
  

  

RADIO TELEVISI: KOMPOR » KIPAS 

Hidup lebih nikmat dengan 

SANYO 
SANYO ELECTRIC CO. LTD. Osaka Japan      

BELILAH HANJA ISIR Nani 

SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 
Izin Pepeirada No. Kep.238/P/V/1968 

DR. YAHJA (pakai dasi) dan ajah Zuchaida, Asrul Harun 
(berpangku tangan) didepan hakim kemarin... (Indopix) 

PERKARA ABORSI 
  

Dr. Yahya merasa 

tidak bersalah 
Djakarta, 23 April (Mdk). 'TUDUHAN DJAKSA:: 

Pengadilan Negeri Istime 
wa Djakarta, pada hari Ra 
bu kemarin telah mulai me 
njidangkan perkara Obor- 
tus-Criminilitas, dimana te 
lah dihadapkan Dr. Raden 
Yahja sebagai terdakwa I 

PENGGUGURAN 
KANDUNGAN DILAKU- 
KAN DENGAN PAKSA 
tiwa tsb. djuga sebagai ajah tiri 
dari Zulchaidah). 

Ia baru tabu setelah dikatakan 
dan Hasrul Harun sebagai oleh dokter Kho jang pertama kali 
terdakwa II. Kedua terdak- memeriksa keponakannja (anak tiri- 
wa menurut surat tuduhan - Pera ning ono 
Djaksa Sati Lubis SH, ditu penganan aa sakit dam kec 

duh pada tgl. 28 Djuli 1967 , Poula, pernah dikata- 
dengan paksa telah melaku Seat Penadah Nag) menetruaai. 
kan pengguguran kandung- peron Ta Itu menderita 

Basri penjakit umor mengandung. 

Ta buat BEAN Nk" An bintabes” me hana “Tanah 
Harianto dirumah sakit na Nai dan setelah Mona 
Kramat (Pertamina), Djil. anlata Nanti seba 
Kramat Raya 59, Djakarta, $ masi Memptan Petetaldan tidak 
sehingga menjebabkan ma- New aan: 20 makan apn 

tinja Nona Zulchaidah Bas Sae ana ar aa : 
ri beserta kandungannja. Beam mungkin anak Kata kandu- 

pertanjaan Hakim, setelah ngsnrja telah meninggal, karena ke- 

Djakan membatjakan tuduhannja, ke- Tenan Terdakwa aan 

Sineka merasa tidak bersalah dalam” irhabkan Zulchaidah — mengandung” 
selapuja 

dergan anak angkat ajah kandung- 
rja sendiri, jang baru berumur 14 tm 
hun, sama dengan Zulchaidah dan 
masih duduk di kelas I SMP. 

Pembelaan Dr. Yahja 

hal ini. Terdakwa II Hasrul Harun 
didepan sidang mengatakan, bahwa 
ia tak mengetabul ' sebelumnja bah- 
wa keponakannja telah mengandung 
(Hasrul Harun adalah adik kandung 
dari ajah Zulchaidah dan saat peris- 

Terdakwa 1 Dr. Yahja dalam ke- 
terangannja didepan sidang mengata 
kan bahwa, memarg benar kata 
Djaksa dalam surat tuduhannja, bah- 
wa ia adalah Dokter Umum, dan 
tidak ada izin untuk melakukan 
Draktek seperti Ini, akan tetapi Ia 
@da wewenang dalam hal ini untuk 
menolong djiwa pasien dalam batasi 
kemampuannja, sesuai dengan sum- 
pah sewaktu Ia diangkat sebagai 
dokter, Diadi dalam hal ini ia tidak 

karena 

     Hakim Ketua Nj. Sutyiati 

SH. (Ipphos) — dalam hal ini bukan bidangnja, tapi 
———#  emampuan untuk itu ada. 

. . Ia baru menjadari bahwa kemam- 
80 film ikut puarrja urtuk ”menjelamatkan Zul- 

Chaidah ialah sewaktu dindakannja 
operasi, dimana 3/4 kaki baji telah 
keluar, tiba? Ia melihat usus siibu 
ikut keluar. Hal ini menurut duga- festival 
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DEPT Pki 

akarta atau 
Bali : 

Soal PP-16 dibitjarakan 
dalam sidang Kabinet 

Djakarta, 23 April (Merdeka). 1 
Indonesia tetap menganggap masalah Kambodja de- 

wasa ini suatu masalah jang gawat dan Indonesia sangat 
menaruh perhatian terhadap situasi Kambodja, lebih2 ka 
Tena kurang adanja favourable dari PBB, demikian dikata 
kan oleh Menteri Penerangan. Budiardjo setelah selesai 
sidang Kabinet Terbatas hari Rabu kemarin di Gedung 
Bina Graha. Masalah Kambodja tersebut telah dibahas 
dalam sidang Kabinet hari Rabu itu disamping masalah2 
ekonomi dan djudi serta masalah kredit. 

Sementara itu, La 
memperoleh keterangan 
bahwa pertemuan Negara2 
Asia tersebut akan dilang- 

di Djakarta atau- 
me 

dang Vietnam Utara dan 
Uni Sovjet. Tidak diketahui 
dengan pasti apakah fihak 
Sihanouk djuga akan diun- 
dang. 

Dalam melengkapi kete- 

  

H.B. Jassin 

M- pyaksa TUNTUT 
H.B. JASSIN 2 

TAHUN & 6 BULAN 
Djakarta, 23 April (Mdk) 

Drs, H.B. Jassin, Pemimpin/ 

KREDIT DEVISA US $ 600 DJUTA HARUS “Sastra” 

  

di Djakarta 
Djakaiia, 23 April (Mik) 

Sebunjak 80 fm dar ber 
baguj negara Asia Kini telah 
terdaftar untitk ikutserta da, 
lam Fesival Film Asia ko 16 
jang akan berlangsung dj Dja 
karia bulan Djusi jang akan 
datang, Diperkirakan lebih da 
Ti 200 orang peserta dar' sclu 
ruh negara peserta Testival 
akan halie, termasuk para pro 
Guscr, arcis film, pasa karya. 
wan maupun sutradara2 ter: 
kenal. 

Film Festwal Asia ke16 ini 
baru pertama kali akan dise 

    

Djakarta akan diselenggara 
ikan tanggal 15 — 19 Djvai 
1970 dan akan memi'h film 

terbaik untuk tahun 1970, ak 
tor dan aktris terknik, svirada 
ra terbaik, tjerjta/skenar'o ter 
baik, hiasan mus/x terbaik, 
dan la'n2. (Ant) 

»pnja diluar dari jang biasa dan 

gardjil, bahwa ada usus dalam rahim. 
meminta Ya segera bantuan kepada 

Prof. Dr. Diuned di RS. Kramat, 
Jang achirnja oper oelu- 

ruh pekerdjaan ini, bahkan terdak- 
wa sendiri tidak” dibenarkan mem- 
bantu. Operasi diadakan dua kali 
terhadap diri Zulchaidah dan pada 
bari pertama dan kedua sesudah epe- 
rasi kendi Ipasien baik dan me- 

   
kapan meninggalnja. 

Sidang oleh Hakim akan dilandjut 

kan minggu depan untuk mendengar 
tam 5 saksi lainnja, disntaranja dun 
orang suster jang Ikut membantu 

dalam operasi tsb. dan Poula, ibu 
TZulehaidah serta saksi Ialonja. (Mrs). 
ea 

HARGA 9 BAHAN POKOK 
DI DJAKARTA NAIK 

sedang sobe'vmnja 559,76. 

— 61 djuta lebih berhak 
ikut pemilihan Umum 

— Berdasarkan 
KATA BIRO STATISTIK 
berhak memilih sebanjak 
39.903.000 orang, Srmatera 
10.107.000 orang, Kaliman- 
tan 2.635.000 orang, Sula- 
wesi 4.517.000 orang, Bali 

SEGERA DIREALISIIR UNTUK TJEGAH 
KEVAKUMAN DALAM ARUS IMPOR 

Djakarta, 23 April yan, " sangan 0 /ekapor 

keluarkannja peraturan ba 

POSTER IBU2 ANTI- 
CASINO DISITA 

DEMONSTRASI HARI 
KEDUA DI MEDAN 

Medan, 23 April (Mak). 
wanita 
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2 “ Berfikir Merdeka, bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

PP 16 dan kredit 
Sidang Kabinet kata Men- 

Pen lagi telah djuga mende- 
ngar Japoran2 Ser 

hubungan dan Djaksa Agung 
terutama jang menjangkut 
masalzh PP.16, kredit dan dju 
ga masalah djudi. 
Tentang masalah kredit di- 
katakan bahwa bantuan kre. 
dit jang berdjumlah US $ 600 
djuta telah dij 
iterima oleh Indonesia dgn 

perjntjian $ 140 djuta dari 
Djepang, $ 125 djuta dari UBA, 
Belanda” akan berikan Aa memi 
$ M,5 djuta, Australia $ 19 
djua dan Inggeris hanja me. 
njediakan $ 53 djuta dengan 
tjatatan tanpa buka. Disam. 
ping itu IMF djuga menjedia 
kan Standby credit. 

“(Bersambung ke hal IV) 

SOAL SENDJATA 
AMERIKA KE 
KAMBODJA : 

Djubir AS 

bantah 

Adam Malik ? 

  

hari 
Djurubitjara Departemen 

Luar Negeri AS Cari Barich 
menjatakan ja tidak dapat 
memberj konfirmasi (ban- 
tah ?) atas laporan? dari 
Indonesia bahwa Amerika 
Serikat tidak akan membe 
Tikan sendjata2 kepada Pe. 
merintah Kambodja. 

Cari Barich menerang. 
kan kepada para wartawan 
bahwa permintaan Kambo. 
@dja Itu masih dalam per- 
timbangan AS. Menurut Ia 
poran2 darj Djakarta Men. 
teri Luar Negeri Adam Ma. 
lik telah mendjelaskan bah 
wa ia diberitahu oleh Duta 
Besar AS untuk Indonesia 
Francis Galbraith malam 
Seiasa jang lalu bahwa sen 
@djata2 AS tidak akan dibe. 
rikan kepada Pemerintah 
Kambodja jang baru. Me- 
nurut laporan? itu selan. 

ditempat kediamannja. 
Kepada wartawan Menlu mengata- 

kan bahwa ja mendjelaskan kepada 
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INDONESIA ANGGAP MASALAH KAMBODJA TETAP GAW 

| 

k 

PENJEDAP MASAKA 

DD. Dan 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE , 

  

nias itu nasti tidak akan terdiawab. Tani menurut wartawan 
UPI, penduduk? Vietram diatas iri berhasil lolos dari maut jan: 
kan dan dan dilakukan oleh pasukan2 Kambodja dikota Takeo. 

6962 TH. XXIV, TH. REP. XI 

AT: MENPEN 

ertemuan Asia” di 
      Pee Ha 

  

“ira 
UPI 

  

TJARA PERANG DI KAMBODJA : 
an 

Jang tidak tewas masuk 
kamp tahanan lagi 

Pnom Penh, 23 Apri! (Mdk) 
Orang2 jang titak terganjang 

peluru Vletkong dari rombongan 
orang preman Viettam jang digi 
ring mendekati posid2 Vietkong 
di Saang, 26 KM disebelah Sela, 
tan Pnom Penb, telah djdjeblos 
kan kembali kedalam pusat taha 
nan oleh tentara Kambodja Sela 
sa malam, jakni setelah tentara 
Kambodja itu gagal meminta Viet 

supaja meninggalkan Kam yi 

Lk. 30 orang dari 
sebanjak 90 orang 5 
telah 'hilang” akibat 'terdjepik” 
oleh tembakan2 Vietkong dan ten 
tara Kambodja. 

Tetap: Selasa malam tidak tec 
Yhat djenazah2 dari posisi2 ter 
Yepan tentara Kambodja jang 
letak diluar Saang itu Kota ketiii 

oleh Vietkong 
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ADAM MALIK UND 
PEM. VIETNAM UT. 
Djakarta, 23 April (Md 
MENLU Adam Malik 

habis pertemuan den 
Kuasa Usaha Vietnam 
ra Van Huy Chuong mel 
takan kepada para wi 
wan bahwa ia telah n 
ngundang Pemerintah 
untuk hadir dalam Pe 
muan Negara2 Asia me 
nai Kambodja. (Lhl)



    

KLAMAN !! 

foal PP-16 : 

Rapat 
kilat 
Ginsi 
hesok 

jakarta, 23 April (Mdk). 
Rapat pleno kilat Gabu- 
pan Importir Nasional Se 

Iruh Indonesia Pusat dan 
jabang Djakarta Raya 
jan dilangsungkan hari 
am'at besok 24 April '70 
empat di gedung Djl. 

jadjapahit No. 1. 
Pertemuan formil GINSI 
sakan amat perlu untuk 

emantepkan penilaian se- 
PP 16 jang kini se- 

g mendapat sorotan di- 
gan importir dan eks- 

ir nasional, untuk kemu 
Man' dapat dituangkan men 
ladi statement GINSI. 
Melihat kepada luasnja 

lenis barang import, ma- 
dunia importir masing2 

lempunjai tanggapan ber- 
ilinan, meskipun pada da- 
| diakui harga2 bakal 

gkat dan melemahkan 
isi dan kondisi importir 

ibumi. (br) 

.P. 16 pukul 
|jukong2 HK 

  

Sambungan dari hal. I) 
Sumber2 tjukong 
penjelundupan 
terpukul 

'Sedjiak dulu, menurut Sekdjen 
DIN Indonesia, Amaludin Ga. 

Io impor harus dibajar dengan 
IPA (382) jang kursnja lebih ting 

If beberapa punt daripada kurs 
Ibvisa umum. Hanja karena im. 

harus dengan pembukaan 
C maka tjukong2 jang berpang 

&: Singapura dan Hongkong 
ena batunja. Sebabnja mere, 
harus membajar padjak MPO 
dapat ditraseer sumber2 tju 

# jang  menjelundup padjak 
bea, masuk. 
Dikatakan selandjutnja bahwa 

ngik harganja hanjalah bagi 
Im dari kl. $ 200 djuta (barang ku 

essensieel dan semi lux), 
15 pCt ditambah 3 pCt bea 
djadi kl 18 pCt. 

IiTetap! dilain pihak impor ini 
Ibnja merupakan setengah dari 

or devisa kredt dengan penu 
H sebanjak 3) pCt jang prak 

effeknja hanjalah 5j pCt 
jara umum. Sedangkan umum 
ngetahui, bahwa dagang kini 
dan 'mportir rata2 mengada 

lan pendjualan dibawah harga. 
g2 sampa ki 20 pCt diba 

h nominal. Sehingga dapatlah 
Ir kenaikan kl 25 pOt untuk 

tjapai harga nomjnal untuk 

anti harga barang jang 
n ti 

Soal psihologis 
semata2 

Amsiudin Gan'e mengachirj ke 
annja dengan tjatatan, bah 

soalnja bisa  mendjadi soal 
ogis semara2. B'arpun daja 

lemah, dan masjarakat sutah 
kepada uang ditangan, 

n Pemerintah harus tetap 
Sebaiknja kredit devisa 

II 600 djuta itu segera @resiseer. 
am sampai mentjiptakan ke 

pum, an dalam arus impor keda 
fam negeri Djangan sampai €m 

Ml "Ioopholes' jang dipaksakan 
im peraturan2 tsb. Maklum 

ada vested interest jang di 
'Ikun dengan peraturan? tsb. 

Perkara Fitnah 
Di Pengadilan 

Iyakarta, 23 April (Mak). 
If Suratro, Direktur PT Bank Pa- 

Isata ,hari Selasa telah dihadapkan 

Pengadilan Istimewa, dengan tudu 
telah melakukan pentjemaran ser 

fitrah terhadap diri Wahju Kusu- 

wara, Direktur PT Kusumanegara, 
tg. 8 Maret 1969 melalui surat 

Gi Ibukota dengan mengatakan, 

ja W.K. adalah tokoh jang menje 

kan Ja pemberangkatan kapal 
ra o , jang akan membawa 

orang djemaah hadi! ke Djeddah 
sering mengadakan rapat2 gelap 

yma Pengurus2 Al Ichlas, dan W.K 

meminta komisi sebesar Rp. 

Gjuta untuk pemberangkatan aye- 

Ihaah hoaji. W.K pulalah jang mendja 
| perjebab Iolosnja Ir. Abdullah 

ng pertama farg mendjadikan ga- 

|igirta pemberargkatan djemaah hadji 
i jang lalu.) 

Setelah Djaksa membatjakan surat 

nja, terfakwa membantah tu- 

tersebut Kalaupun ada tulisan 

@ surat kabar, itu adalah perbua- 
orang Iair. Tapi memang pernah, 
wa membuat press-relase untuk 

embela diri, bahwa bukanlah Ia jang 

pala"! perjebab gagatria keberang- 
d!smaah hadji, bahkan mengusa 

  

seperubrja 
pkat 

(Atas pertorjaar Makim NI. Mursiah 
keea mengatakan bahu Ia priba 

Arit Swatno, Direktur PT Bank Pa 
tesis dlrurat kabar, kalu me 
in bersalah Aan melakukannja, 

tetban tersi emng dan marah. 
Kitorg oirh hakim ditunda sampal 

28 Aprii jang akar datang um 
merderparkan saksi Wahju Ku- 

supaja dapat be- 

evi 

    
     

    

        

    
    
    
    

  

       

    

      

KONGRES KOWANI : 

  

  

wanita lain 
ara 
Djakarsa. 23 Aprjl (Mdk). 

Kongres Kowani ke—XII 
jang berlangsung pada tang- 
gal 18 s/d 20 Pebruari 1970 
telah mengambil keputusan 
jang menjangkut tentang pe- 
Tingatan Hari Pahlawan Na- 
sional Wanita Indonesia. 
Dalam rangka penjederha- 

naan peringayan Hari Pahla- 
wan Nasional Waniva Indo- 
nesja, kongres telah memujus 
kan peringatan? tersebu: se- 
tjara resmj dirajakan berje- 
patan dengan peringatan Ha- 
Tj Ibu pada 22 Desem 

pena aer, mengadjukan 
la Pemerinyah unt! me 

ngibarkan benderh sang Sa. 
ka Merah Pusih pada Hari 

Nasional Wanita pada tiap2 
tanggal 22 Desember, 

Latar belakang kepujusan 
fersebu: adalah makin banjak 
nja djumlah wanjta Indone- 
sia jang mendapas pengakuan 
darj Pemerintah sebagai Pah 
lawan N: antara lain 
Dewj Sartika, W: Mara- 
mis, dan Marjha Chrislina 
Tiahahu. 
Dengan adanja pengakuan 

tersebut djadjuka, kepada Ko 
wani agar Pahiawan2 Nasjo- 
- ita Saga Na ara z- 
agaimana halnja dengan Ha 

ri Kartini, . 

ani 
Atjeh, BKOW Sumayjera Ba- 
rat, GOW Kalimantan Barai 
GOW Irjan Barat, BKSW 
Djawa Bara, BKSOW Lam- 
pung, BPOW Djaja. GOW Ka 
limantan Selatan dan 38 orga 
nisasi wanlia anggo a Kowa- 
ni. Demikian Biro Humas Ko 

HARGA EMAS BELUM 
TURUN DI MEDAN 
MEDAN, — Harga emas di Medan te 
tap bertahan, setelah naik mendjadi 
Rp. 485,— per gram untuk emas 24 
karat. 

Seperti telah diberitakan, kenaikan 
sebesar Rp. 10,— faitu dari Rp. 475, 
mendjadi Rp 488,—, ada hubungannja 
Gergan keluarrja peraturan baru dari 
pemerintah dibidang perdagangan. 

Kradaan pasar nampakria agak ku 
" 

A5 2. 5 Mesti asia sa biak SEM an AA oa 

   
DJAKARTA. 

   

  

rn . 

(PP) DITJARI SEGERA 
—. 

BEBERAPA TENAGA INSINJUR 
SIPIL, DIUTAMAKAN JANG BELUM 
KAWIN, DAN BERSEDIA DITEMPATKAN 
DIMANA SADJA. LAMARAN DITULIS 
DENGAN TANGAN, 
HIDUP, SALINAN IDJAZAH TERACHIR, 
SURAT BEBAS G.30.S/PKI, 
SURAT KELUARGA, PASFOTO, DAN 
SURAT:2 JANG DIPERLUKAN. 
LAMARAN DIALAMATKAN KEPADA BAGI- 
AN KEPEGAWAIAN P.N. PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN DJL. 

s MERDEKA 

Kami terbang 
ke Bangkok 29 April. 

Kami membuka penerbangan ke Bangkok dari Djakarta 

mulai 29 April. Langsung, nonstop. Dan selandjutnja pada 
tiap hari Rabu. Ini kesempatan baik untuk meneruskan per - 
djalanan anda dari Bangkok dengan penerbangan kami 
keliling dunia. Karena penerbangan baru ini menghubung- 

kan penerbangan kami mengelilingi dunia. 
Maka itu, hubungilah Agen Perdjalanan Pan Am atau 
tilponlah Pan Am selekasnja. Dan mintalah Bangkok. 
Kami senang sekali mengantar anda kesana. 

Pan Am di Hotel Indonesia Tilpon 49363 - 43755. 

  

   

   

    

      

  

    
    
                                  

  

DISERTAI RIWAJAT 

SALINAN 

M.H. THAMRIN 57 

LAMARAN DITUTUP SEMINGGU SETELAH 
TERBITNJA IKLAN INI. 

PERTEMPURAN SERU DIDAERAH PERBATASAN 
MALAYSIA—THAILAND : 

6 Tentara M'sia tewas 
dihadang komunis 

Kuala Lumpur, 23 April (Mdk) 
bolan telah me 

Ti 
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membantu suksesnja operasi pe 
Mumpasan gerombolan komunis 
disana, 

KURS DOLLAR AS DAN 
MALAYSIA SINGAPURA 
NAIK SEDIKIT 
MEDAN, — Kurs do'lar Amerika naik 

Int (djual) dan | point (beli), se- 
dengan dikeluarkannja 

baru dibidang Bi 
Bt
 li tik
i! 

ii
 Hi | 

    

5 3 z 8 a tertjatat Rp. ITV,— 
Rp. 3200,— (djual), untuk se 

No. 390/M/70 

Pan Am membikin perdjalanan anda hebat 
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WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING DI DJAKARTA HARI RABU BEROBAH 

Kurs Valuta Asing dipasar bebas Djakarta waktu hari Rabu mu 

Ja beo gi Oang2 valuta 4sIng di Diakarta, perobahan kurs “ 
vauta berhubungan erat polley perekonomian pereko 

pare Losarang dan Daatasanga umum jang menjang- 

kut bidang ekspor-impor. 

Valuta? asing jang mengairmi perobahankurs dalam nilai tu- 
kar terhadap rupiah adalah dollar Amerika, Dollar Australia, 

KAMIS, 23 APRIL 1970 

   

No. 388/M/7 

  

KEREN 

AN Ul LAI 

AKN ne Mara te kel) 

Kit ra le le 

merupakan t 

NI Ea 

bagi 

anda 

Madjalah EKSPRES 

menjadjikar 

866.56 mendiadi Rp- 890— dan kurs beli berobah dari Rp. 931,— 

menurun mendjadi Rp. 915— 
Tjatatan kurs valuta asing jang telah berobah sediak Rabu 22 

April menurut Antara adalah sbb: 

Poundsterling Inggeris 
Dollar Australia 
Dolar Amerika Serikat 
Dollar S'pore/M'sia/Brunej 
Gulden Belanda 
Deutsche Mark Djerbar 
Dollar Hongkone 

KURS DEVISA HARI RABU 
Dalam cah Devisa di Bursa Asing DJAKARTA,— 

DJUAL 
Rp. 890,— 

BELI 

  

Djakarta. 

bari Rabu 22 April 1970 terdiadi penutupan? transaksi Devisa 

Umum sebesar US$. 728749969 dengan kurs beli 377.30 ca. 

972.50. sedang middle ratenja adalah 37X — 
Djumlah peredaran call hari ini adalah US$. 4 492.00137.— 

4    Seng 
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  Pemimpin Umum/Redaksi : 
  

PERTEMUAN ASIA 
JANG PRO - BARAT? 

    

   

    i telah membitjarakan antara pemimpin2 Asia, tentang subtu' 
untuk menjelamatkan Kambodja dari perang saudara d: 

tjampur tangan asing. Menurut Adam Malik "Pertemuan Asia" itu akan dihadi 
oleh Singapura, Filipina, Muangthai, Malaysia, Djepang, Selandia Baru, Australia 

dan djuga . India. 
itu rupanja belum terlalu luas di 

sehingga disana si retasi2 jang berlainan. Mac. Mahon menlu 
Australia umpamanja, dalam keterangannja di. Singapura kepada pers menerang 
kan bahwa ia tak tahu menahu tentang rentjana: penjelenggaraan konperensi 
membitjarakan soal Kambodja itu. Dalam pada itu Djepang telah mengambil pr: 
karsa untuk membitjarakan soal Kambodja (Indotjina) pada waktu diadaka 
konperensi pembangunan Asia Tenggara nanti achir Mei di Djakarta. Sedangk 
Tengku Abdulrachman dari Malaysia mengharap "pemimpin2 Asia djangan hanja 
membitjarakan soal Kambodja sadi 

      

   

      

   

    

     

   

   

  

ik jang membawa Indonesia bergeser kenegeri2 pro- 

  

   

   

Barat, dengan memakai2 sembojan "masaalah Asia diselesaikan oleh bangsa 
AAsia', pastilah mengetjewakan dirinja sendiri. Pastilah akan menundjukkan bah- 
wa Adam Malik sebetulnja menginginkan perundingan Asia jang djelas 

  

mihak. Sedang negeri2 Asia ini bukanlah hanja negeri2 anti komunis sadia. T: 
djuga terdapat didalamnja negeri2 Asia jang non dan pro komunis. 

Negeri2 non blok jang betul2 berdjiwa non blok tentu akan tersenjum 
atau menjengir mendengar gagasan Adam Malik itu, sebab prinsip2 non blok, 
prinsip2 bebas dan aktif, sama sekali sudah tidak kelihatan lagi dalam kebidjak: 
sanaannja sebagai tokoh Asia dan Indonesia ! 

Adam Malik jang ingin membitjarakan "soal Asia oleh 
namun menjeret Australia dan Selandia Baru jang bukan 

Asia, dan menjisihkan Vietnam jang Asia dan negeri2 non - komunis lainnja di 
Asia, ia membuat Indonesia akan kehilangan arti dalam dunia non - blok. 

ji tkan politik Indonesia jang menuruti selera satu, pihak sadja. 
Ik mempunjai daja kepemimpinan dan dajakeberanian, un- 

tuk bersikap djudjur terhadap semua bangsa Asia. Mau nama, tapi tidak berani 
bersikap djudjur, apalagi bersikap besar, seperti menurut sertakan negeri2 Asia 
jang non - pro komunis untuk persoalan Asia, adalah sikap jang makin lama akan 
makin mendjauhkan Indonesia dari prinsip2nja jang termaktub dalam Pantiasila, 
keputusan? MPRS,.UUD "45 dan perdjuangan: nasionalisme Asia jang hendak 

bebas dari kungkungan Timur maupun Barat. 
Adam Malik hendaknja djangan merugikan nama baik Indonesia diforum 

" mernasional ! 

Iragedi.-kah 
OLEH : 

  

     

        

    

    

  

    

EDAULATAN partai didalam 
Kongres telah lumpuh diba- 
wah bulidozer2 (traktor—red) 

ZAENAL ARIFIN SH 

pakai Sri dau 
baik setjara terpaksa maupun sukare- 
la. Harian Kami (20 Maret) telah me- 
ngungkapkan setjara heroik apa jang 

terdjadi didalam Kongres PNI ke XII 
di Semarang. Penjobekan kartu peser- 
ta, pengamanan dan 'penggarapan' pe- 

serta jang dianggap akan menggagal- 

kan usaha2 'Orang luar', pemaksaan 
dukungan dengan Intimidasi, pressure 

group jang chusus didatangkan dan 
terlatih, suasana jang dikatjaukan ka- 
(au seorang peserta menuntut tegak- 
ja demokrasi dalam kongres, bahkan 
sampai terdjadi coup pimpinan sidang 

setjara kasar dsb, didalam arena Kong 
tes Partai besar PNI. 

Seorang tokoh pendiri PNI, sampai2 
mengutjapkan kata2 pedih bahwa pada 

waktu 42 tahun ji PNI didirikan, tidak 

perrah terlintas dipikiran bahwa akan 

terdjadi hal jang sematiam ini dida- 

tam perkembangan PNI. PNI telah me 

ngalami perkosaan "orang luar” de- 

tatkan tiara. Tjara2 diktator telah di- 
tempuh dalam Kdngres PNI untuk 
menggoalkan suatu tudjuan. 

5 vensi didalam Kongres pe- 
njatuan Ini, banjak jang me 

nerima baik orang dalam maupun 
orang luar. PNI pada waktu itu be- 
lum sembuh dari luka2n!a jang sangat 
parah, fragmentasi tadiam antara ke- 

Lampu merah buat 
partai2 lain 

EMULA terdjadi pada Kong- 
res penjatuan di Bandung pa 
da tahun 1966. Tetapi inter- 

          

ngan bantuan beberapa anggauta jang — kuatan Osa-Hardi-Usep dengan All-Su 

silau terhadap tawas kedudukan — rahman. Setjara rill, kekuatan Osa- 
dan materi tain. Hardi-Usep tidak mampu melawan ke- 

Kita sebagai pent' demokrasi — kuatan Ali-Surachman jang pro PKI. 
Maka strategi Intervensi adalah da- merasakan bulu roma kita berdiri, 

mendengar apa jang terdjadi didalam 
Kongres PNI. Intervensi jang brutal, 
dalam sedjarah perkembangan partai 

«di Indonesia. Dalam kongres Semarang 
@elah berlaku lagi doktrin "The end 
Justifles the means””-tudjuan mengha- 

SIAPA HADISUBENO ? 

Gubernur Djawa Tengah 
jang dipetjat karena 

anti- 
Nasakom 

1951 — Djanuarj 1959 Wali 
kota Semarang, 30 Djanua 
ri 1959 diangkay m 
kepala daerah (gubernur) 
Djawa Tengah jang kemu- 
dian diberhentikan dengan 
hormat karena tak dapat 
menje udjuj Nasakom. 
Pengalaman Organisasi: 

1927 Ketua Jong Java 'Tji. 
rebon 1947 akrip di PNI, ta 

  

Tetapi perkembangan 4 tahun kemu 
dian menundiukkan, bahwa PNI telah 
mampu berdiri sendiri, telah mampu 
mengkristalisir tubuhnja, telah mam- 

  

      

        

  

      
        

  

      

    
    
    
    

  

      

  

        
    
    
    
    
       

   

   

  

  

   
   

       
      
    
    
        

“APOLLO 

  

MERDEKA 

13 Bagaimana 
mereka turun 

—: aa "5 
—— 
esawat pendarat 

bulai (atas) dan 
pesawat Induk ber, 

Pesawat 

  

  

SESUDAIN KONGRES P. 

Induk dx HT 
“dan kapsul Apollo 

13 jang disebut pe- 
sawat komando 
(command — modu- 

  

  

Satu tindjauan ke depan 
Kongres PNI jang ke XII jang 

berlangsung di kandangnja Hadisube- 
no, telah selesai dengan keputusan2 
memilih Ketua Umumnja, tentang 
ideologi organisasi dan program kerdja 
partai. Terlepas dari persoalan bagai- 
mana djalannja Kongres, kenjataan 
jang baru dalam dunia politik kita te- 
lah muntjul dengan terpilihnja Hadi- 
subeno tuan rumah Kongres sebagai 
Ketua Umum PNI. 

Para politisi sesudah ramai me- 
, madakan evaluasi tentang bagaimai 

kira2 hasil Kongres PNI, sekarang ti- 
ba waktunja untuk mengadakan peni- 
laian tentang bagaimana kira2 follow 
up daripada hasil2 Kongres PNI ter- 
sebut. 

jang 

      

terdjadi : 
Tjara2 "bulldozer” jang banjak ditanggapi sekitar 
Kongres PNI ke 12 itu menerbitkan ketjemasan 
dipelbagai kalangan. Penulis Zaenal Arifin SH me- 
njampaikan ulasannja .. 

  

pu membersihkan tubuhnja dari unsur 
unsur G3OS /PKI dsb. u kita me 
lihat surat? kabar didalam mengulas 
Kongres PNI (sebelum berlangsung) 
menundjukkan bahwa PNI telah kem. 
bali mendapat kepertjataan dari ang- 
gautanja maupun dari masfarakat pa- 
da umumnja. 

Tetapi kehendak 'oranz luar” me- 
mang berbeda dengan kita. Agaknja 
orang Tuar' Belum puas sesudah meng 
garap Kongres Parmusi di Malang 3 
tahun Ml. dan PNI kali ini dinilih se- 
bagai "konsumsi empuk" dalm melan 
djutkan tradisi intervensi kenada par- 
tat2 politik. 

Dengan demiki para pemim 
pin partai Jang an mendapat 
peladjaran untuk tidak mengadakan 
Kongres sebelum pemilihan umum 71. 
'Tetapi bagaimana dengan pelaksannan 
pemilihan umum itu sendiri? Kita 
chawatir bahwa apa fang terdjadi pada 
Kongres PNI, hanta merupakan war- 
ming up atau merupakan training cen 
tre bagi petusas2 didalam pemilihan 
Umum. Kemudian kita bernikir bila 

meral rehearshal dida 

      

   

   

      

Kita melihat apa lang terdjadi di- 
dalam Kongres PNI Semarang merupa 
kan lampu merah buat partai2 lain, 
dan sekaligus merupakan lampu merah 
buat demokrasi jang sedang kita tegak 

kan. ' 

Djalan keluar jang 
sulit 

Untuk menghindari trasedi sema- 

tjam itu memang sangat sulit sekali. 

Keadaan bukum kita jang belum te- 

  

sia Jang heterogen, 
lemah, ambisi2 pribadi jang tidak    

Lintjah dan Massal 

Melihat susunan DPP PNI jang 
baru, dimana kombinasi Hadisubeno 
dan Madjid, dengan tokoh2nja Isna- 
eni, Sunawar dapatlah dibajangkan 
bahwapimpinan PNI jang — baru in 
akan dapat lebih lintjah, lebih flexible 
maupun horizontal, serta dapat lebih 
dapat bergerak ke massanja. 

Hadisubeno jang telah berpenga- 
laman dalam partai dan dalam kepa- 
mongpradjaan akan dapat lebih mem- 
perhatikan nasib massa PNi terutama 
jang ada didaerah2. Hal ini sudah di- 
njatakan sendiri dalam pidatonja. Ia 
akan Yapat bekerdja sama dengan Pe- 
merintah dan unsur2 kekuatan politik 
lainnja dengan tidak meninggalkan 
prinsip2 jang dianut PNI. 

Madjid jang memegang Sekdjen 
disamping harus bertindak . sebagai 
pemikir PNI, djuga harus dapat me- 
ngimbangi kelintjahan Hadisubeno. 
Isnaeni tentunja tetap akan diserahi 
tugas sebagai djuru penerang dan dju- 
ru bitjara PNI, karena telah berdjasa 
dalam kongres membentuk opini2 
jang menjokong Hadisubeno. Sunawar 
nampaknja akan diberi tugas untuk 
menggarap lebih landjut program pem- 
bangunan jang bertudjuan meningkat- 
kan taraf hidup jang merata bagi 
fakjat Indone: 

Kondisi pimpinan PNI jang de 
mikian itu akan sangat menguntung- 
kan untuk menghadapi kampanje pe- 
milu jang akan datang. Hadisubeno 

            

sendiri ahli pidato dan ahli kampanje. 
Isnaeni strateeg dalam mengendalikan 

dan ahli hukum jang akan menjusun 
konsep2 jang workable. 
Kerdjasama dengan semua pihak 

nganggap bahwa kerdjasama 
antara PNI dan ABRI serta 
Pemerintah adalah hasil garap- 

nampaknja masih ada kondisi? obiek- 
tif serta prinsipiil jang dipegang oleh 
Hadisubeno cs dalam melakukan ker- 

tunja kerdjasamanja dengan kekuatan 
kekuatan politik lainnja. 

Dengan demikian PNI akan be- 

tapi dengan apanja. Dalam pidatonja 
Hadisubeno telah mengemukakan hal 
tersebut. Kondisi objektifnja adalah 

kekuatan? Pantiasilais dalam mengisi 
kita dewasa ini, karena 

rorg- 

public opinion. Sunawar ahli ekonomi 

eskipun banjak politisi me- 

M 
an Opsus dan lain sebagainja, 

djasama tersebut. Demikian djuga ten- 

kerdjasama bukan dengan siapanja te- 

masih perlu adanja kerdja sama antara 

Dengan demikian 
     

Partjasila rong 
ada satu prinsip jang dipegang PNI 
dalam melaksanakan kerdjasama de- 
ngan siapa sadja jaitu prinsip Pantja- 
sila. 

Hadisubeno dengan PNI nja akan 
bekerdjasama dengan kekuatan2 po- 

KETERANGAN2 KETUA UMUM BARU P.N. 

SEBUAH gambar jang dislar. 
kan oleh NASA, dinas penerba 
ngan angkasa luar Amerika 
Serikat, diatas memundjukkan se 
belah pesawat induk (atau ser 
vice module) jang rusak dan 
terbongkar akibat ledakan se. 
hingga menggagalkan rentjana 
pendaratan astronot Lovell dan 
Haise dibulan. Cell2/tangki ba- 
han bakar terletak pada bagian 
atas kanan, Gambar ini diambi 

  

      

      

   

    
   . dan jang 

meledak 
dan rusak 

oleh awak Apolo 13 sesaat scte 
lah pesawat induk dilepaskan 
dari ikatannja dengan pesawat 
pendarat bulan dan bagian com 
mand module. (AP) 

  

NI. KE 12 DI SEMARANG 

pa jang 
harus 

dilakukan 
OLEH: PEMBANTU CHUSUS "MERDEKA” 

litik lainnja termasuk Pemerintah da- 
lam rangka mengamankan dan me- 
ngamalkan Pantjasila. Untuk menga- 
mankan dan mengamalkan Pantjasila 
tidak bisa lain ketjuali kerdjasama 
antara kekuatan?2 politik jang Pantja- 
silais. PNI melalui Hadisubeno telah 
memberikan penilaian kepada Peme- 
rintah Suharto sebagai Pemerint: 
jang dengan bersungguh2 menjelamat- 
kan dan mengamalkan Pantj: 
Undang2 Dasar 1945. Jang dini 
kan siapa Suharto, tetapi apa jang 
mendjadi prinsipnja dan apa jang di- 
kerdjakan. Dengan demikian PNI akan 
bisa mendjauhkan dirinja dari kultus 
individu dan Bapakisme. Massa PNI 
sendiri akan dapat menilai pemim- 
pin2nja bukan dari siapa Hadisubeno 
cs, tetapi apa jang mendjadi prinsip 
perdjuangannja dan apa betul prinsip- 
nja itu dia lakukan. Bagaimanakah 
kira2 bentuk kerdjasama PNI dan 
ABRI itu dikemudian hari? Jang te- 
rang kita semua mengharapkan ker- 
diasama jang konstruktif untuk ke- 
duabelah pihak den memegang 
prinsip jang mendjadi dasar kerdja- 
sama itu. 

ABRI sebagai aparat Pemerintah 
dan djuga sebagai kekuatan sospol 
telah mempunjai organisasi dan sistim 

  

   
   

  

   

    

kita 
mengharapkan ABRI bisa memberi 
kesempatan kepada PNI chususnja 
dan Parpol? lainnja untuk bisa djuga 

  

memanfaatkan fasilitas ABRI teruta- 
ma dalam rangka meningkatkan ke- 
hidupan demokrasi ditanah air kita. 
Misalnja pendidikan? Sesko jang di- 
miliki oleh ABRI hendaknja diuga 
dimanfaatkan oleh parpol? agar para 
pemimpinnja dapat ikut berdiskusi 
mengenai masalah2 kenegaraan pada 
umumuja, jang dengan demikian pim- 
pinan ABRI djuga akan mendapatkan 
manfaatnja dengan memperoleh ba- 
han2 pemikiran dari pemimpin2 rak- 
jat. Dengan demikian integrasi pe- 
mikirav diantara pemimpin2 rakjat 
baik, ia ABRI maupun pemimpin 

n dapat ditjapai, Masih ba- 
nja hal? lainnja jang dapat 

   

      

ditempuh untuk lebih mentjapai ke- 
hidupan politik jang konstruktif. Bu- 
ah2 pikiran jang fundamentil dan 
prinsipiil akan dapat ditjapai untuk 
menetapkan nasib nusa dan bangsa 
kita dikemudian hari. 

Penga 

  

luar egeri 

asil Kongres PNI djelas akan 
mempunjai pengaruh jang besar 
terhadap luar negeri 

Hadisubeno cs sudah dinilai da- 
pat bekerdjasama dengan Pemerintah 
Suharto. Sebagai partai jang besar 
PNI akan dapat mempengaruhi partai 
lain, setidak2nja akan dapat memberi- 
kan imbangan dalam hubungannia de- 
ngan Pemerintah, sehingga kestabilan 
politik akan dapat terdjamin. Hasil 
pemilu jang akan datang sudah dai 
dinilai dari hasil kongres PNI :er 
sebut. 

anggauta 12 djuta lebih itu 
merupakan djaminan akan terlaksana 
nja semua kebidjaksanaannja, teruta 
ma dibidang pembangunan. Pihak lu 
ar negeri jang memberikan kreditnja 
kepada Indonesia akan lebih mentep 
dalam memberikan bantuann ja kepa: 
da pemerintah Suharto, dan jang be- 
lum membantu akan berpikir untuk 
tidak mau terlambat mengambil pe. 
ranannja. Terutama ne, 
akan berpikir bahwa Pe 
harto ternjata mendapat dukungan 
dari partai jang progresif 

Dan sebaliknja Pemerintah Suhar 
to dengan dukungan dari PNI itu akan 
dapat lebih berani dalam menentukan 
sikapnja terhadap luar negeri. Keku- 
atan rakjat didalam negeri akan men 
djamin kesanggupannja untuk mem- 
bangun dengan kekuatan sendiri 

Kita tunggu sadja sampai dimana 
hasil2 Kongres PNI jang mendjadi 
harapan rakjat itu benar? bisa ter- 
laksana. 

        

@emerintah Suharto dengan AB 
Rinja jang mendapat dukungan    

   

    

Anggota2PNI dalam tahanan 

harus bisa keluar Semarang, 23 April (Mdk) 
ADISUBENO Ketua 
Umum PNI jang ba 

ru menjatakan, bah 
wa DPP PNI jang 
baru akan berusaha 

hun 53 s/d kini pimpin tapi sangat sulit dilaksanakan ! masih 
Pai Djateng dan sedjak Kita melihat djalan keluar untuk hanan 

kongres PNI di Men Da an en untuk keluar, demikian dju penuh dengan onak dan duri. Kita be Ia anggota? PNI jang ma. 
lum melihat suatu partai apapun di sih ditjurigal 

Indonesia, jang terpandang mampu un harus segera 

ih  mendjadi tuk melawan "Intervensi orang luar”. an ng mad ena Pmr 
tunggal/Ketua DPP PNI jg pegawai? anggota jang 

subeno Sosrowardojo, dila- baru kongres PNI Kekeliruan estimate masih dischors serta ang. 

hirkan tanggal 11 Pebruarj ke-12 di Semarang iang Ia rota2 GMNI jang belum bo 

1922 @ Ngloroh, Patjitan Iu » mendapafkan du delta Dal tali Ja, leh masuk kuliah harus di 
Djawa Timur. kungan 230 tjabang dar 333 rebate Bapak sengon sen perhatikan untuk dibela. 

Pendidikan: FE' be tjahang jang hadir dalam Uruan — estimate DPP Terima baik Per. 
School, Mulo, AMS Sema- kongres (dtumlah seluruh dibawah . Osa Maliki — men-12 
rang, Mosvia. #iabapr PNI di Indonesia Hardi. Pada sidang MPP Mengenaj Permen.1?2 dika 

n kerdja: 1 395 jabang), redanekan Ke MI dl Djakarta tahun 1088 takan oleh Ketua Umum 

Djulj 1938 — 1 Djuli - Ta yugra Tagana? -.. pula diadjukan Hoomakap ng Hadisubeno yan Sa 

AIB (Mamterj Polisi) dipa mendana'kan suara sebagian anggauta menga demokrasi 

Gaga Dengan PN poto Ketan 200. “ kanjah demekrasi Pan 
mongpradja Welerj. 1 Djuli dari 2.011 suara Si Ke hal IV sg Ta 4 

tu bu Ma ii itik     

adaan tidak safe. Maka da 
ini dalam ke. KNIL dja. 

ulu, dikemu 
rang ini denga, 
man Belanda 
kakan oleh  Hadisubeno, 
bahwa njatanja pembangu 

    
pen 
njetudiui angravan 
menjamakan ABRI 

ba AA 

jang 
“ek 

. 

  :
 

| 
, 

  

missi bulan 

tak berawak 

Soviet Uni 

gagal 

KATA PENULIS 
”NEWSWEEK” 

New York. 23 April (Mdk) 
Delapan dari 10 misi buky 

tak-berawak Unj ' Sovjet jang 
paling 2chir telah menemui 
kegagalan, demikian hari Ming 
gu kolumais Stewart Alsop 
mengatakan dalam madjalah 

AS "Newsweek”. 
Keseiuruhannja, kata Alsop, 

11 dari sedjumlah 18 pesawat 

bulan Rusia telah gagal semen 
djak negeri itu memulaj pro. 
gramnja dibulan Maret 1967. 
Penulis itu mengatakan bahwa 

| 

  

  

  

   

   

    

   

kegagaian jang paling achir 
adalah h pesawat tak. 
berawak jang tak bisa djkebu 
mikan jang diluntjurkan dibu 
lan Pebruari jang lalu 

Alsop  mengatakar 
perwira? 'ntel ka 
kat merasa tentang ke. 
gagaian? S 

Kendaras ar Sovtet, me 
nurut Alsop SL:12, sebuah 
pesawat b gkat-empat jarg “san 
gp urtuk m Ta 
ton kedata: 
itu seri     

    

      
   

an terdiadilah kembali 
dan 8 

  

dari 10 mist 

  

Ate anakan 
dari kegagalan jang berulang2 itu 
    

   

an suatu soat jang diper- 
ar dikalangan achN2 Sovjet 

Ditambahkan olehrla bahwa orang 
Rusia telah menghabiskan kira2 2009 
Gjuta dolar urtuk program pesawat 
SLA9. (tr) 

    HALAMAN III 

  

ASIANJA ADAM MALIK 

Adam Malik inginkan "Per- 
temuan Asia” untuk memba- 
has soal2 Asia. Tuyut serta di 
dalamnja, Australia dan New 
Sealand. 
Aaaai, sedjak kapan bangsa 
Asia punja nenekmojang orang 
orang bullek jang notabene 
menduduki negeri orang2 hi- 
tamasli......... 1 
Sungguh hebattttt . 

BUKTI DAN OMONG 

Di Filipina tidak ada koran? 
porno, sekalipun tidak ada 
Pantjasila 
Di Indonesia jang punja Pan- 
jasila, koran porno lebih be- 

sar oplaagnja daripada koran 
biasa 
Djadi, kalau mau bukti datang- 
lah ke Pilipina. Dan kalau mau 
beladjar bitjara besar doang, 
datanglah ke Indonesia . 

  

DJANGAN TERBALIK 

Kenangan Hari Kartini: Wani- 
ta jang berkwalitas, pasti akan 
mendapatkan kedudukan ! 
Djadi djangan dibalik mendja- 
di: Kedudukan pasti akan 
mendapatkan wanita jang ber- 
kwalitas 

dut 
L. (Kedudukannja: abdi rakjat)   
  

SATYALENTJANA PENEGAK 
UNTUK HANSIP/WANRA 

DJAKARTA, — Dalam upatjara ha- 

    

  

ri ulang tahun Harsip/Wanra VIL 
& diselenggarakan pada tanggal 

2 dihalaman muka Markas 
Daerah  Hansip/Warra VII /Djaya 
Gubernur — KDCI  Djaya selaku 
Kamada Harsip/Wanra  VII-Djaya 

  

menjematkan Satyalentjana Penegak 
setjara simbolis kenada 472 anggota 

Warra VII-Djaya 
pergarugeraban Satyalentjana Pe- 

regak Hansip/Wanra tsb. berdasar- 
kan Keputusan Panglima Daerah MI- 

r V Diaya No. 190-3--70 tanggal 
!7 April 1970 sebagai realisasi dart- 
pada Keputusan Kepala Staf Angkatan 
Darat No. Kep. 116-3-1970 tgl. 24 Ma 
ret 1970 

Perjematan 

    

Satyalentjana Penegak 
jang pertema 

  

  

Nj.. Sihanouk 
kembali ke 
kekasih lama 
bangsa Itali? 
LAGI PROPAGANDA 
KADIO PNOMPENH 

  

Phnom Perh, 23 April 

(Mdk). 
PANGERAN  Norodom 

Siharvuk jang telah digu- 
Ingkan Kini mendjadj ta- 

n RRT dan jstrinja 
ijantik, menarik, ber- 

tiampuran — Eropa 
. U telah meninggal- 

kannja untuk bersatu kem 
balj dengan kekasihnja ber- 
kebangsaan Itali Dem,kian 

pengumuman radio Phnom 
Penh tanggal 19 April jang 

Jalu. 
Radio Phnom Penh me- 

ngumumkan, bahwa kirj 

Norodom Sihanguk tinggal 
sendirian sadja sebagai ya- 

wanan Pemerinyah RRT, 
dan istrjnja, Monigue, "elah 

menjnggalkan suaminja un 
juk bersatu kembali deng- 
an kekasihnja berkebang- 
saan Ifati jang tinggal di 
Swiss. Ia bernama FORSI- 

NETTE BRUNEO, putra 

Konsul Itali di Kambodja. 

bekas menanyu Pangeran 

Sisanguk dan bekas Kepa- 

la Dinas Pro okol dan Re- 

sepsi dj Istana Negara 

Chamcar Man. 
Menurut pengumuman ra 

dio tersebut, PENN NOUTN, 

Counsellor pribadj Sihano- 

uk jang baru? ini diujus 

oleh Sihanouk ke Konpe- 

ren Bangsa? Non—Biokdi 
Dar Es Salaam, kini lebih 

suka pergi ke Perantjis da- 
ripada kembali ke Peking. 

Ditambahkan bahwa 
Laksamana Udara NGO 

HOU, bekas Kepala Sraf 

Angkatan Udara Kambodia 

dan bekas Penasehat Teb- 
mis Pangeran Sihanok ber. 

sama-sama sedjumlah be- 

kas pedjabat? Kambodja 
Isjnnja kini telah tiba di 
Peranyiis. Dianyara mereka 
Ialah Pangeran Sisowath 

Methavi, bekas Atase Mili- 
ter di Paris dan bekas Duta 
Besar Kambodia di Mos- 
kow beserta Kim Khoan 
bekas Presiden Direktur Pe 
rusahaar H Kambodja. 

"Sebagi: darj para 
pengiring Sihanouk kimi te 
lah "iba di Hong Kong se- 
hingga Pangeran Sihanouk 
mendjadi tawanan RRT” 
kata radio Phnom Perh 

Kantor Berita KHER me 
laporkan bahwa Van Thu 
an, Direktur Pemilik Peru- 
sahaan Chip Tong — jang 
terkenal sebagai penjelun 
duo sandal? unguk pasuk 
an? Vit Kong dan Viet 
nam Utara dan jang terma 
suk daftar aranz! Kambo 

” ng dilarane bah 

33 Li Feat 

    

   
   

  

   

  

   

      

DISERANG BUAJA 
SELAGI DIBAPTIS 
MUGULIRA ZAMBIA, — Upa 

Ijara permandian (baptis) d! Mu 
gulira hari Selasa hampir sadja be 
rachjr dengah traged!' ketika sa 
lah seorang jang ikut dalam upa 
tjara itu diserobot oleh se-okor 
buaja. 

Upatjara jang diselenggarakan 
3leh kelompok Kristen "Waich 
Tower” itu dilaksanakan disebuah 
sungai. 

Untung seorang peserta tidak 
memeramkan matanja seperti di 
haruskan selama upatjara Ku, 
Gan berterjak keras sebelumnja 

  

DAERAH AL 8 PIONIR 
BAGI PERTAHANAN 
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  | #RAGEDI KAMBODJA 

  

Wartawan “AFP” Bernard 

orang? . ita digilng baka 
Saang jang diduduki , 

ngan tugas membudjuk pasu. 
kang laa supaja mening 

Bagaimana 60 penduduk sipil Vietnam 

dipakai djadi umpan experimen maut 

ENDJELANG tengah hari 

(Selasa — Red.) Djendral 
Fernandez mendapatkan sa 
tu ide tentang taktik baru- 

enak Sen anakan Miaka 

orang sebangsanja, maka akan ke 
tahuaniah posisi? mereka”, katanja 

AUSTRALIA KALAH- 
KAN DJEPANG 5-0 

'TOKIO, — Australia 
kemenanga' 

  

menjjafat lagi kemenangan? 

an ( tersebup adalah : (pema- 
in2 Australia disebug 
dahulu): 
Dick Creally menundukkan 

Koje Watanabe dalam set2 
lengkap S—i1— 6—2, 3—6 
dan 6—3. 

Ray Ruffels (pengrant: Al- 
4 6—2, dan 6—0. 

  

  

bahwa 

gun: 
tera jang kisar 
1 djuta dan Rp. 3,672 mil. 

Seterusnja Presiden telah 
mengins:ruksikan kepada Men 

teri Negara Ekuin agar mem. 
peladjari sika» jang akan di 

ambil Indonesia dalam 
i PBE. Djaksa Agung 

Sugih Arto telah memberikan 
perhatiannja terhadap perdju - 
dian dj Indonesia, jang untuk 
sementara waktu masih tetap 

'Menpen mengatakan seterus 
nja bahwa pada figi. 9 Mei 
jang aken datang Radja Fai- 

ah dari Arab Saudi akan ber 

12 Mei 

! 
'MENDATAR : 

1.Nama mata uang negeri RRT: dju- 
(a berarti : Dewan 

    

   
    
   

  

       

    

   

  

     

ia
 Hi | 

Ui
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ta dan kawan2nja semuanja Katolik, 
ditangkap di empat paroki dekat 
Phnom Penh. 

""Apa anda - mengadjukan diri se- 
tjara sukarela? tanja seorang war- 
tawan. Ia gojang kepala, terheran- 

hefan. "Tidak ada jang minta pada   
kami" 

"Anda takut ?” 
''Kami siap untuk mati demi untuk 

kejakinan pada Kristus'", 
Kemudian melalui alat pengeras 

suora, salah seorang Vietnam itu 
mulai membatja dari surat sebaran 

“jang ditudjukan kepada orang2 Vigt- 
kong jang tidak kelihatan. 

Sementara itu kelompok ketjil itu 
terus berdjalan pelan2 menudju ko- 
ta, didahului oleh bendera putih, 
Gan didampingi oleh Ik. selusin pra- 
Giurit2z Kambodja dibawah pimpinan 

  

seorang major.  Nampaknja seolah2 
satu prosasi an. 

Sedikit lewat posisi — Kambodja 
jang terdepan, kelompok berhenti. 
Laki2 dan wanita mengeluarkan tas- 
beh2 dan gambar2 Kristus dari saku. 

Lagi seratus meter kedepan dan 

  

   

  

BEBERAPA dari sedjumlah ketjil penduduk sipil Vietnam jang selamat dari 
Ikamp tahanati jang djusteru didjadikan medan tembak-menembak Kiusi.odju 
'— Vietkong. . (AP). 

LAPORAN WARTAWAN KANTOR BERITA 
PERANTIJIS A.F.P., B. ULLMANN 

mereka sudah berada ditengah2 ru- 
maha dipinggir kota. 

EREKA diperintahkan ber. 
henti dimuka sebuah djem- 
batan ketjil. Disana, sam- 
bil berdiri dan melindungi 
mata mereka terhadap si- 

nar matahari jang. menjilaukan, de- 
ngan surat2 sebara njang diberikan 
pada mereka, mereka menanti, semen 
tara kami, wartawan2,  menjakaikan 
tidak begitu djauh dari sana, dengan 
hati berdebar2. 

Kemudian, meletusah tembakan 
dengan tiba2. Senapan2 semi-otoma- 
tik, sendjata2 ringan, mortir, me- 
muntahkan peluruhnja. 

Nampaknja tembakan pertama da 
tang dari Vietkcng tapi pasukan Kam 
bodja segera mendjawabnja.. 

Ditengah2 amuknja tembak-menem- 
bak itu, saja dan seorang rekan ber 
hasil lari kembali kegaris kedudus 
kan pasukan2 Kambodja. 

4 Akan tetapi perdjalanan karat sa- 
ngat berbahaja. Agar lebih aman ke 
mi lari sepandjang tepi sungai, tapi 
mortir2 Kambodja diseberang me- 
ngartjam kami dari belakang. 

Beberapa orang Vietnam lari setja 
ra putus asa dibelakang kami. Mung 
kin mereka berpikir dengan tjara 
begitu mereka akan terlindung sedi 
kit. Jang lainnja tetap ditempat di- 
mana mereka tersungkur didjalan ke 
Snang. 

Djendril Fernandez kemudian me- 
ngumumkan, bahwa operasi itu suk- 
ses. Tapi malam ini (Selasa) Saeng 
masih tetap ditangan Vietkong, de- 
mikian wartawan "AFP" Bernard 
Ullmann. 

ANTI LON NOL DI SAIGON — RATUSAN mahasiswa Vietnam Selatan te- 
lah terbangkit oleh pembunuhan? massal jang terdjadi di Kambodja terhadap 

penduduk? sipil bangsa Vietnam. Tanggal 18 April lalu mereka melantjarkan 
Gzmonstrasi selama 5 diam sebelum dibubarkan oleh polisi. Tampak sebuah 

di Indonesia sampaj tgl. boneka Lon Nol bertuliskan tuduhan Lon Nol pembunuh. (AP) 
akan datang. 

  

  

  

        

   
  

  

          

  

          

          

    
setu mantel/antek PK, 

Men angka satu dalam noot 

Il 
  

MENURUN : 

LC.LA, 2. AIB, 3 FIRMA, 4. U-— 
NGU, 5. NIAGARA, 9. IRAMA, 11, 
AL AHRAM, 12. TJUMI, 13. MAS. 

20.1.7.821. 0 
    14. NAM, 16. ULTRA, 18. ANNA,    
     

DJAKSA TUNTUT —— 
(Sambungan darj hal. I) 

ji kl 
Ta Aaja KL uka 
Pengadilan kl, 3/4 djam, al. 
menj: bahwa tanganya 
terang -& memua' 

i tang aa Sela 
Ternjata telah pula menimbui 
kan (jangan 

ban umum, ole) 
tuilsan dalam Tj a 

“Langit Makin Mendung” ada 
lah penodaan ter 

(paral 156a jun hadap agama 
. to 55 ajat 1 KUHP) serta peng 
hinaan terhadap kaum Musli. 
min Var: para alim ulama dan 
kjai2 (melanggar pasal 156 
jo - ajat 1 KUHP). 

ntutan Djaksa tsb seteiah 
mempertimbangkan hal? jang 
memberat dan meringankan 
terdakwa. dimana hal? jang 
meringankan terdakwa, ialah 
karena terdakwa belum pers 
n?h dihukum, dan terdakwa 
terbukti pada sidang? peme. 
Tiksaan tidak sebagaj penulis 
(jerpen teb, tapi hanja penang 
gung djawab sedja. 

Hal2 jang memberatkan ter 
dakwa menyrut reguisitoir 
Djaksei jalah dalam sidang? pe 
meriksaannja terdakwa mem 
persulit djalannja sidang, ti. 
dak mengenal atas perbuatan 
nja jang djelas salah dan di. 
samping itu terdakwa selalu 
berustha melindungi penulis- 
nja tjerpen "Langit Makin 
Mendung”. 
Sedangkan menurut hasil 

dari keterangan? 2 orang sak 
si ahlj dalam perkara ini, ja. 
itu Dr. Hamka dan Bahalwan 
gdalah memberatkan terdak. 
wa, walaupun ada saksi ahli 
lainnja, jaitu Ali Audah, jang 
berusaha memberikan ketera- 
ngan2 jang 

seksj dalam 
hal ini berusaha tidak men- 
djawab. 
Demikian al. isi dari regui. 

sitoir Djaksa jang telah me. 
nuntit Yerdzkwa HB. Jassin 
dihukum selama 2.5 tahun 
pendjara, Sidang oleh Hakim 
Ketua Anton Abdurrachman 
SH, ditunda sempaj tgl. 29 
April 1970 jad, »ntuk mende. 
ngarkan pledoi dari pembela- 
nja Habil St. Hidajar ar 

( ) 
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trnjaa Kes, Laos Jr. 
memang 

an 

Junior 

PROTES 
SRILANGKA 
DITOLAK 

Djubir Pilipina darj Ko- 
aa tersebus mengatakan, 
ga nega ke 

10, tersebut” dika" pertemuan 
annja harj Selasa telah me 
nerima ,sebagaj buk,j ke- 
simpuian” bahwa pemain? 
Iran Kana, masih dalam 
sesuatu menerima tilgram 
batas2 usja jang dijenukan 
resmi darj Iran jang me- 
Da akag, betapa pemain? 

n fersel 4 bawah wo A0 Gaun“ 
alam rilgramnja, Presi- 

Gen Pendidikan Djasmani 
dan Rekreasi aa Dat 
ral Khosravani. mengemu- 
kakan bukti bahwa pema- 
in? Iran, Muradj 
Gan Hadjj Mohamad Iahi 
aa tahun 1952 dan 

Keputusan Komjie mem- 
berjkan konfirmasi terha- 
dap kemenangan Iran 8—9 
stas Srilangka yanggal 18 
April jang jalu. Sampaj hari 
Selasa pertandingan terse- 
but masih belum menentu 
hasinja berhubung ada- 
aa protes Srjlangka terse- 

ut. 

« 
Seorang anggo,a Komite 

Turnamer darj Pijiping 
ne jatanja, darj Burma 
lan Muangrhai) mengemu- 

kakan kepada para warta 
wan bahwa Komite ,./dak 
mungkin mengenjamping- 
kan” keterangan kelahiran 
resmj darj Iran. 
Dalam protesnja Srilang 

aa menga akan, bahwa ke 

sudah berusia 20 tahun 
tika bertmgin dalan Kanya 
Taan sepakbola junior Asia 
ke-11 d: ok tar Bangkok jahun 

Pasukan 
Castro 

terus uber 
penjusup2 

LIMA SERDADU KUBA 
IMAKAMKAN 

Havana, 23 April (Mdk) 
Pasukan2 Kuba terus mem. 

buru komando? kontra revo. 
lusi jang mendarat disebelah 
timur Kuba Djum'at pagi, dan 
berhasil menewaskan separoh 
dari djumlah jg resminja kira2 
berdjumlah selusin orang, de 
mikian menurut sumber? jang 
lajak dipertjaja harj Senin. 

  

        
       

rapa lusin. 

  

Manila. 23 April (Mdk) 
sistirm 

Dalam mentjegah sera. 
“Anak bawang ngan2 jawannja, Laos atjap 

lah membuat “ kali menempatkan sembi- 
Maniie Selasa malam lan pemain dipenalty area. 
Kanan ba an Terutama kiper Somn 

— untuk dan back.kiri Thong Yanh 
pertandingan draw 0—0 bermain briljam 
dalam babak kan dalam menit2 terachir 
Pan 3G pokana yegak ketika pemain? Israci me. 

junjor Asja ke 12. penerobosan tiga 
Pemain? Laos jang lebih kaii ditembok 
ketjil tubuhnja dengan Laos jang 

keai dihadapan ma 
ta penonton sebai 3.009 
orang 
Dengan men, 

  

Sugeng cs me nang 
di Korea Selatan 

  

Sa 

Djawa Timur 
djuara team 
time-trial 

PUTERI DJAKARTA , 
DIDISKWALIFIKASI 

Djakarta, 23 April (Mdk) 

&an Sapari, kemarin siang dj 
Purwakarta berhasil keluar se 

team time trjal dengan fjatat. 
an waktu 2 djam 50.52,1 detik. 

Dalam team time trial jang 
berdjarak 100 km Purwakarta 
— Subang p.p., ternjata regu 
Djakarta berhasil menduduki 
tempat ketiga dengan tjatatan 
Waktu 2 djam 55 menit 12,3 
detik. Tempat kedua diduduki 
oleh regu Djawa Tengah dgn 
tjatatan waktu 2 djam 55 me 

pertama regu Djawa Tengah 
(tak ada tjatatan waktu), se. 

karena 
fisir oleh Panitia. (Ant.) 
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sia mentjatat prestasi ba 
gus dalam perlawatan- 
nja di Korea Selatan se 
sudah ikut dalam kedjua 
raan tennis medja se- 
Asia di Nagoya, Djepang. 
Demikian kawat jang di 

pakai 
bertahan 

orang 
Israel 

- dipaksa 
seri 

HARI INI INDONESIA 
BERTANDING LAGI 

SETELAH sehari penub 
istirahat kemarin, maka ke 
Gjuaraan sepakbola 
Asia ke.12 dilandjutkan la 
gi hari iny dengan atjara 
pertandingan sbb. : 

Muangthaj lawan 
Indonesia lawas Taiwan 

  

  NJ. SIHANOUK 
(Sambungan darj hal.IN) 

the 
suatu organisasi jang didi 
Tikan unfuk menerima se- 

sumbangan bagi 
pasukan Kambodja dari 
para donor segala bangsa 
jang Mineral — Kambodja," 

ikan radio Phrom 
Deni iaahirnda dika akan 
bhw antara tanggal 3 dan 17 
April jang lalu Komite 
Sumbangan tersebut telah 
menerima 3120000 rel 
z'au ki. 65000 dollar AS. 
(UPI). 
  

GUB. SOLICHIN 
(Sambungan dari hsl D 

  

  

KES. REMADJA AKAN DAPAT DJUGA 
BOLA HADIAH PRESIDEN - 

Djakarta, 23 Apri (Mak) 
Persatuan Sepakbola Remadja 

Gawang di Djakarta dbp Hadji 
Tachjar telah digembirakan da 

merupakan bantuan, jang djuga 
sebagai djamjnan bahwa tahun 
ini tidak akan mengalami keku 
rangan aktivitas berkat telah ada 
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Menurut Juwuf Anta, sekertaris 

Persatuan Sepakbola Remadja 

Gawang dikatakan bahwa bola 
Presiden jang dmeiksudkan akan 
didapat Cari phak PSSI, jang me 
nurut ketentuan (akan) menerima 
hadjah sumbangan Presiden se 
besar 2 setengah Gjuta rupiah. 
Dana tersebut akan dibelikan bola 

produksi dalam regeri dan @& 
bagi? kepada organisasi2 sepak 

bola, termasuk djuga 'Gawang” 
merdapat pembagian. 

Lebih djauh dikatakan Jusuf 

Arta, bahwa perkembangan sepak 
bola remadja 'Gawang dj Djakar 

bantuan berupa penjad'aan lapa 
ngan dan dana? tertentu (br) 

3 peserta 
rally Y'ris- 

Mexico 
menjerah 
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