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Hidup lebih nikmat dengan... 

@GSANYO 
SANYO ELECTRIC CO. LTD. Osaka Japan 

BELIL AH HANJA BARANG2 LISTRIK BUATAN SANYO    lapat dibeli dimana-mana 

ep.2391P/V/1968     
21 kg emas luar 
negeri 

30 kg lagi lolos 

dari penjergapan 
Djakarta, 8 Mei (Merdeka). 

DUA PULUH TUDJUH kg. emas selundupan terdiri 

dari 26 batang lempengan dan 1 kg. barang2 perhiasan, 

Selasa sore jang lalu telah berhasil disita. Team ”Silu- 

man”, ketika barang2 tsb. akan diangkut dengan Kereta 

Api Limex distasiun Kota. 2 Orang tjukong penjelundu- 

pan itu, jaitu Dj dan LKT serta 2 orang . pembantunja 

J dan W, ditangkap seketika itu djuga, sementara dua 

orang pesuruh lainnja S dan OTT lolos menudju Surabaja 

berikut dengan 30 kg. emas seinndupan lainnja, demikian 

Kabag 1 Komwil 71 Djakarta Pusat, AKBP Drs. Soewar- 

dho, kepada ”Merdeka” pada hari Rabu siang. 

did adliiki 
DR. YAHYA GAGAL AMBIL 
BAJI DARI DALAM RAHIM 
Lag renon KATA SAKSI Empat orang saksi telah dide 
agar koterangsanja pada sidang Pelan, akibat hubungan gelapnja 

Gengan pemuda 14 tahun, anak landjutan perkara Dr. Yahja, Je 

angkat ajahnja sendiri. 

  

dkuduh telah melakukan abortus 

provocatus criminilitas atas kan, 

Gungan No. Zulchaidah, gadis 14 Tiga orang saksi masing2 sus 

tahuo jang telah mengandung & sr Asitjo Sidik, suster Miske 
DJENAZAH MAX Lengkong. keduanja pembantu 

MARAMIS DIMAKAMKAN nj Ka Aa Sae aa ta 
DI TAMAN PAHLAWAN terangannja, bahwa mereka te 

KALI BATA . awan memberikan obat2 
Mei vitamin atas perintah Dr. 

Djakarta, 8 Mel OMA Ml $ Met Yakin untuk diindjeksikan kepa- 

  

    
    

   

  

Kemudjan keterangan saksi pen 
ting dalam sidang kemarin ialah 
suster Sumnah dari RS. Kramat 
jang ikut Jangsung membantu Dr. 
Yahja melakukan operasi pada 
@iri Nn, Zulchjadah. Saksi meli- 
hat sendirj Dr. Yahja berusaha 
mengeluarkan baji dari dalam ra 
him, jang achirnja ternjata gagal 
Saksi merasa heran .melihat Dr. 

sdalah Menteri Luar Negerj Yahja pergi dan meninggalkan pa 
Adam Malik. siennja dalam keadaan pajah 
@h) Ternjata kemudian Dr. Yahja me 
  

  

    

   

minta pertolongan pada Prof. Dju 
ned untuk menjelamatkan djiwa 
pasiennja. 

Prof. Djuned pertama melihat 
keadaan Zulchaidah, bertanja pa 
@a Dr. Yahja. kenapa sampai dja 
d! begini?. Achirnja Prof. Djuned 
mengambil alih semua perkedja 
an Dr. Yahja dan berusaha me- 
njelamatkan djiwa Zulchdidah de 
ngan djalan mengoperasi perut 
dan dinding rahim serta menga 
luarkan 'baji jang sebagian tela 
keluarkan oleh Dr. Yahja. 

Keadaan pasien 2 hari setelah 
rasi nampak menggembirakan, 
n tetapi pada hari ketiga dan 

(Bersamburig ke hal. II) 

AUSTRALIA PESSIMIS 
TERHADAP KONP. ASIA? 

   

  

   
   

    

      

   

      

Djakarta 
Gikatangan d'plomatik diartikan bah 
wa Gorton menganggap konperensi 

"di Djakarta ku tidak akan bcrmam 
fant. Demikian UPI, 

TENGKU SETUDJU 
KONPERENSI INDO 
TJINA USUL THANT 

KUALA LUMPUR, — PM Ma 
lavsja Abdul Rahman hari Rabu 

t33 | Hi 

mendesak". dan 

Rp. 200 Djuta untuk 
Pe baikan Bandung 

Kata SOLICHIN | : i ! Hp n | 
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SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 

4 orang dita 

     

  

  

disita 
Seregu anggota 'Siluman' pa 

da hari itu dikerahkan ke Sta- 
siwa Kota untuk menangkap 
bandit2 penjelundup jang disi. 
njalir oleh polisi? InteVigent ber 
operasi dari Djakarta ke Sura- 
baja. Dalam keramaian di Sta 
siun itu kelihatan 2 orang 'a. 
ki2 jang ditjurigai masuk keda 
lam stasiun. Jang berdjalan 
pafing depan kelihatan sedikit 
kaku sementara matanja sangat 
awas mentjurigai orang2 dise- 
kitarnja, Seorang anggota Poli 
si (Siluman) mendekatinja dan 
pura2 tidak ja menjeng. 
golkan sikunja kebadan orang 
itu. Siku beradu dengan logam 
keras jang dibalutkan didalam 
tubuhnja, jang ternjata kemu. 
dian adalah lempengan emas 
sebanjak 26 batang. Sekaligus 
ia ditangkap. demikian djuga 
W, jang bertindak sebagai pe- 
ngawas J, serta otak penjelun. 
dupan itu atau sipemilik emas 
Dj dan LKT jang mengantar. 
kan pesuruh2nja 'tu kestasiun. 

S dan OTT lolos. 

Walaupun 4 orang itu sudah 

ditangkap namun "Siluman" 
tidak berhasil menangkap S 
dan OTT jang aa Karat dulu 
naik keatas gerbong api 

"LIMEX” dan berangkat menu 
dju Surabaja S membawa 10 
kg emas kepunjaan Dj. sedang. 

kan OTT membawa 20 kg emas 
kepunjaan LKT. 

Menurut AKBP Drs.  Soewardho, 
emas tsb akan didjual den Giperda 
angkan di Surabaja kepada seorang 
pedagang jang dianggap sebagai pe- 
nadahnja byjnama SH. Untuk mem 
ru 2 orang jang lolos dari penangka 
pan itu serbelum keduarj, berhasil 
merdjumpai SH, Rabu pagi telah di- 
kirimkan dengan pesawat terbang 

beberapa anggota "Siluman” ke Su- 
rabaja, jang diharapkan akan dapat 
Gapat membekuk orang itu sebelum 
mereka turun di Stasiun Koreta Api 

disana. : 
Mengenal apakah penjelundupan 

emas Ini ada hubungannja dengan 
penjelundupan 148 kg dan 10 kg emas 
terdahulu melalui airport Kemajoran, 
AKBP Drs Suwardho belum bisa me 
mastikan. Akan tetapi dikatakannja 
emas2 jang disita terachir ini mempu 
rjat merk pabrik jang sama serta 
besar dan berat jang sama pula, jai 
tu dari merk "Argor SA Chiasso” 
(Swiss) dan "Engelhard” London. 

Berdasafkan persamaan itu didu- 
ga keras penjelundupan emas tsb. 

kedalam negeri dilakukan oleh suatu 

  

    

organisasi perjelundupan jang sudah 
lama melakukan operasinja ke Indo- 

nesia. 

"A.g040”, 10 buah kalung rantat, 
48 buah gelang model Singapura, 1! 
buah Hontin bulat gepeng, &4 
(intjim model stempel 

  

Djakarta, Semarang 
Dinjatakan 

Terdjangkit Kolera 

Djakarta. 8 Mel (MAK) 

teri Kesehatan no- 1260/DDJI/ 
Men, Kes./70 tanggal 5 Mei 1970 
telah dinjatakan kebangkitan pe 
Njakk karantina (kolera)- (Ant) 

NEDERLAND USIR 2 
Ka — Pemerintah 

erland hari Rebo telah 
tijatakan je 
sebagai "persona non grata” 
dengan alasan melakukan spi- 
onase. 

Menurut pengumuman Men! 
Nederland, kedua diplomat 2 
adalah sekretaris II Boris Net, 

    

| 

“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK 

han Polri 
INDONESIA 

PERPUSTAKAAN | 
" MEIUI MAT SEP. p» 

  

    
26 Emas batangan bikinan luar negeri tampak disusun di 

samping emas2 jang disita oleh team Siluman 
Polri Djakarta. (Gambar Jimmy). 
  

Kabinet Sihanouk | 

  

Hongkong, 8 Mei (Mdk). 
1 Pemerintah tandingan pa 

ngeran Norodom Sihanouk 
jang diumumkan di Peking 
hari Selasa lalu telah men 
dapat pengakuan dari sedi- 
kitnja 8 negara, kebanjak- 
an komunis. 5 

Negara2 jang mengakui 
pemerintah Kambodja/Si- 
hanouk itu mula-pertama 
adalah RRT, kemudian di- 

susul oleh Korea Utara, 
Vietnam Utara, Rumania, 
Yugoslavia, Suriah, Kuba, 
dan Albania. 

Pengakuan2 itu berarti 
bahwa perwakilan diploma 
tik negara2 itu di Pnom- 
penh akan dikosongkan. 

Berita dari Peking mengata- 
Sihanouk 

pengasingan" menjebut 
kabimetnja itu, Menurutyja pe. 

merintah tandingannja itu mem 
punjai landasan di pedalaman 
Kambodja. 

" Dalam ke 

rebeky jang djuga mendjabat 
seb: atase pers. dan V.S. 
Sharovatov jang seba 

nja. 

  

SATU BAJI KEMBAR-3 HILANG DI RUMAH 
SAKIT PALEMBANG Palembang, 8 Mel (Mdk) 

Seorang dari baji kembar tiga 
telah hilang di RSUP Palembang 
tanggal 30 April jang lalu, dan 

sampai sekarang belum ada pen 
djelasan resmi dar! pimpinan RS 
UP setempat mengenal soal itu. 

Isteri dari Kms. A-R. penduduk 

kampung 1 Ulu Palembang tang 
gal 25 April jang lalu telah me 
Tahiatan baji kembar tiga dikli 
nik PNKAXartapati- Oleh karena 
perlu peraw: lebih sem 
puma, sang ibu dan diba 
wa ke RSUP Palemban, 

  

DIKATAKAN SUDAH MENINGGAL TAPI 
KELUARGA TIDAK MENERIMA MAJATNJA 

Tanggal 30 April ketika ajah 
baji2 tersebut berkundjung ke RS 

laporan 

      
       

  

HASIL OPERASI PENEROBOSAN AMERIKA KE 

Barat dan beberapa serdadu Amerika (gambar samping) lihat kedalam sa. 

perlengkapan2 geriljawan koogunis sediri dari mortir dan 

UP tidak dapat memberi pendjela 
san pada orang tua baji tersebut 
Sa aa Sena Tana 

Menurut harian "Mahameru" 

Hm 

diakui 

jang pernah memegang be bera 
pa djabatan ing Yerm asuk 
3 kali sebagai PM dibawah: Si. 
hanouk dimasa sebelum #ude- 
ta 

a 
- 

  

Semua 
sekolah 

California 
| ditutup 

Sacramento, Calif., 8/5 (Mdk) 
GUBERNUR Ronai1 Rea- 

gan telah minta kepadia selu. 
Tinggi “di Cali. 

Tindakan drastis itu diam- 
bil untuk mentjegah pe mogok. 
an2 mahasiswa dan tir dakan2 

ir tervensi 

AS di Kambodja dimana 4 

mahasiswa Universj'tas Kent 

di Ohio telah tewas. 
Keputusan Reagan jg men. 

tjela tindakan mahas iswa2 itu 
berarti ditutupnja 1£) campus 
Perguruan Tinggi, dzim 92 90- 
kolah lainnja. 
Perguruan Tinggi dinegara 

bagian tsb adalah :jang terbe 
sar didunia “ denga!1 djumiah 
103.009 mahasiswa. - Sekolah 
Menengah mempur jai maha. 

730.000 peladjar. (UPI). 

25 MATI DI INDIA 
KARENA KEP ANASAN 

  

    
    

  

nja 25 orang mat'| dalam gelom 
bang udara panas dinegara ba 
gian India: Uttar Pradesh dan 
Bihar, demikian dikabarkan di 

         
    

    

    IKAMBODJA 

Oleh restmen kavaleri ke 11 AS jang kemudian mgnghantjur- 

Kambodja dari perbatasan. pemuban2 AS. 
pusat lstihan pasukan 
(Gambar UPI/AP) 

Tomas. ta 

Sudah lebih 40.000 masuk : 
wilajah Kambodja 

. Pasukan AS 
nfjurh 

sebuah kota 

ti 

IKSENJEDAP MASAKAN 

SNOUL, 8 Mei :Mdk) 
Harj Rabu lalu sebuah kota 

ketjil bernama 
Snoul boleh dibilang sudah 
lenjap dari permukaan bumj. 
Pada harj itu pasukan2 tank 
Amerika bergerak diantara 
puing2nja- 

Selasa sore pasukar Ameri 
ka dikabarkan masih menda- 
pat perlawanan dipinggir ko. 
ta itu. Tank2 mereka segera 
memuntahkan peluru2 dari 
merjam ukuran 90 mm semen 
tara dari udara sedjumiah 
bamber n bom? bia 
sa dan bom2 

Demikianlah kota Snowul 
mendjadi kota pertama Kam. 
bodja jang dihantjurkan oleh. 
kekuatan sendjata Amerjka, 
tulis wartawan UPI jang me- 
njaksikan operasi pasukan AS 
kekota tsb. 

Sedikitnja tudjuh majat te 
lah didjumpai diantara rerun 
tuhan2, 4 diantaranja pendu. 
duk sipil Kambodja. 
Satu darj keempat majat 

itu adalah seorang gadis ke. 
Yi. 
Menurut wartawan UPI tsb 

sedjumlah serdadu Amerika 
kelihatan sedang melutjui 
'Yoko2 jang sudah rata dengan 
tanah itu. Boto2 bir, mjnu- 
man2, kopor, sepatu telah dj 
ambil. Satu sepeda motor ke 
lihatan sudah diikat pada se. 
buah tank. 
Menurut pihak militer Ame. 

rika, sebanjak 88 geriljawan 
komunis telah terbunuh da- 
lam serangan kekota itu. Kor 
ban dipihaknja hanja kira2 
selusin luka? belaka. 

Segjax bari Pabu, pasukan gabu- 
ngan Amerika dan Vietnam Selatan 

jang menjerang Kambodja telah mem 
tjapat djumlah lebih dari 40.000 orang 
jang bergerak diudjuh front. Djum- 
lah sebenarnja ditaksir sekitar 45.000 

3 bomber 
AS rontok 

KATA VIETUT 

Hongkong, 8 Mej (Mdk) 
Amerika Serikat melan- 

@jutka, serangan? udara. 
nja terhadap Vietnam Uta 
ra hari Selasa, demikian 
kata Hanoj hari Rabu. 

Sedjumlah 13 pesawat 
terbang Amerika ditembak 
djatuh selama serangan2 

udara 5 hari belakangan 
inj jang dimulai hari Djum 
'at lalu, kata Kantorberita 
Vietaam Utara "VNA” jang 
mengutip sebuah pernjata. 
an darj Komando Tertinggi 

    
wat terbang turut.serta da- 
lam operasi? militer itu 
jang telah mengakibatkan 
banjak korban sipil, terma 
suk 20 anak2. 

Serikat telah 
mengakui bahwa serang. 
an? udara harj Djum'at, 
Sabtu dan Minggu itu ada- 
lah jang paling besar dari 
serangan? lain manapun 
semendjak Presiden John. 
son memutuskan untuk 

GURU INDONESIA 
MENINGGAL DI 

MALAYSIA KARENA 
KETJELAKAAN 

Djakarta, 8 Mei (Mdk) : ! | J ! I | : f i 
h | : E $ | f H | 1 f | 

k
 f 5 
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Gabe prno10TO 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 6975 TH. XXIV, TH. REP. 

  

“ OPOSISI PILIPINA 

  

   
   

        

   
     
      

        

    

   
    

  

Toko2 
digarong 

orarg tapi djumlah itu pernah men- 
tjapat hampir 50.000 seblum hart 
Kemis kemarin komando Vietsel me- 
rgumumkan di Saigon bahwa seba- 
njak 6300 orang telah ditarik dari 

Semertara itu, pihak militer AS 
telah pula melantjarkan serangarinja 
melalui sungai Kham Spen dengam 

(Bersambung ke hal. II) 

Lon Nol akan 

djatah, dan 

Sihanouk 

kembali 
RAMALAN SENATOR 

  

  

  

  

Manila, 8 Mei (Mdk) 

Diplomat2 
RRT di 
Kambudja 
ditarik 

Phnom Penh, 8 Mej (Mdk) 
RRT 

 



      

  

   

  

    

   

  

    

    

   
   
    

   

    

   

            

   

            

   

    

    

  

   
    

        

HALAMAN II 

TJITA KEMBANG    
“DAMATEX MENGISI 

    

   

  

Lo Ik. 5 HA dibangun 
pada tahun 1961 dan mulai 
berproduksi pada tahun 
1963. 

iklan 
Musa, Direktur Utama PT 
Daja Manunggal jang me. 
mimpin pabrik tsb. PT Da. 
ja Manunggal adalah ba- 
dan hukum nasjonal jang 
memiliki pabrik tekstil jang 
didalamaja dapat kita djum 
paj mesin? pertenunan be- 
serta mesin? peiengkapnja, 
mesin bleaching, mesin de. 
ying, mesin finishing dan 

mesin printing (roll prin- 
ting). 

Sampai dimana perusa. 

haan swasta nasional ini 

ikut mengisi Repelita' De. 

ngan dism? dan kerdja ke- 
ras, ternjata Daja Manung 

gal 'Textile Factory telah 

ikut ambil peranan dalam 
mengisi Repelita. 
Dengan mesin tenunnja 

sebanjak 350 looms mampu 
menghasilkan 7,4 djuta ba. 

han biatju dan dengan me. 

sin? printingnja ” jang ter- 
diri dari dua unit mampu 
menghasjikan tjita kem. 

bang jang motif daan mutu. 

nja tidak kalah dengan ex 
luar negeri 
djuta m. Mesin roll prim- 
tingnja mempunjai kesang- 

gupan untuk menghasilkan 

tjita kembang 200 m setiap 

menitnja dan hal inj telah 
@akuj oleh Dep. Periadus. 

trian waktu Perin- 

dustrjan Tekstil Ir. Safiun 

menindjau sendiri dipabrik 
Damatex. 

Dengan demikian tekstil 

Damatex dalam Repelita 

tahun ke II dimana ditar. 

getkan produksi dalam ne 
geri adaiah" sebanjak 575 

m, akan mengisi se- 
banjak kir3? 17c.nja, Kalau 

kita mempunjai pabrjk tek. 

stil seperti ini sepuluh bu- 
ah maka kebutuhan tekstil 
kembang untuk rakiat ba. 
niak dalam target Repelita 
akam dopat kita penuhi 
sendiri. demikian komentar 
Pak Musa dengan nada se. 
rjus. 

   

                                      

    

    

    

            

    

    

SURAT PERNJATAAN 
Saja jung bertanda tangan diba- 
wah ini tinggal di Djl. Naga Sela- 
tan No. 5 Djakarta Kota, telah 
menderita penjakit djarung Na- 
fas sesak, jantung rasanja ber- 
Geber2, gamparg kaget, djalan | 
sedikit djauh rasanja tjape, ba- 
tuld, susah makan, tidur, badan 
taserja panas dirgin sadja, tidak 
berani mandi dengan air dingin, 
badan rasanja sangat lelah, se- 
kali dan muka putjat. 
Berkat stas pertolongan, pengo- 
&datan oleh SINSHE TAN TJE NJI 
di Hotel JIN PIN kamar No. 8 
DJI. G. Mada No. 218/219. Dja- 
kara Kota. 
Sekararg penjaki, saja sudah sem- 
Luh selcdi seperti biasa. Maka 
Gengan tni saja meniatakan teri- 
(ma kasih banjak2 atas pengoha- 

tannja dari SINSHE tsb. 
Hari2 pergobutan harja tiap2 ha- 
Fi Senen dan Kamis pagi, mulai 
djam 9.00 s/d 12.00 dan sore 
jam 15.00 s/d djam 18.00. 

Hormat saja,   (Suryanat, Gunawan) 
No. 460/M/10 

  

Sdri. SRI 

      

WIB di Djakarta. 

      

guhan iman. 

  

      
  

No. 459/M/70 

rakjat sebanjak 
dan pada tahun 1972/73 aka n 
dapat menghasilkan 51 Ne 
m. Dengan rentjana2nja ' 

akan terus mengisi Re 
170 dari target jang te 

ditetapkan 

(j
pn
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: 
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SEDANG MEMBANGUN UNIT 
FINISHING  TETORON 

Pada waktu ini sedang keliha- 
perluasan pabrik 

ada akan dihasilkan tetoron kem 
bang dengan harga jang djauh le 
bih rendah dari import tetapi 
mutunja tidak akan kalah dengan 
ex luar negeri. 

MENAMBAH KARJAWAN 

Kalau achir2 ini baniak berita 
bahwa banjak Industri jang ter- 
paksa mengeluarkan buruhnja, 
maka PT Daja Manunggal dengan 
penambahan mesin baru telah 
melimmbah karjawannja sehingga 
seluruhnja ”mentjapal djumlah 
1000 'arang lebih. Kepada para 
karjawannja Pak Musa selalu me- 
ngatakan bahwa mereka bekerdja 
@ pabrik tidak hania bekerdja 

  

    
     
   

    
   
   

  

the office of: 

    

   
   

    

   

PATTIMURA 
  

      

      

  

   

        

July 1970. 

    
      

  

   

  

   
No, 458/M/70 

BELASUNGKAWA 
Direksi dan segenap karyawan BANK. NEGARA INDONESIA 1946 turut ber- 

Yuka-tjita sedalam-dalamnja. atas meninggalnja : 

SULISTIOWATI 
(kemenakan Sir. Letkol. SoedjiwoBcHK DIREKTUR BNI 19:16) 

Dalam suatu ketjelakaan lalu-lintas hari Minggu tgl 3 Mei 1970 djam 23.00 

SABANI 

Djakarta, 4 Mei 1970. 

WARTA EKONOMI: 
(KURS VALUTA ASING naga tag Na . “ Na 

JAKARTA — Kurs vakrtg asing di Djakarta hari Rabu tetap wa 

"mepet Jaurs beri? sebdhumpja. Kurs pada #roney changer PT Gu. "Pera Sramaksi, 
, Maung Agung adilah sebagaj berikut : Devisa Umum sebesar Lan. 

BELI DJUAL 90035 dengan kurs beli 37748 dan 
Pomadsterting Inggeris Rp. 881— — Rp. 918— kurs djual 370,20. 
Dollar Australia 142— 490,— 
Dollar Amerika Serikat 380.— 285— Urtuk Devisa Kredit — sebanjak 
Do'lar Singapura.Mgi-Brunei 123— 126,— 1.208.406,75 dengan kurs 982 per 

Gulden Nederland 100.50 1085— ' dollar. 

D.Mark Djerman Rarst 100— 104,— Paredaran seluruhnja se besar US$ 

Dollar Hongkong @— U— 1ane.co#9.it. 
ga e 

dk Si. San ana. 

REPELITA 
sumbangan jang sangat besar thd 
kehidupan ekonomi — masjarakat 
weke/lingnja, sebab dengan ada- 
nja pabrik dan dengan hasil ker- 
dia para karjawannja telah me- 

   

SANGGUP MENJANDANGI SAU- 
DARA2 KITA DI IRIAN BARAT 

Waktu ditanja sampai dimana 
kesanggupan Damatex untuk mem 
bantu program Pemerintah me- 
njandangi saudara? kita di Irlan 
Barat, Pak Musa menjatakan bah 
wa kalau memang Pemerintah 

tjita kembang Damatex jang ber- 
matjam ragam baik untuk wanita 
dan prija akan diberikan dengan 
harga pokok. 

Dalam hubungan ini alangkah 
baiknja kalau Pernerintah dapat 
memanfaatkan kesanggupan dari 
pengusaha nasional kita sendiri 
untuk memberikan sandang kepa- 
da saudara? kita di Irian Barat, 
daripada import tekstil dari luar 
negeri. Kebutuhan seluruh rakjat 
Irian Barat akan dapat dipcnuhi 
|4ari pabrik Ini, demikian kesang 
itupan Pak Musa. 

DAJA BELI RAKJAT 
MASIH RENDAH 

Daja beli rakjat jang sangat 

rendah seperti sekarang ini mem 
berikan iklim — jang suram bagi 
Industri kita, demikian keterang- 
ari Pak Musa dalam menanggapi 
pemasaran hasil industri dalam 
ne ger!, Ditambah lagi dengan ma 
siti meradjalelanja penjelundupan. 
Me ngepral saingan dengan tekstil 
Import jang legal dikatakan bah- 
wa tjita kembang Damatex telah 
membuktikan dirinja akan kesang 
gursannja untuk menjingkirkan be 
berapa bahan tjta kembang im- 
pont ex Singapura. Hongkong 
Gan Djepang dari pasaran Indone 
sia. Kami telah memenuhi kexva- 
Gjibiin untuk menghasilkan bahan 
sand ang dengan mutu jang tidak 
kalala dengan luar negeri dan de 

bbarga jang bersaing pula 

mutu dan karjawan, tetapi karena 
daja beli raklat kita dewasa ini 
demii kian rendahnja, maka pemasa 
ran Ibahan sandang masih lesu. 
Kami menunggu kapan Pemerin- 
tah ciapat memberikan kebidjak- 
sensan jang dapat meningkatkan 
Gaja beli rakjat, terutama para 

kita, 
No. 454/M/T0 

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND POWER 

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS 

INVITATION TO BID 
TENDER NO. 2/B'M/IDA 

The Directorate General of Highways, Denartment of Public Works 
and Power, irvites bids for the supply of : : 

WORKSHOP EOUIPMENT 
AND SPARES (ELECTRICAL PARTS) 

for a highway mairtennance and rehabilitation project. 
This procurement will be financed from thd proceeds of a credit 
from the International Development Association. 
Bid Documerts may be obtained against payinent of Rp. 8.000,- at 

   
   

   

DIREKTORAT PERALATAN DAN PE:RBEKALAN 
DIREKTORAT DJENDERAL BINA MARGA 

ROOM Ng. 13. 
TKEBAJORAN EMRU. 

starting Monday 1th May 1970 from 9.00 am, to 13.0 p.m. 
The sglosing date for submission of bida shali Ie 10.00 a.   

DIRECTOR GENERAL OF HIGHWAYS 

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND POWER 

3emoga arwah almarhum diterima oleh TUHAN J.MLE. dan mendapat :tempat 

disisi NJA serta keluarga jang ditinggalkannja senantiasa mendapat: kete- 

  

   

  

on 1th 

  
  

MER 

  

huller pada 

ex-pedjuang 
Pi 

Djakarta. 8 Mei (Mdk) 
Presiden Suharto telah menje 

  

desa Karang Luas,, Kabupaten 
Banjumas. Berramaan dengan itu 
Kepala Negara djuga telah me 
njeraldkan pula sebuah Huller ke 
pala Gubernur Djabar Solichin 
untuk diteruskan kepada  Hadji 
Hadori didesa Tjikoneng. Kabupa 
ten Tjiamis dikaki Gunung Sawal. 
Hal tersebut dilakukan (kepala Ne 
gara Kamis siang di Gedung Bi 
na Graha. 

Hafji Hadori adalah seorang 

berikan perlindungan kepada pa 
sukan2 Indonesia, diantaranja ter 
miisuk Gubernur Djabar Majdjen 
Solichin dan Pangdam VI/Siliwa 
ngi Majdjen Witono. Oleh karena 
Itu pula Presiden sangat menz, 
Tuh perhatian dan memberikan ha 
diah Huller tersebut. Hador! dika 
takan bahwa dewasa inj dalam 
keadaan jang tidak terlalu baik. 

Dalam pada itu guna memadju 
kan pertanian, Presiden Suharto 
telah mengandjurkan agar para 
pertani setjara bergotong rajong 
dapat membeli padi traktor. Di. 
perkirakan harga traktor 
jang berkekuatan 4.5 PK sekitar 
Rp 230.00, dan Huller Rp 400, 
000. 

Gubernur Djawa Barat ketika 
ditanjakan apakah dj Djawa Ba 

rat dewasa ini para petani mengi 

nginkan trsiktor dan sedjenis2nja 
untuk mengolah tanah2nja me 
ngatakan bahwa petani2 Djawa 

Barat dewasa ini telah memasv, 
ki proses machanis minded. Dan 

Pemerintah Djawa Barat akan be 
rusaha pula untuk membantu Pa 
ra petaninja mentjarikan kredit 
djangka pendek untuk membeli 
@lat2 machanis itu. 

DR. YAHYA ——— 
(Sambungan dari hal. I) 

keempat mendjadi gawat, dan 
achirnja Nn. Zulchaidah mening 
gal 

Demikian keterangan saksi2 pa 
da sidang selandjutnja kemarin: 

Oleh Hakim Ketua Nj. Sutiyati 
SH sidang akan dilandjutkan 
minggu depan untuk mendengar 
kan 3 orang saksi lagi. jaitu 2 
orang suster RS Kramat dan 
Prcf. Dr. Djuned sendiri. (Ms) 

DEKA 

100 BAMBU PYLONS 
DARI R.C. SOLO UNTUK 
RUMAH SAKIT SVNNFY 
SURAKARTA — Atas 'pesan. 

dh dari rumah sakit Sydney 
Australia, baru2 ini Lembaga 
Orthopaedie dan Prothese R.C. 
Solo telah mengirmkan 100 bu 
ah bambu pylons (Prothese se. 

, mentara dari bambu) melalui 
Gffitas Airways Limited untuk 
dipergumakan para penderita 
tjatjad dirumah sakit Sydney. 

Menurut keterangan Dokter 
B, Bloch dari Sydney, barang2 
tsb diatas telah diterima dan 
sebagian dari bambu pylons itu 
oleh Dokter B. Bloch telah di. 
kirimkan kepada ahli bedah 
Australia jang bekerdja di Vi- 
ctnam untuk dipergunakan di- 
sana. 
“Direktur Lembaga Rehabilita. 

si Penderita Tjatjad R.C. Solo, 
Soeroto Reksopranoto. mene- 
rangkan bahwa pengiriman 
bambu pylons dari R.C, Solo 
kerumah sakit Sydney ini ada. 
lah jang kedua kalinja. 
  

PASUKAN AS 
(Sambungan dari hal. I) 

  

Korban seminggu 
Merurut tiatatan pihak sekutu, ope 

rasi Kambodja jang dilantlarkan se- 
djak semirggi lu itu telah membu 

ruh hampir 3000 serdadu Vietnam Uta 
ra dan Victcong. 6000 sendiata mu- 

suh berhasiri disita ditambah seba- 
rjak 700 ton bahan2 makanan, ptPuru 
dar. perbekalan2 lainnja. 

Korban Amerika sampai hari Ra- 

bu ada'ah 30 tewas dan 70 luka2. 

Merurut UPI, sampai hari itu pa 
sukar2 sekutu belum djuga menemul 
3 n mereka, jaitu apa jang dise- 

bi Kantor Pusax “Vietnam Selatan 

    

DJUM'AT, 8 MEI 1970 

Bank2 asing tola 
bidang industri & 

roduksi “ 
Djakarta 8 Mei (Mdk) 

menuru, Perunudilg-Un- 
dangan perbankan dan jang 
djuga mengatur per,djinap 
dan kegiajan bank? asing 
dj Indonesia di.entukan 
bahwa bank? asing adalah 
unjuk menggiatkan invesa 
si luar negeri, djuga impor 
dan ekspor Ketjuali iju aju 
ga uncuk ikut serja me'.gem 
bangkan jndustrj dan pro- 
duksi nasjonal selaras de- 
ngan pembangunan ekono- 
mj dan jang erat pula hu- 
bungannja dengan perluas- 
an kesempajan kerdja. 

Akan te,api didalam prak 
teknja bank2 asing ini, 
jang djumiahnja kini 26 bu 
ah, hanja bergerak dib 
dang fasilitas untuk impor 
dan ekspor, sedang dalam 
soal fasilijas unjuk pemba 
ngunan ekonomj umumnja 
tiCak kelihatan ada ianda2 
nja. Adanja kurang perha- 
tian bank2 asing ini untuk 
memberjkan fasilijas dalam 
bidang pembangunan eko- 
nomj (industri dan produk 

  

atau djuga dinamakan  "Pentagon'” si) hendaknja mendapat 
komunis di Kambodia. dorongan darj Pemerintah 

IN MEMOFIAM : 

Prof. Sardjito 
Dimakamkan Di Taman 
Pahlawan Jogjakarta 

Djakarta, 8 Mei (Mdk). 
Prof. Dr. Sardjito, Ang 

gota Dewan Pertimbang- 
an Agung R.I. Selasa ma 
lam tgl 5 Mei 1970 djam 
20.30 meninggal dunia da 
lam usia 81 tahun sete- 
lah menderita sakit be- 
berapa waktu. Pemakam 
an dengan upatjara kene 
garaan dilangsungkan pa 
da hari Rabu siang djam 
13.00 di Taman Pahla- 
wan Kusuma Negara Jog 
jakarta, dengan Inspek- 

  

Penangguhan 
disetudjai 

Djakarta 8 Mel (Mak) 1 
Sesual dengan ketentuar2 baru da- 

lam soal pemberian voorultslag dan 
perargguhan bea-masuk dan pungut. 
an2 lain thd barars2 imoor, sebagai- 
mana ditetapkan dim SK Menteri K4 
uangan RI No. KEP-238/MK74-70. ma 
ka Direktur Djendral Bea dan Tjuka! 
atau pedjabat jang ditugaskan dapat 
memberika nidzin voorultslag/penang 
guhan bea-masuk dan pungutan lain 
Idz'n terhadap barang2 dalam rangka 
P.L. 480 (beras, tepung terigu, kapas, 
bulgur): pupuk, barang2 dalam rangka 
Military AID Program (M.A.P.). " 

Selain dapat diberikan voor. 
vitslag atau penargguhan bea-masuk 

    

    

  

  

  

serang lada 

Lampung 
Djakarta, 8 Mei (Mdk) 

Pohon2 Lada didaerah Lampung 
Utara dewasa ini banjak terse 
rang penjakit kuning (unifitra) jg 
menjebabkan tersebut 

  

demikian hasil 
rurvey ahli penjakit tanaman da 
ri Lembaga Botany Bogor. 

41 pCt tanaman2 lada didac 
rah tersebut terkena penjakit ku 
ning dan dikatakan penjakit ter 
sebut sangat mudah menular. te 
rutama didaerah2 jang berbukit2. 
Serangan penjakit kuning didata 
ran tinggi sangat mudah ter 
djangkit dari pada didaerah2 data 
ran rendah, lebih2 musim hudjan. 

Tidak ada obat 

Diperoleh keterangan bahwa 
obat untuk pembasmi penjakit ku 
ning tersebut masih belum ada. 
Untuk menghindarkan penjakit 
tersebut setjara berlarut2 hanja 
lah dengan tjara membersihkan 
pohon2 jang sakit dan 'membu- 
ang akar2 jang menondjol keluar. 
Dengan didjumpainja penjakit 

kuning itu. dichawatirkan bhw pa 
nen lada untuk tahun “1970 ini 
akan lebih ketjil dari panen ta 
hun jang lalu. 

Sampai harini belum ada perha 
tian dari Departemen Pertanian 
untuk menanggulangi masalah pe 
njakit tersebut. 

Menteri Perdagangan Sumitro 
atas pertanjaan pers df Istana 
Merdeka sehubungan dengan pa 
nen lada di Lampung mengata- 
kan bahwa ja akan melakukan 
penindjauan kedaerah lada terse 
but. Ia mengatakan bahwa panen 
lada baru dapat diadakan pada 
bulan September jang akap da 
tang 

Untuk menjelamatkan tanaman 

Inda dari panen jang total in! sa 
ngat diperlukan suatu tindakan 

  

jang drastis dari Pemerintah. Tin 
dikan ini penting untuk mengeta 
hut akan "Crop" didaerah Lam- 

pung 

Pungutan bea 
setelah ada - 

— djaminan 
Bank Negara 
dan pungutan? lain barang? tsb. dild- 
zinkan dibongkar dari kapal langsung 
ke alat angkutan, dengan suatu ke- 
tentuan bahwa pembongkaran dari ka- 
pal/pengeluaran dari pelabuhan harus 
dilindungi dengan delivery order (DO) 
atau sekurang2nja copyconnocement. 

Semua dokumen2/sjarat2 pabean 
termasuk surat pemberitahuan masuk 
(invoervas) faotuur, KPPP dan doku- 
mer2 lainnja selambat2nja 2 (dua) bu- 
lan setelah pembongkaran barant wa 
diib diselesaikan oleh penerima ba- 
rang. 

Direktur Djendral Bea dan Tjukai 
atau pedjabat jang ditugaskan dapat 
memberi idz'n voorultslag/penangu- 
han bea-masuk dan pungutan? lain 
terhadap : 
1). barang2 prasarana (pekerdjaan) 

umum, tenaga dan telekomunika- 
s, 

2) bahar? bangunan seperti: semen, 
besi beton, besi siku dan sedje- 
m's Itu, 3) barang? dalam keada- 
an CKD jang telah diatur oleh 
Dep. Perindustrian, 4) mesin, 
alat2 serta spare-parts untuk 'n- 
dustri: pertanian, perkebunan, 
perikaran dan kesehatan, 5) ba- 
han2 kimia serta bahan baku 
lainnja untuk industri, 6 bahanz 
makanan (gula, bulgur, beras, 
tepung terigu), 7) barang projek 
dalam rangka PMA, PMDN dan 
Pemerintah. 

  

Pemberian vooruttslag/penangguhan 
bea-masuk dan pungutan2 lain termak 
sud diatas, terketjuali untuk barang? 

jang ben masuknja @ pCt dan tidak di 

Gjaminan Bank Pemerintah atau Bank 
jang dapat membuka L/C sebesar bea 
masuk dan pungutan lain jang terhi- 
tung menurut perhitungan Bendahara- 
wan Bea dan Tjukai. (Bs). 

    

    
Diedakan pada hari : 
Tanggal 
Djam 
Bertempat di 

Atiara 

tahun 1969. 
Soal-soal lain 

   

  

tersebut 

  

PANGGILAN 
RAPAT UMUM TAHUNAN PARA 

ACHLI PESERTA 

P.T. INDONESIAN PHARMACY,DJAKARTA. 

1 Laroran Direksi tahun 1969 
2 Pengesahan Neratja dan Perhitungan Laba/Rugi 

Diharap para pemegang saham membawa saham-sahamnja dalam rapat 

Para ahli peserta danot melihat neratja dan perhiturgan leba/rugi pada 
tiap-tiap bari ko dari diam 830 — 1200 dengan membawa sx 
ham-sahamnja di Kantor Direksi Djalan Biak No. 39, Djakarta 

PT. INDONESIAN PHARMACY 

tur Upatjara Menteri Ne 
gara Mintaredja SH. De- 
wan Pertimbangan A- 
gung dan Pimpinannja 

mewakilkan anggota De- 
wan Prof. H. Johannes 
untuk hadir pada upatja 
ra tersebut. 

Almarhum dilahirkan 
di Madiun pada tgl 13 
Agus. 1889. Th. 1915 lu- 
lus Sekolah Dokter di 
Djakarta, kemudia pada 
th. 1920 melandjutkan 
peladjaran di Fakultas 
Kedokteran Amstedam, 
Tahun 1923 menerus- 
kan di Lembaga Penjakit 
Tropis Leiden. Tahun 
1924 mendapat gelar 
Dokter di Leiden dan 
kemudian melandjutkan 
peladjaran di Sekolah Ke 
sehatan Balitmore (Johns 
Hopkins University). 

Riwajat pekerdjaan 
Tahun 1915 sebagai dokter di 

Rumah Sakit Kota Djakarta, 1916 
sebagai dokter di Lembaga Pas 
tour Djakarta. Tahun 1925 seba 
gal dokter di Eykman Institut Dja 
kartas 1931 Kepala Laboratorium 

  

tour Bandung: 1946 Kepala Lem 
baga Pastour Klaten, merangkap 
Kepala Feikultas Kedokteran dan 
Farmasi Klaten. Pada tahun 1946 

#ebagai Presiden Universitas Ga 
djah Mada Jogjakarta merangkap 
Kepala Lembaga Pastour Jogja 
kartas Tahun 1961 pensiun. Tahun 
1964 diangkat sebagai Presiden 
Universitas Islam Jogjakarta. Pa 
da tahun 1967 mendjadi anggota 
MPRS dan sedjak 1968 sampa! se 
karang mendjadi anggota DPA. 

Tahun 1909 mendjadi anggota 

Perkumpulan "Budi Utomo': 1915- 
(Bersambung ke hal. III) 

    

    
   
     

  

MUNTENHANDEL 
in Nederland, zoekt gro- 

te en kleine partijen 

munten van allerlei lan- $ 

den. 
Aanbiedingen met om- 

schrijving aan L. Weyl, 

Waalhoofflaan 7, Voor- 
burg Nederland. 

No. 452/M/70 

   

      

  

    

  

Djumahat 
21 Me) 1970. 
1330 WLB, 
Kantor Notaris Marian Lina Iljas 
Dil. Serdogja 4. Djakarta 

DIREKSI 

  

   

      

dalam rangka memberikan 
pengisian bagi ke,entuan2 
seperti jang jermakjub di 
dalam perundang-undang- 
an perbankan. 
Bank? asing jang dimak- 

sudkan adalah bank2 besar 
jang ielah mendapat kedu 
dukan dan nama baik dita 
lam dunia perbankan irjer 
nasjonai, jaitu. American 
Express IBC, Firs, National 
City Bank, The Chase Man- 
hafyan Bank, Bangkok 
Bank Lid., Bank of Ameri- 
ca NT & SA Hongkong & 
Shanghai Banking Corpo- 
ratjon, The Bank of Tokyo, 
The ' Charsered Bank, 
Deutsch—Aziatjsche Bank 
dan Algemene Bank Neder 
land NV, kesemuanja ada- 
lah kanior tjabang (Main 
Branch). 

Jang merupakan kanjor 

tjabang pembanju (sub 
branch): Finst Najionat 
Ci:y Bank, The Chase Man 
hasten Bank, Bank of 
America NT & SA dan The 
Bank of Tokyo. Sayu Kan- 

tor Bank merupakan jiam 
puran Joint Bank): P.T. 
Perdania. 

11 Kantor Perwakilan 
Bank (Represeniarjve Offi- 
ce): Indonesian Overseas 
Bank Ltd, Soc:eye Generale 
Pierson—Heldring and Pier 
son, Bangue de TIndoceine 
Developmen: Bank for In 
donesia, European Banks 
Internasional Bankhaus 
Ludwig & Co, Bank Mees 
and Hope, Con'inenyal Illi- 

FITNAH BERBEDA 
DENGAN 

PENGHINAAN 
DJAKARTA — Nj. Mursiah 

Bustaman SH, hakim pada Pe- 
ngadilan Negeri Istimewa Dia. 
karta menjatakan. bahwa jang 
dikatakan fitnah "adalah, me. 
ngarakan atau mengada2kan jg 
tidak ada”. sedang . 
maan adalah "mengatakan tja- 
tjat atau 'aib seseorang dimu 
ka umum”, 

Hal itu dikemukakan oleh ha 
kim Mursiah ketika ia femerik 
sa perkara Arif Suratno. Direk 
tur Bank Pariwisata merang. 
kap Direktur Biro Perdjalanan 
”Chitrawati” dan Night Club 
"Cleopatra" jang dituduh meng 
hina Wahju Kusumanegarg: su. 
ami dari bintang film Nurbani 
Jusuf. 

   

        
AIR CONDITION.! 

    

Dijalan Melawai 

         

jang bermutu tinggi 

            

    

    
   

Kami mempersilahkan Anda 

AIR CONDITION ! 

BAR & 

NN Kel 

Memberitahukan dengan 
ganan & Relasi, bahwa 

  

   

  

       

SUDAH 26 BEROPERASI DISINI 
TAPI HANJA BERGERAK DIBIDANG 

IMPOR DAN EXPOR 

PAN Ta 
Tilpon 71765 Kebajoran Baru 

Djakarta Selatan. 

Kami selalu manjediakan CHINESE FOOD 

Sari dan rasanja sama djuga dengan : 

RESTAURANT & BAR "TJAHAJA KOTA" 

  

TJAHAJA KC 
Geterreenanaerren NAN - 

PEMBERITAHUAN 

sudah diperlengkapi dengan Air Condition. 

PN ANA dell) 

  

   

  

   

ze Bank dan Fhil/ppina Na 
nojs Bank, Korea Exchan- 
ge Bank dan Philippine Na 
uonal Bank. 

Asas perfanjaan apakah 
Cisamping Cjumiah bank2 
asing jang ada sekarang 
ini masih akan memberi- 
kar kesempatan kepada 
bark2 asing jang baru un- 

tuk mendapar idjin kerdja 
lagi dj Indonesia, kalangan 
Bank Indonesia menerang 
kan, bahwa pada dasarnja 
djumiah bank? asing jang 
sekarang ini Gianggap su- 
dah tjukup. (Bs). 

2950 Tapol 

”'B” Djateng 

akan dikirim 

ke P. Buru 
Semarang 8 Mei (Mix) 

Dari djumlah 5.000 tapol G30S 
PKI golongan "B' diseluruh Djawa 
jang akan dikirim kepulau Buru 
sebanjak 2.950 tapol diantaranja 
berasal dari daerah Djawa Te 
Ngah. Sedang lainnja berasal da 
ri Djawa Barat 700 orang, DCI 
Djaya 500 orang dan jang 850 
orang lainnja dari Djawa Timur. 
demiklan Kepala Penerangan Ko 
dam VII/Diponegoro, Leticol. Ju, 
suf Achmadi. 

Pengiriman tapol dari Djateng. 
Menurut rentjana Teptapu dan 
Teptada Djawa Tengah, akan di 
laksanakan berangsur? pada bu 
lan Agustus, September dan Ok. 
tober 1970. dengan tempat pembe 
rangkatan pulau Nusakambangan 
(Tjilatjap), bersama? dengan te. 
pol2 sedjenis dari Djaya, Djabar 
dan Djatim. 

  

Apabila tapol 'B' di Buru berke 
lakuan baik. maka keluarga merc 
ka akan diperbolehkan menjusul 
guna menjusun kehidupan keke 
luargaan jg normal disana. Tetapi 
sebaliknja, bila ditempat peman 
faatan itu mereka djustru menun 
dffkkan aktivitasnja untuk sela 
lu berusaha “mengembalikan pe 
ngaruh? PKI, maka mereka akan 
ditingkatkan klasnja, mendjadi go 
longan 'A', jang mendapatkan pe 
ngawasan dan perlakuan chur 
sus seperti tapol2 golongan 'A'. 
(aat) 

          

  

        

       

AIR CONDITION.! 

BAR & RESTAURANT 

       

          

      
    
      
      

IV ISA BLOK M3 

datang membuktikan sendiri. 

No. 456 M 79    
       

     

   

         
    

     
     

  
  
   

  

      

AIR CONDITION ! 

  

   
   
   

    

    

  

   

  

AN Celta 

    

   
    

       

  

     

  

    
    
    

      
     

   
   

       
          

  
  

hormat pada sekalian lang- 
Restaurant kami sekarang 
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Iklan Keluarga 

mem — — 

Merdeka 
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 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 
Luir negeri: Ditambah beaja pos udarake negara jang bersangkutan 

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

minimum : 25 mm/kolom. 
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBARI: Rp. 50,- per mm/kolom iklan 

minimum : 40 mm/kolom 
Dua warna (hanja merah) 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 
Rp, 30,- per mm/kolom. 

minimum : 25 mm/kolom 
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 

Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 
Rekening giro pos : A. 12638. 

Pemimpin Umum/Redaksi 

   « 

tambah 1004 

  B.M. Diah 
aa —— 

HARGA DAN DAJABELI 
JANG WADJAR 

Ketika Menteri Perdagangan Sumitro baru2 ini menjatakan, bahwa har- 
ga2 mendjadi naik, karena soal2 jang tidak wadiar, kita teringat kepada speku- 
lasi manipulasi dan penjelundupan serta peraturan2 perdagangan jang djusteru 
   

    sedienis barang jang hart 
sekian ratus persen. Seti 
ngan wadjar pula, 
a 154 dari Rp. 

jebabkan hal2 tidak wadjar telah terdjadi dalam bidang harga. Umpamanja 
portnja Rp. 100, dengan bea masuk disb. 
Wwadjar pedagang jang ingin mendapatkan keuntu- 

akan menawarkan harga dienis barang itu sebesar diatas 10 
100, untuk mendanatkan kenntingan menntupi dinsa2nja. 

sebanjak 

Tetapi djenis2 barang tertentu, oleh karena Peraturan Pemerintah, manipulasi 

atau penjelundupan, 
rendah, sehingga peda 

telah dapat masuk dengan pengurangan bea jang sangat 
gang pertama, berani mendjualnja lebih rendah dari 

Rp. 100,- dengan toh telah mendapatkan keuntungan. 

   

  

ja, apalagi 
tjapai ongkos-produksi sebanjak k.I. Rp. 

    

na manipul: 

  

dapat berlawan harga k: 
dipelabuhan2, penjelundupan dan Peratu 

  

lempar kepasaran dengan harga    

      

i berlangsung dan mengena: banjak djenis 
harga2 jang mentjapai standar jang 

4 harga dan kwalitas 

   100 per yard umpam: 
snja. Tetapi di 

import, penjelewengan administrasi 
n2 Pemerintah jang banjak lubang2- 

  

ja, tak dapat melawan harga2 import jang djauh berada dibawah harga produk- 

si sehingga mengantjam kerugian jang membahajakan perusahaanni 

apusnja barang2 kiriman, maka telah mbul kenai- 

oleh Sumitro sebagai gedjala2 jang tidak wadjar. 

itu sebenarnja merupakan penjesuaian harga2 dari beberapa 

    

Setelah pera' 
kan2 harga, jang 
"Kenaikan harga” 

   

  

tak: 

djenis barang jang disebabkan, karena hapusnja bar: 
spekulasi penurunan harga tidak lagi mem- 

Sekalipun barang2 itu hasil dari penjelun- 

man dan manipulasi di pelabuhan. 
   ' barang berkurang, jang menjebabk 

bawa keuntungan bagi penadah2nji 

    

telah menjebabkan sesungguhnja 
Sebab dengan kenaikan harga itu, 
lumnja tidak dapat ditiapai, karena 
barang2 jang mengantjam kerugiar: bagi pedagang2 

  

iriman, dan manipulasi    

harga 10 a 1555 diatasnja, 
itas jang wadjar. 

  

   

ditjapailah suatu kewadjaran harga jang sebe- 
digontjangkan oleh penurunan harga djenis 

ng bonafide, dan djusteru 

  

memberikan keuntungan bagi spekuian2 dan manipulator. 
setelah 

barang2 akan bersaing lel 
kestabilan, sungguhpun 
lator2. 

  

   

Tinggallah lagi mendjadi kewadjiba:. pemerintah 

dengan aparat Bea Tjukainja untuk pentjegahan 

sedapat mungkin agar supaja gangan dan Dep. Keuangan 
manipulasi dan penjelundupan, 

peraturan pembatasan barang kiriman itu, maka 
sehat dan lambat laun keadaan Harga bisa mentjapai 

tinggi daripada waktu2 diganggu oleh mani    

  Departemen Perda- 

jangan sampai   

barang2 masuk jang tidak wadjar dapat mendjatuhkan harganja lagi dan me- 

  

dituntut oleh masjarakat, chususnj: 
tjukai, kepolisian dlsb. Memang, di    

  

harga importnj: 
landasan dan rel jang wadjar pula. 

In dalam harga2 kembali seperti sediakala. Disamping 

itu memang kebersihan mental dan djiwa dari pada petugas2 ki 
tu petugas2 jang melakukan pekerdjaan bea 

a kita ingin melihat kewadjaran har 

saran, maka harga2 barang2 harus berada sedi i 
Ini menundjukkan bahwa djalan perdagangan berada diatas 

senantiasa 

  

ipa: 
      ikit diatas harga produk: 

Untuk dapat menurunkan harga2 barang import dengan wadjar, kiranja 
Pemerintah dapat menurunkan bea masuk dari beberapa djenis barang import 
kebutuhan rakjat banjak, tanpa merugikan perusahaan Pemerintah, karena pema- 
sukan dahulunja masuk kekantong manipulator, kini dapat masuk kekas negara. 
Tinggal lagi kita masih harus terus menerus memperdjuangkan, agar supaja di- 
samping harga2 jang sudah standar dan stabil, terdapat daja beli jang wadjar 
pula, Sehingga baru dapatlah kita berbitjara tentang sukses sementara dari 
perdagangan kita. 

PROF. SARDJITO —— 
(Sambungan dari hal. II) 

4920 Ketua Perkumpulan "Budi 
(Utomo tjabang Djakarta: 1921. 
1924 Anggota Pengurus Indonesis 
'he Vereenniging di Nederland 
19261930 Anggota Pengurus Pu 
sat 'Budi Utomo' Semarang: 1926- 
1930 Anggota dan Pengurus Hari 

an Kota Pradja Djakarta. Sedjak 
tahun 1949 sampai sekarang Ang 
#ota Ikatan Dokter Indonesia. 

Tahua 1959 mendapat Bintang 
Gerilja 1961 Bintang Maha Pute 

ra kelas III dan tahun 1961 Bin 
tang Karya Satya kelas Il. 
Dengan meninggalnja Prof Dr 

Sardjito. Dewan Pertimbangan 
Agung telah kehilangan seoraag 
tokoh jang telah menjumbangkan 
tenaga, ketjakapan daa kesanggu 
pannja' dalam perdjuangan untuk 
kemuliaan bangsa dan negara. Be 
Hau telah pergi kealam baga” de 
@gan penuh kejakinan bahwa usa 
ha dan tjita2 perdjuangannja 

akan terus dan tetap hidup un 

Ajah PM 
Kris mau 
ditjulik? 
LONDON, — Polisi2 pe- 

ngawal dj Scotland Yard 

telah ditempatkan selama 

2—djam . unjuk mendjaga 
rumah dimana ajah darj 
PM Wilson, Herbert Wilson 

berdjam setelah adanja an 

tiaman pentjulikan terha- 
Gap dirinja. 

Sebagaimana — djumum- 
kan oleh polisi di Londo" 
hasj Selasa bahwa seorang 
Okrum jang :ak Cikenal na 

manja dan djduga berasal 

dari Wiltshire (dibagian se 
iatan Inggeris) sedang me- 

renijanakan — pentjulikan 
atas diri Herber: Wilson 
pada harj Selasa itu. 

Herbert Wilson, usia 88 
tinggal bersama de 

ngas saudara perempuan 

PM Wilson, seorang pende 
salat satu gere- 

dja dibagian bars'daja Ing 

Keris. - 
pentjusikan 

     
  

    

Antjaman 
atas diri Wilso, ifu meru- 

pakan an'jaman terachir 
cua tasgkajan pen 

tinlikan jang “kini sedang 
disusun oleh suatu golong- 
an pertenju didaerah .erse- 
but. 

  

Ditambahkan bahwa 
lam rentjana2 penijulikan 
ju telah terdapa. pula na 
ma2 Let linley, kema 

jek? Rata Kira. 
» Mengeri Laar Ne 

« Michasi Ste 

  

makan? 

    

Masih 

dilarang 
  

keluar 

rumah 
ni 

PHNOM PENH, 8 Mel (Mak) 
Pemerintah Kambodja hari Selasa 

memperpandjang larangan keluar ru- 

mah bagi penduduk2 Vietnam di 
Phnom Penh, berlaku mulai djam 11. 
60 siang s/d diam 07.00 pagi jang 
duturja hanja berlaku dari diam 7 
malam s/d djam 07.00 pagi. 

Larangan tsb. dikeluarkan sehubu- 
ngan dergan berita2 jang mengatakan 
hahwa pasukan2 Vietcong telah beya 
pada djarak 40 kilometer dari ibuk: 
ta Phnom Penh. 

Larangan 'nipun terasa sangat meng 
hambat tugas mereka sehari2 karena 

harja 4-djam mereka diperbolehkan ke 

luar rumah. 

Hal mana dikustirkan pula oleh se- 
bagian pilaguasa2 setempat akan ke- 
murgkinan timbulnja usahaZ terror. 

Dua ratus ribu orang2 Vietnam jg. 

"rggal di Phnom Penh sebelum ter- 

djadinja kerusuhan2 sekarang ini me- 
rupakan 1/3 dari djumlah penduduk 
diibuko'a Kambodja. 

Pendjahit2 dan tukane2 jang bera- 

Ga diibukota 'ni pada umumnja seba- 
tian besar terdiri darj orang2 Viet- 

nam, 
Sebagian besar diantara mereka te- 

        

      

    
lah melar'kan diri, tapi ada pula jang 

han di-kamp2. 
Delegasi Vietsel kundiungi taha- 
nan 

Satu delegasi Vietnam Selatan 
dibawah pimp'nan Menteri Sosial VI- 
«tsel Tran Nguon Phieu telah diper- 
kerankan untuk mengundiungi sedjum 
lah desa2 di Kemhodia dimana terda 
pat tahanar2 Vietnam. 

"Delegasi V'etsel Itu sedang mengun 
diungi Kambodja dalam rangka mem 
peladjari masalah2 pemulangan pen- 
duduk Vie'ram di Kambodja jang ber 
keirgiran kembali ke Vietnam Sela- 
ten, (AFP) 

  

MENLU DJERMAN 
BARAT TIBA 

DJAKARTA — Kemarin sore 
wakil Kanselr Waiter Scheet 
jang djuga memegang djabatan 
Menteri Luar Negeri Repnblik 
Federasi Djerman dan rombong 
an tiba di Djakarta untuk kun 

    

djungan selama 3 hari atas un 

jangan Menlu Adam Malik 
Selama berkundjurng ke ado 

r . M u Waiter Scheel men 

jadi tamu resmi Menlu Adam 
Matik     

        

     

INDONJINA LL AKRINASANDOTJINA KRISIS ANDONJINA 0. NRASIS 

KAMBODJA : 

“Indonesia sebagai 
pelanduk ketyil 

Apakah jang hendak diperbuat 
Indonesia? Apakah jang hendak di- 
perbuat oleh Menteri Luar Negeri 
Adam Malik? 

Pertanjaan2 jang kita madjukan 
berhubungan dengan keadaan genting 
dan gawat di semenandjung Indo- 

Keadaan ini terdjadi, karena 
ah Pangeran 

orang nasionalis - bangsawan Kambo- 
dja telah memimpin nes 
sedjak mendapat kemerdekaan 

Perantjis telah digulingkan ol 
staf angkatan bersendjata-nja, djen- 
deral Lon Nol. 

Ketika Lon Nol — mengadakan 
“coup d'etat” (batja kudeta) maka 
sudah terbajanglah didepan mata kita 
kedjadian2 di Amerika Selatan, Viet- 
nam, Filipina d.LI. negeri dimana ke- 
kuasaan Amerika jang tidak kelihatan, 
"the invisible government” bekerdja 
menurut rentjananja. Gagal atau ber- 
hasil, pekerdjaan pemerintah siluman 
itu membawa malapetaka senantiasa 
bagi Pemerintah USA. Tetapi djuga 

negara? jang terdjamah oleh pe- 
merintah siluman itu. Pendaratan 
pasukan2 bersendjata jang dibiajai 
oleh CIA jang gagal di Teluk Babi 
(the Bay of Pi 1 Kuba, pembunuh- 
an jang berhasil terhadap Ngo Dien 
Dimh, Presiden politikussipil Vietnam 
Selatan jang dilakukan oleh dan de- 
ngan diprakarsai CIA, pergolakan2 di 
Filipina, maupun kegagalan2 mem- 
bantu PRRI di Indonesia semua meng- 
hasilkan pukulan 2 dan kekalahan d 
@1 bagi USA, tetapi djuga tra 
dun penderitaan bagi n 
bangsa2 jang dibantu” oleh ke 

     

   

    

  

  

    

  

   

   
  

    

        

    
    

TERIMA 
Phnom Penh, 8 Mei (Mdk) 
PM Kambodja, Djendral Lon 

Nol, hari Selasa menjatakaa 

terjma kasih kepada Presiden 
Nixon atas bantuannja mem. 

pertahankan kenetralan Kam 
bodja terhadap Vietnam Uta- 
ra, demikian diumumkaa dgn 

resmi di Phnom Penh, 
Satu pernjataan resmi jang 

ditandatanganj oleh Djendral 

Lon Nol menjatakan, bahwa 

"pemerintahan perjelamatan” 

Kambodja mentjatat dengan 
rasa puas, bahwa presiden AS 

telah memperhitungkan da. 
lam keputusannja, "aspirasi2 

jang sah dari rakjat Khmer 

jang hanja jngia hidup dalam 

kenetralan jang sesungguhnja, 

perdamaian, keutuhan wilajah 
dan kemerdekaan”. 

Dikatakan, bahwa sekarang 

sudah saatnja bagi negara? 

bersahabat lainnja untuk me. 

mahami situasi di Kambodja 

dan membantu rakjat Khmer, 
jang mendjadj korban 

agresi bersendjata. 
Pemerintah Kambodja me- 

nguiangj seruaanja tertanggal 

14 Aprjl agar negara? bersaha 

bat memberikan bantuan mili 

ter, ekonomi dan diplomatik 

tanpa sarat. 
Sumber? kedutaan AS mene 

rangkan, bahwa satu naskah 

resmi dari pemerintah Kambo 

dja untuk presiden Nixon te. 
lah disampaikan oleh wakil 

Kambodja di PBB kepada wa. 
kil AS Charies Yost harj Se- 

nin. 
Diperoleh kabar, bahwa per 

njataan hari Serasa itu telah 

disiapkan dalam koasultasi?2 

pada achir pekan jbl, antara 

pemerintah, komite eksekutif 

Sangkum Reastr Niyum dan 
tokoh2 politik terkemuka. 
Penindjau2 mengatakan, 

bahwa perajataan itu merupa 

kan pembenaran tentang ada. 

nja trend pro.AS setjara hati? 

dikalangan fihak berwadjib 

AS semeadjak diumumkannja 

intervensi tentara AS dan Viet 

nam Selatan dj Kambodja. 

Korsel 

tawan 21 

mata2 

Korea Utara 
SEOUL — Angkatan Darat 

Korea Selatan harj Senin jg 
lala mengumumkan bahwa 
suatu djaringan mata? Korea 
Utara jg terdirj dari 21 0: 
Gan telah beroperasi di Szoul 

selama beberapa tahun itu 
berhasil ditawan. 

Tiga oraag Korea Utara 
Iainnja jang mendarat dipu. 

lau Armyon.Do, kira2 70 mil 

sebelah baratdaja Seoul Ming 
gu malam jang Itu ntuk me 

ngawal djaringan mata? tsb 
berhasil ditembak mati, demi 

klan menurut keterangan jaag 
GIperoleh dari Kos ami 
mata? AD Korsel (€ 

        

Nol setudju 
serangan AS 
KIRIM PERNJATAAN 

satu " 

MERDEKA 

an siluman CIA: Dan sekarang, djen- 
deral Lon Nol jang berhasil meng- 
gulingkan Pangeran Sihanouk djuga 
membawa negara dan bangsa Kambo- 
dja kedalam penderitaan. 

Satu negara jang tadinja aman dan 
sentosa dalam pimpinan Sihanouk 
jang mendjalankan politik netral jang 
konsekwen - betapapun djuga ada 
bahaja2 mengantjamnja setjara lang- 
sung dan tidak langsung - sekarang 
mendjadi medan perang antara kc- 

kugtan2 Amerika Serikat dengan Vict- 
nam Selatan, disatu pihak dan pasukan 
pasukan Vietnam Utara dilain pihak 
jang dikatakan oleh mereka itu berada 
dalam wilajah Kambodja . . 

KAMPANJE ANTI- 
RAKJAT VIETNAM 
DJEN. LON NOL 

Ketika Lon Nol naik, Sihanouk djatuh. 

maka seperti kita katakan diatas, per- 

hatian dunia tertudju kepada Ameri- 
ka Serikat dan dinas rahasianja, CIA: 

Orang jang awam, maupun jang mahir 
akan pertjaturan diplomasi dan per- 
bandingan kekuatan negara2 (jang 
mentjari kekuasaan atau hegemoni 
didaerah ini) sama bertanja: “Bidjak- 
sanakan politik Amerika ini? Apakah 
dengan demikian USA menganggap 
dia mendapatkan kemenangan dan 
“kawan” dengan — Lon Nol ini?” 

Djawabnja tentulah matjam 2. USA 
berkata, bahwa karena adanja orang 
baru, orang-NJA di Pnom Penh, 

ka tidaklah sulit lagi untuk meng 
akkan pasukan? Kambodja atau 

   

   

  

  

  

   

  

KASIH 
Pernjataan itu dikeluarkan 

pada saat Vietkong sedang me 
ngantjam daerah sekitar 
Phnom Penh. (AFP) 

Mao sama 
dengan 
Hitler 
MENURUT RADIO 
SOVIET 

HONGKONG Radio 
Moskwa pada, harj Selasa 
telah menuduh Ketua Mao 
'Tse.tung darj RRT melaku 
kan tindakan fasisme dan 
chauvinjsme dar, memban- 
dingkannja dengan Hitler. 

Dalam suatu siaran ber. 
bahasa Tjina, radio tadi me 
ngatakan bahwa ketua 
Mao telah membawa RRT 
dibawah kekuasaan fasis 
dengan slogan “Kekuasaan 

  

poijtik tumbuh dari laras 
bedil”. 

Serangan Sovjet terha. 
dap ketua Mao tsb merupa 
kan serangan jang terachir 
dalam polemik2 Moskwa- 
Peking, jang telah mentja 
pai puntjaknja pada peri. 
ngatan ulangtahun ke-100 
hari lahir Lenin belum Ia- 
ma berselang. 

Islam diantara ke-tidaktahu-an awamnja 

dan ke-linglung-an ulama pemimpinnja 

DIA... ALLAH jang menurun: 
kan Al Guran kepadamu: sebagian 
isinja ada ajatZ muhkam (terang) 
jaitu Ummulkitab, dan sebagian 
isinja ada ajat2 mutasjabih (samar 
dan memerlukan takwil). Adapun 
orang? jang hatinja berisi keses 
an, mereka perturutkan apa jani 
samar itu, dan untuk menjebarkan 
fitnah dan hendak membuat tak- 
wil (interpretasi). Dan jang akan 
mengetahui takwilnja itu hanja 
Allah dan orang2 jang dalam/ 
'mampat ilmu, jang berkata: kami 
beriman kepadanj: 

jang ada ini, adalah dari sisi Tuhan 
kami. Dan tak akan dapat me 
mahamkannja, hanja orang2 jang 
berpikiran. 

  

        

  

  

Surah Al “Imran : 7 

djiwa, merupakan 
banjak. Mereka 
rasakan bahagia/nikmat hidup 

umpamanja leluasa dapat mendjalan- 
kan sjari'at agama mereka. Dalam 
piagam Djakarta, ada djaminan ter: 
hadap sanaan sjari'at Islam, te- 

im Mukaddimah U.U.D. 45 
kata? jang menjatakan: djaminan pe- 
laksanaan sjari'at Islam itu, ditiadakan 
Dalam hal ini, tentu dapat diartikan 
bahwa kelompok Islam belum sanggup 

K ELOMPOK Islam dalai 

  

melaksanakan sjariat mereka. 
Dan dapat pula dipaha' : ada go- 
longan jang tidak m orang enginginkan 
orang Islam — dapat melaksanakan 
agama mereka. Masing2 orang dapat 
memberikan tanggapan. 

Nikmat hidup sebagai upah atau 
#andjaran tiada berhi seperti jang 
@injatakan Surah At Tin : 6. belum 
dapat dirasakan kelompok Islam. Da- 
lam bal ini, tentu : bukan Tuhan 
memenuhi djandjinja. — Pehala/yi 

OLEH : PIMPINAN 
REDAKSI "MERDEKA" 
makjat negen itu menguber-nguber, 
maupun memusuhi pasukan? Vietnam 
Utara jang dianggap ada disana. Dan 
ini memanglah dilakukan oleh pc- 
merintah Lon Nol, begitu dia me- 
ngambil alih kekuasaan Pangeran Si- 
hanouk 
konsolidir "kemenangannja” dari ku- 

  

la tidak memikirkan meng- 

deta itu, Sebaliknja, ia melakukan 
kampanje anti-Vietnam, ja, anti-bangsa 
Vietnam, karena selain memaki-maki 
Vietnam Utara dan pasukan? pem- 
bebasan Vietnam Selatan jang katanja 
menduduki daerah Kambodja itu ia 
membangkitkan rasa bentji dan den- 
dam pada rakjat-serdadu Kambodja 
terhadap bangsa Vietnam. Terdjadil: 
pembunuhan massal jang berul 
nocide” jang bertentangan de 
perikemanusiaan. Beribu 2 majat orang 
Vietnam hanjut di Kali Mekong jang 
luas itu. Bangsa Vietnam diuber-uber 
seakan-akan “pogrom” (penguberan 
membinasakan sesuatu golongan oleh 
penguasa) telah mendjadi politik pe- 
merintah dan kesukaan rakjat Kambo- 
dja jang terkenal tjinta damai. Bukan 
sadja Vietnam Utara, tetapi djuga 
takjat Victnam Selatan marah karena 
kekedjaman akibat politik Lon Nol 
di Kambodja itu, sehingga pemuda2 

igon menduduki kedutaan Kambo- 
dja sebagai protes. Djuga dunia jang 
beradab tidak membenarkan perbuat- 
an pemerintah Lon Nol 

  

    

  

     

  

cbelum bekerdja dia telah meng- 
hasilkan pendapat jang tidak simpatik 
terhadap padanja. Walaupun Lon Nol 
sudah menghukum Pangeran Sihanouk 
jang katanja berchianat pada negara 
dan bangsa Kambodja, karena me- 
mihak RRT - Sovjet ie, sebab dia 
sekarang berada dalam negara2 ko- 
munis, memang belumlah dapat di- 
katakan dengan pasti apakah berhak 
ia berbuat demikian? Karena peng 
ambilan alih kekuasaan dari Pangeran 
Sihanouk dengan tjara2 jang pura? 
konstitusionil (guasi - constitutional) 
maka semula sulit bagi negara2 sa- 
habat jang lama untuk menarik pe- 
ngakuan padanja. 

     

  

  

    

  

Akan tetapi, pada 1 Mei j.., keti- 
ka Amerika Serikat dan Vietnam 
Selatan masuk menjerbu ke Kambo- 
dja, dengan alasan menghantjurkan 
perkemahan dan pangkalan? pasukan 
Vietnam Utara, maka djelaslah bahwa 

  

-Lon Nol adalah kakitangan dan bonc- 

ka Amerika Serikat. Dan dia telah 

mengehianati bangsanja dan mendjadi 
sekutu USA dan Vietnam Selatan 
Ini dapat ditelaah kembali: Lon Nol 
mentjoba menjerang Vietnam Utara 
dengan kata2 dan tindakan kekerasan 
terhadap kedutaan negara tersebut 
Ia mengutuk adanja pasukan? komu- 
nis didaerah itu: karena Sihanouk 
tidak mengusir pasukan? itu, ia me- 
nuduh pemimpin negara Kambodja 
jang terdahulu itu sebagai pengchianat 

Ketika Amerika Serikat masuk dengan 
pasukan?nja kedaerah Kambodja, de 

    

  
  

   

ngan dibuntuti oleh tentara Victnam 
Selatan, maka Lon Nol tidak berkutik 
sedikitpun djuga. Ia seakan-akan mem- 
benarkan masuknja pasukan? asing 
itu, sedang dia tidak memintanja 

mi 
arena itu, bagaimana kedudukan 

Lon Nol dan pemerintahnja sekarai 
ini? Bagaimana dia dimata Sovjet 
Uni, RRT dan negara? komunis lain? 
Dan bagaimana dimata Amerika 

      

   

  

    

  

   

kat dan sekutu2-nja dalam perang 
Vietnam? 

Setelah pasukan? Amerika Serikat 
masuk, dan setelah pemerintah Lon 

ol TIDAK memprotes masuknja 
USA/Vietnam Selatan melanggar ke- 
daulatan wilajah Kambodja, maka 
djelaslah bahwa perampasan kekuav- 
an dari Pangeran Sihanouk oleh Lon 
Nol dan klieknja adalah masinasi atau 
pekerdjaan agen? rahasia dan sepe- 
ngetahuan pemerintah Amerika Secri- 
kat. Pemerintah Lon Nol adalah sama 
dengan pemerintah jang dibawah ke- 
kuasuan Amerika Serikat sekarang, 
dan dengan membiarkan masuknja 
tentera USA dan Vietnam Selatan 
maka hilanglah "raison d'etre” (hak 
hhidupnja) sebagai pemerintah jang nc- 
tral, bahkan pemerintah jang ber- 
daulat 

        

  
  

  

  

RUANG AGAMA 

jang tiada berhingga itu diberikan, 
@engan sjarat : beriman penuh dan 

or oa 

RASAZNJA, tidak akan mungkin 
Angkatan baru kelompok Islam dapat 

didjadikan orang2 jang beriman pe- 
nuh dan beramal saleh. Karena, men- 
dapatkan predikat jang demikian, ha- 

rus dengan pengadjaran dan pendidik- 
Organisasi jang ingin memborong an. 

@jabatan dalam Dep. Agama, hampir2 
tidak memiliki Lembaga pendidikan 

satu2 SLP- dalam arti jang luas. As 
nja disuatu podjok kota harga 

ng keadaannja seperti kerakap tum- 

ban dibatu. Kenapa hal ini terdiadi, 
sedangkan fasilitas ada ditangan me- 
reka. Dan tentu hal ini menuruti 
idiom kata: Fagidus siayi Ia yutbihi 
jang tak punja tak akan dapat mem- 

ang tah pena Sah SN SR, 

yeni 
PESSIMIS mengharapkan perbaik- 

an pendidikan dan pengadjaran agama 
dari kelompok jang hendak mengang- 

  

orang! oa. 
bat : 121). Pessimis jang serupa itu 
pulalah jang dirasakan Surat Kabar 

Katolik "DE VOLKS 
hadap uan Luar Negeri jang di- 
berikan kepada Pemerintah Indonesia 
(Harian PEDOMAN : 2/5). Harian itu 
mengatakan 

  

   

    

    

Komandan2 AS di Kambodja bingung karena sedikitnja 

(berita2 kantor berita). perlawanan musuh 

SOVIET, RRT 
TARIK KEMBALI 
PENGAKUAN PADA 
PENOMPENH 

Barangkali inilah alasan jang diper- 
gunakan Sovjet Uni dan RRT untuk 
menarik kembali pengakuannja atas 
pemerintah Kambodja jang dipimpin 
oleh Lon Nol sekarang. Sementara 
itu, Pangeran Sihanouk mengumum- 
kan bahwa ia mendirikan satu peme- 
rintahan dalam buangan, jang men- 
dapat pengakuan n 

ai Pemerintah jai 
keadaan jang demikian, maka 
sudah hidup kembali dalam djaman 
perang dunia ke II, dimana pemerintah 
de facto tidak diakui oleh satu bagian 

berperang, sedang satu 
ian negara? lain men 

dalam - buangan “seb: 
intah de jure, walaupun 
mpunjai daerah kekuasaan. Dan se- 
ang kita benar? berada dalam sua- 

sana perang besar, karena eskalasi 
kan oleh Amerika Serikat 

la matjam dalih jang bel 
sangat mengerikan 
itu, sama halnja 

Ho Chi Minh. nasionalis j 
memerdekakan negeri dan bangsanja, 
jaitu Vietnam kekuasaan asing 

        

   

      

      

   

      

    

  

  

    

       

          

tetapi achirnja mendjadi musuh Ame: 

rika Serikat, demikian pula politik 
lembu dikamar katja” jang didjalan 

kan Pentagon dan militerisme 
membuat Pan 
USA dan Barat ' 

Dan bagaimana peranan dan ke- 
sanggupan Indonesia? Bagaimana sikap 
politik kita terhadap LON NOL dan 
Sihanouk? Peranan bangsa Indonesia 
sudah ditundjukkan oleh Menteri Lu- 
ar Negeri Adam Malik. Kita chawatir 
bahwa peranan ini tidak akan mem- 
berikan kepuasan bagi jang melaksana- 
kannja, dalam hal ini Adam Malik 
pada mimbar diluar dan mereka 
membikin “politik lu 
lakang lajar. Pemerintah Si 

USA 
ram Sihanouk musul 

  

   

  

    

  

    

  

        
lalui Adam malik ingin men 
negara? Asia, atau nbgara 
ada di Asia dan daerah Pasifik untuk 

duduk disatu medja bersama-sama 
membitjarakan masalah Kambodja    
Turut diundang negara2 komunis Asia. 

ra? putih di Pasifik, New 
Zealand dan Australia. Bahkan unda 
ngan sampai kedekat Timur Te 

Afghanistan pada udjun 

  

    
   Mula? rupanja ada keinginan hadir 

diantaraebangsa2 Asia. Tetapi kemu 
dian, dengan matjam2 dalih njatal 

      

     

    

Asia itu tidak bersedia hadir 

pertemuan Asia jang bukan - Asi 
yang dimaksudkan oleh pemerit 
Indonesia. Orang berbisik, seakan- 

akan demarche Indonesia ini adalah 

permainan diplomasi Amerika Serikat 

Sekurang-kurangnja — datangnja dari 
Bangkok. Tidak kita ingin merendah- 
kan kesanggupan Adam Malik. Tetapi, 
djika Adam Malik mengatakan Indo- 
nesia bersedia memberikan sendjata 

kepada Kambodja-nja Lon Nol, mau 
tidak mau ini dianggap satu petundjuk 

akan dipergunakan 

   

    

     
bahwa Djakarta 
sebagai batu lontjatan buat memasuk: 

kan sendjata2 USA ke Pnompenh 

“OLEH: 

mengubah perimbangan? kekuatan 
sekarang, tentara tetap akan merupa- 
kan kelompok jang menguasai (domi- 
nant). Diadakannja pemilihan Umum 
nanti, alah pertjobaan Djenderal Su- 
harto' untuk menimbulkan kesan di- 
Indonesia ada demokrasi. 

Pelaksanaan peraturan Menteri Da- 
lam Negeri no. 12/1969 untuk “mm « m 
bersihkan” DPRD tingkat I dan II 
dari pengaruh2 parpol. Disebutkannja 
tiontoh? tentang pengangkatan Gol- 

kar di DPRD jang diwakili oleh 
anggota? ABRI. Pelaksanaan Permen 
12 walaupun diprotes oleh NU dan 
PNI berdjalan tjukup mudah. Sedjak 
tahun 1967 maka 804 dari para Gu- 
bernur sudah militer: 60 dari Bupa' 
djuga militer.” Bahwa mengatakan 
Indonesia tidak mempunjai suatu 
“Wwilitair bewind” makin hari makin 
susah untuk mempertahankannja. 

  

  

   

Bantuan jang diberikan kepada 
Indonesia, oleh koran itu dirasakan 
karena kemanusiaan, untuk memban- 

dan se- 
sudah diberikan, ada rasa tjuriga, 
kalau bantuan itu didjadikan untuk 
menegakkan suatu kasta militer 

Yan Aan manena a 
dan sanubari. melahirkan suatu 

amutan (agama) : tauhid, iman, ke- 
pertjajaan dan ibadah. Sjari'ah adalah 

n, hukum atau sunnah Allah un 
mbanja, jang harus/wadibd d 

laksanakan. Paduan antara 
dan sjariah inilah jang sesungguhnia 
hakekat Islam. Sebutan Iman dx 
Inlam adalah kepertiauan jang meng 
Wi hati dan laku perbuatan sebagai 

  

SLAM adalah "A gidah dan 
Sjari'ah. “Agidah artinja 

    

    

. Tetapi, ap: 

HALAMAN 

     
    

      

    

      

      

     

Dua 

PERLU KETERANGA 

Berita2 terachir dari 
perang Indotjina mengab 
kan, bahwa lebih 2000 "| 
ret Hidjau” dari Saigon dis 
drop di Pnompenh  unti 
mendjaga kita itu dari ser- 
buan komunis. 
Berita terachir lainnja i 
bahwa pasukan? komunis 
dah makin dekat diko 
Pnompenh. 1 
Apakah ini berarti, bz 
makin hebatnja Vietsel/ 
membantu Kambodja, 
banjak pula sukses2 pa 
komunis disana... .?!?! 

Harap panglima? Vietsel/i 
memberikan keterangan ! 

   

UNTUK APA SENDJA 

TA. 

Tentara Kambodja, keti 
akan berhadapan dengar 
Vietcong, dikabarkan tela 

lari terbi:it2 menumpak ti 
dan bus2 sambil tinggz 
sendjatanja menudju Pnom 
penh 
Susah, kalau nantinja 
diberikan sendjata oleh 
bat2, dipakai dan dibuang 
djika melihat musuh 

    
     

     
   

   
   

          
      
Ditambah pula keterangan2 Adam 
Malik sendiri setelah bertemu dengan 
dubes USA, Frank Galbraith, bahwa 
Amerika Serikat tidak akan masuk 

€ Kambodja dsb., maka lengkaplah     
      

APA MAU RESTUI? 

     
       

      

  

   

   

  

prognose” orang jang tidak "ngerti 5 5 aji 
Tetapi, setelah tanggal 1 Mei tersiar Ada jang menanjakan kepad 
berita bahwa aa melanda kami, kalau semua 
daulatan Kambodja dan masuk jang mau berunding di "Per 
daerah Lon Nol tanpa diundang ber- padan Asia” itu hanja 

  

sama-sama dengan tentera Vietnam 
Selatan, maka terbitlah keheranan di- 
kalangan diplomatik di Djakarta 

Mungkin Adam Malik salah me- 
ngerti, kalau Frank Galbraith mema- 
kai bahasa Inggeris. Atau mungkin 
Frank Galbraith kurang menangkap 
maksud Adam Malik djika menlu kita 
berbitjara dalam bahasa Indonesia pa- 
da dubes USA itu, tetapi kita anggap 
bahwa kedua oknum itu tentulah 
mahir bahasa? Indonesia dan Inggeris 

au American). Tjuma apa sebab 
n Adam Malik jang belum 

sempat ditjetak surat?kabar bahwa 
USA tidak akan masuk ke Kambodja 

ih dihapus tanpa perduli oleh Was 
hington dan Pentagon? Tampaknja se 
akan-akan Washington tidak me 

a sekali daja-upaja Adam 
-merintah Suharto. Kita 

chawatir bahwa Washington mengang 

   
      

       

  

        

ri2 jang pro AS sadia, ap 

nantinja hasil perundiag 
bukan merupakan suara: 
“His Master's Voice”? 
Dan karena Bung Adam pasti 
bukan gramopon "His A 
ter's Voice” apakah Indonesi: 
nantinja tidak harus ”' 
tui” keputusan? jang tjon 
dong kepada keuntungan satu 
pihak sadja 

Year 
Lo—— (harapkan rest rakjat 

  

  

    
   

     
   

   

  

   

  

   

  

  

  

    

        

  

    

  

       
   

      

    

  

   

  

SRI LANGKA 
MENDJELANG 
PEMILIHAN UMUM: 

5 orang lag 
ditangkap 
KOLOMBO. — Polisi Si 

Langka pada hari Senin teli 
menangkap 5 orang lagi at 
tuduhan melakukar kegiatan 
subversif, sehingga — djuml 
seluruhnja jang ditangkap d 
tam beberapa hari ini karen 
ditjurigai mendjadi anggol 
buah organisasi revolusione 
kiri mendjadi 10 orang. 

Kelima orang jang ditangk 
pada hari Senin itu d 
diketahui memiliki bahan2 pel 
Gak. peta2 kota dan daftar di 
orang2 penting. 

Polisi mengatakan bahwa p 
njelidikan2 jang mereka iaka 
kan dalam beberapa minggu 
telah berhasil membongkar su 
atu organisasi bawahranah ser 
tjam "Gerombolan Che Guev: 
ra”. jang merentjanakan men 
djegal pemilihan umum nasio 
nal mendatang. 

Partai Komunis Sri Langka 
menjangkal mempunjai hubun 
an2 dengan gerombolan tsb da 

a para pada rapa' 
Lt ci a e- um kampanje pemilihan jg. 

ngutuk Amerika Serikat? Kita pikir dilakuRga oleh partal2 b 
inilah sebabnja maka India dan lain? am kirj telah menjatakan b 
negara Asia ogah menghadiri pertemu- wa ,.gerombolan” itu boleh di 
an itu. Karena ia TIDAK akan mem- di merupakan suatu gerakan 
bawa manfaat apapun djuga. Dan digerakkan oleh Partai Nasio 
terang pula diketahui oleh negara2 Bersatu. jang memerintah d 

komunis jang diundang. bahwa usaha «4'ini Akan tetapi sumber2 
Indonesia itu hanjalah manipulasi USA ex 

dkk . . . satu hal jang memang tidak ena telah membantah tud 

(Bersambung ke hal. IV) 

   itu rupanja hampir sama: benar kc 
tetapi kedua 

ap “guantite negligcable 
hasa Perantjis) atau sepele, da- 

lam bahasa Djakarte 
Kalau Washington kiranja berbuat 

demikian, dapatlah kita pahami. Achir- 
nja petabumf di Asia dan dunia ini, 
menurut pikiran Washington, tentu- 
lah bukan Djakarta atau Pnompenh, 
tetapi Washington sendiri, djika mung- 
kin ! Dan apa jang akan dilahirkan di 
Djakarta nanti adalah perkataan 

rkataan, putusan dan resolu 
words and words only . .. " 

disitu sadja keketie 
nimpa Adam Malik. Undan 
tidak dapat dipenuhi oleh India, Bir: 

a, Pakistan dan Ceylon. Philipina 
tidak akan mengirimkan Carlos Ro- 
mulo. Achirnja jang akan hadir mung- 

. Thailand, Vie 

   

    

    

     

    

    

    

      

  

     
    

   Negara? Malaysia sampai Australia 
sudah terang tjoraknja. Mereka ada 

n cato, ada jang berserikat 
eris dan ada mempunjai 

ndjian dengan USA. Hanjalah 
nistan dan Indonesia jang tidak 

ara? Barat atau Komunis 
bila ada keinginan dari 

pihak jang berdiri diatas dasar nc- 
tralitas, umpamanja Afghanistan men- 
desak kepada madjelis supaja mengi 
tuk Amerika Serikat dan Vietnam 
Selatan, disamping mengutuk Viet- 

am Utara gan pasukan? pembebasan 
tnam Selatan karena telah me- 

masuki dan menduduki wilajah Kam- 

   

perdjai 
A 

       

     
     

      

   
        

  

    
   

              

    
    

Z0EBER  DJAMALUDDIN 

permintaan ampun. Alhamdi 
Pihak pertama Husami merasa 
dijalankan sesuatu menjalurkan 
tutan rasa keagamaan. jang 

aturan buatan manusia tak boleh 

pantjaran kepertjajaan dipertanggung- 
djawabkan kepada Allah Al Chalia. 

Laku perbuatan meliputi segala 
jang mendjadi kepentingan hidup dan 
kehidupan : kepribadian, hubungan 
antar manusia, politik, ekonorgi, Un- 
dang? parlementeris tidaklah apat 
dipisahkan dari kehidupan Islam. 
Aaidah dan sjari'ah tidaklah mungkin 
tumbuh dan meresap dalam peng- 
ebajatan Islam, tanpa melalui pe- 
ngadjaran dan pendidikan dan pang- 
kal mulanja diauh dan tidaknja pada 
permulaan kehidupan setiap orang. 
Lembaga pendidikan seperti dikata- 
kan diatas, djauh dari jang diharap- 
kan, makanja golongan awam Islam, 

senantiasa dalam ke-tidaktahu-snnja 
terus. 

  

ENJEBUTKAN Pemimpin dan 

  

Ulama jang bertanggung diawab Mn ba nan ttaan, man Diomaah ata Melompat 

djadi dua golongan jang ber- desak an arat 

bedaan adalah suatu kekeliruan. Kita ti . enlabmaahan Ga 

Sudah ikut? memisahkan antara aga- Naa anena tlah ada Ga 

ma dan kehidupan atau dunia dan kepaduan pada mereka, untuk 

2cherat. Tidaklah harus kita teruskan I-—-— Ap 
pengertian : ulama jang memahami mumpin filama Islam sa Sa “Dag 

agktah tidak memahami pengertian - jang digariskan Tuhannya Amal 

sjari'ah dalam djengkauan jang luas. 
bang aa an Ig 

Sebaliknja, belumlah pemimpin Is- akan lebih unggah ar 

lam. sekedar mengetahui arti kehidup- buatan manusia. jadah an 

an tetapi, merasa awam dengan pe- dapat Ta na stang 

Ngertian agidah, Banjak jang bernama — Mama 5 Wina Setan 

pemimpin itu, djangan memahami hahekat artinja rena P-— 

AI Guran dan Hadis, membatiani — sadia : saidah wdj 

sadja mereka belum dapat FU. Tetapi barus dimilih 

jang banjak berlaku dan ditempat ini Ta keduanja sama? da 

Dutalah djudul tulisan ini kita buatkan 
Petogkungan-pemimpin dan ulamania. wa makuru wa makaral lahu wali 

Mu ehatrai makirin : mereka be 
Masalah Madii Gambela jang daja dan mendajakan, Allah did 

tenggarakan Husami sudah berachir ”berdaja dan mendajahan. Dia Gi 
Mangan baik, karena tah ada Ingi wunta do ujare Allah tebih 
ian kebetulan sudah ditutup dengan AI ama ai



  

   

  

£ 
HL BALAMAN IV 

.Djamiat Dalhar lapor pada 

Kes. PSSI Jr 
   
   

Djakarta, 8 Mei (Mdk). 
Kemenangan kesebelasan 

junior Indonesia terhadap 
Burma dalam babak penji- 
sihan pool kedjuaraan se- 
pakbola junior Asia-XII jg. 
dilangsungkan baru2 ini di 
Manila, benar2 merupakan 
suatu keuntungan psycholo 
gis dan sekaligus merobah 
pandangan dan anggapan 
dari seluruh team peserta. 

Pelatih kesebelasan ju- 
nior Indonesia jang berha- 
sil menempati kedudukan 

“ runner-up di Asia sesudah 
dikalahkan di final oleh 
Burma, Djamiaat Dalhar 
mengatakan, bahwa semu- 

la kesebelasan Indonesia 
mendapat sambutan jang 

dingin dan bahkan diang- 

gap sebagai suatu team jg. 

paling lemah, tetapi begitu 

menggulingkan Burma da- 
lam pool anggapan tsb. se 

kaligus berobah dan meng- 
anggap Indonesia sebagai 

tjalon djuara. 
Memberikan laporan2nja ke- 

pada pimpinan PSSI di Sena 

yan Rabu siang jang dlam. 

pingi oleh Erwin Baharuddin se 

bagai team manager. Djamisat 
mengatakan, bahwa setjara phy 
sik pemain2 Indonesia mernasir 

INDONESIA IKUT 

”MERDEKA GAMES” 
Kata Malaysia 
KUALA LUMPUR. — Semua 11 

negara jang diundang keturna 
men sepakbola Merdeka tahun ini 
telah menjatakan akan ikut serta 

dalam kedjuaraan sepakbola ter 
sebut. demikian dikatakan oleh 
pembantu sekretaris Persatuan 
“Sepakbola Malaysia (FAM) Peter 

'Velappan hari Selasa di Kuala 
Lumpur. 

Indonesia 
benar. Pendapat ini tidak dapat di- 
tolak. Sebagai negara? Asia lain- 
nja, tentu sadja negara? komunis ber- 
hak datang atau tidak, tergantung pa- 

da p timbangan mereka masing2 apa 
perlunja hadir atau tidak memenuhi 

und. ndonesia. 
karang pertanjaan jang lain, apa- 

kah kesanggupan Indonesia menjum- 
bangkan fikiran dan tindakan untuk 
apajang dimaksudkan Adam Malik se- 

perdamaian dan 
di, Asia dalam 

: ambodja? 
Tidak banjak jang dapat dilakukan 

Pemerintah Indonesia. Djika sekira- 
nja kita paksakan, maka ini hanjalah 
membuang uang. Dan lagipula: bu: 
kahkah perdamaian di Indo - Tjina 
itu sudah termasuk kewadjiban satu 
kumpulan negara? jang ditentukan 
oleh PBB, dan setiap sa'at harus ber- 
kumpul untuk mendjaga perdamaian 

di Indo - Tjina? 

SIAPA PESERTA 
KONPERENSI ASI 
atm 

Bagaimanakah sesuatu hal jang 
menguntungkan perdamaian dan ko- 
amanan di Asia Tenggara ini dapat 
tertjapai dalam — permusjawaratan 
"Asia" itu, djika sekiranja jang datang 
bermusjawarah ke Indonesia adalah 
negara2 jang mempunjai kepentingan 
jang satu dengan Amerika Serikat. 
Lebih tjcl. ci dalam keadaan jang 
demikian, bahwasanja BUKANLAH 
Indonesia jang akan memimpin arah 
mana politik perdamaian di Asia 
Tenggara ini hendak dibawa, bahkan 

(bukan tidak mustahil) ni ita 
akan terdjebak dalam satu keadaan, 
dimana dia mendjadi bagian dari sum- 

bu Pentagon - Saigon . . . . Pedjambon 

              

    

     

  

              

  

2 ada ditengahnja ! 
Indonesia dan Adam Malik-nja 

bolehlah mempunjai ambisi jang besar 
untuk mendjagoi perdamaian di Asia 
Tenggara kita. Tetapi sjarat 2nja harus 
lah jukup pula. Dimasa ini kita adalah 
satu negara jang lemah sekali, ekono- 
mis, keuangan dan politis. Kita tidak 
mempunjai kawan2 lagi, jang bagai- 
manapun djuga dipupuk oleh Pe 
rintah jang lalu. Negara? "nom-aligned” 

tjuriga pada kita, seperti mundurnja 
India, Pakistan, Birma, Ceylon d.1J., 

dari Ka ndingan jang hendak diada- 

kan. Negara2 komunis sudah mendjadi 
"Jawan” kita, tanpa kita dapat mem- 
buat garis jang djelas dan garis ber- 
tindak jang membeda-bedakan negara 

  

  

  

     

LATIHAN KATA2 HARI 

MENDATAR: 

2!Nama seorang tokoh, sebagai pe- 
nasehat Pres. Suharto, dalam 
Komisi - 4. 

6.Mutisra Hitam dari Brazilia. 
7.Kamu dan saja. 
8. Pegawai Mesdjid. 
9.Untung. 

11.Ibu Kota Peru. 
14.Harga. 
15.Patung. 
17.Kantung pada badju atau tjelana. 

(dasar negara kita). 

  

  

12.Dim , 2.54 cm. 
13. Tjara berbakti kepada Tuhan. 
16. Lawan : Halus. 
18. Manusia (laki2) jang pertama. 

Gan kuli (buruh). 

2. 
Tegur. 
Tidak segar (daun: bunga 

  

MENDATAR: 

1. DINO. 4. ARUS. 7. LEM. 9. MISSI. 

1. TON. 12. STAR. 13. NAAS,   

Vietsel takut 

kebobolan 

banjak gol 

lemikian 2 
miaat, satu kelemahan jang di 

miliki Indonesia tidak diketa. 
hui sampai pertanggu ber. 

achir. - 
Pemain2 junior Indonesia me 

nurut pengakuan Djamiaat Da. 

Ihar, memang kurang matang 

dalam penjerangan, tetapi se- 

tiap pemain mampu bermain 
menurut kondisi dan situasi jang 
diminta. 

Permintaan Vietsel 
Lebih djauh Djamiaat menga 

takan. bahwa keuntungan dari 

Situasi ketidak tahuan kesebela 
san2 lain dari kelemahan Indo 

banwa akibat dari pandangan 

jang berobah .dari setiap kese 
belasan telah menjebabkanpim 

piman kesebelasan Vietnam Se- 
latan jang bertemu dengan In 
donesia dalam semi final me- 
minta agar djangan terlalu ba 
njak membotjorkan gawangnja 
Dan untuk menahan arus ke. 

bobolan itu, demikian dilambah 

kan, k Taiwan, VI 

etnam Selatan dan f.s0s telah 
bermain setjara bertahan. (AnW 

(Sambungan dari hal. III) 

jang menganut paham komunis dan 
adjaran komunis itu sendiri. Negara 
adalah b dan adjaran adalah 
ideologi negara itu. Djika kita me- 
nentang gerakan? komunis, maka ti- 

' janja kita menentang nc- 
gara itu sebagai wadah bangsa, Disini- 
lah kelemahan kita, sehinggs dalam 
keinginan mempertahankan Keputus- 
an MPRS setjara konsekwen, kita 
tidak sempat lagi mendjalankan politik 

, dan lambat laun kita 
termasuk dalam lingkaran jang tidak 
kentara jang mengukung kita, jaitu 
anggota klub "dunia bebas'" 

   

   

      

Djika Stibandrio mendjalankan po- 
litik pro- RRT, tetapi tidak — pro 

Sovjet Uni dan anti- USA, maka 
'Adam Malik membalikkan kedudukan 
ini sehingga seakan-akan kita hanja 
mengenal Amerika Serikat sebagai 
satu-satunja bangsa dan negara jang 
harus kita hampiri dan sahabati 

Djika Pemerintah hendak paksakan 
main "djurudamai” dalam pertikaian 
antara dua raksasa di Asia sekarang 
ini, maka sebagai planduk ketjil, kita 
akan terdjepit antara dua gadjah ! 
Sebelum terlambat baiklah kita ada- 

  

  

kan perhitungan kembali politik jang 
bagaimana harus didjalankan ! 

Kita kembalikan persoalan itu ke-. 
pada negara? jang diangkat PBB un- 
tuk mengurus soal Indo Tjina. Kita 
berdiri diatas satu kedudukan dengan 

menundjukkan kepada USA, bahwa 
karena Kambodja tidak memintanja 
membantunja, maka masuknja itu ada- 
lah agressi. Atau intervensi. Dan hu- 
kumnja ialah, bahwa ia melanggar ke- 
daulatan Kambodja, sesuatu bangsa 

sesama anggota PBB. Karena itu ia 
haruslah mundur kegaris2 jang diluar 
perbatasan Kambodja. Djika terbukti 
adanja pasukan? Vietnam Utara di 
Kambodja, adalah ini urusan Kambo- 
dja sendiri mengusirnja dengan kc- 
kuatannja. 

    

Djika tidak dapat  dipenuhinja 
tuntutan itu, maka Amerika Serikat 
dan lain2 negara jang menjokong 
tindakan USA melanggar kedaulatan 
Kambodja tidak mempunjai hak moril 
untuk mengeritik lain2 negara 
langgar — kemerdekaan lain 

Disamping itu Pemerinta 
dja dalam pembuangan dibawah pim- 
pinan Pangeran Sihanouk berhak me- 
masuki Kambodja dan mengusir Lon 
Nol. Kita pikir disinilah konfrontasi 
jang akan memperluas peperangan di 
Asia Tenggara, karena Pangeran Si- 
hanouk tidak pula berperang dengan 
pasukan Hanoman - sebagai sekutunja, 
tetapi kekuatan? jang sama kuat dc- 
ngan kekuatan Amerika ! 

  

   

   

    

pengurus PSSI 

lemah dalam 
penjerangan 
    

    

   

  

   

    

    
    
    

    
    

      

    

         

     
    
    
    
    
    
    

      
    

      
    
    
    
    
    
     
    

   

  

             

    

  

    

  

Ada defini 
baru tentang 
amaturisme ? 
AMSTERDAM, 7 Mel (Mdk) 

Status atlit2 amatir didalam Olym 
plade telah lama mendjadi suatu ma- 
salah jang sangat mentjemaskan bagi 
ketua IOC, Avery Brundage semendjak 

mendjabat tertinggi Ko- 1 pimpinan 
mite Olympiade Inteynasional tahun 
1982 

Brundage telah membuat suatu 

ris mengenal amaturisme tetapi 

njak anggota dari Komite Olympinde 
Nasional (NOC), Federasi Olahraga 
Internasional dan 1OC sendiri meng- 
anggap tjara berfikirnja itu telah ker 
tinggalan zaman, — 

Para atlit kelas dunia setjara terus 
menerus telah mentjurahkan dan meng 
habiskan waktunja untuk berlatih — 

|. seorang pemegang rekor renang dunia 
dari Djerman Barat, Hans Fassnaht, 
betlatih selama tudjuh djam dalam 
sehari dan djelas merupakan sumtu 

kerugian baginja jang tengah melan- 

@jutkan studinja di Amerika Serikat. 
Suatu komisi bersama jang diben- 

tuk antara IOC dan NOC tahun 1988 
dl Meksiko bersamaan dengan ber- 
langsungnja Olympiade Meksiko dan 
@ipimpin oleh Alexandru Siperco fRo- 
mania) telah ditugaskan untuk mem- 
peladjari peraturan dan ketentuannja 
jang akan dipergunakan untuk Olym- 
piade, 

Konklusinja, para atlit dapat dfizin 
kan untuk menerima bantuan materi- 
al untuk menolong persiapanZnja se- 
lama Federasi Olahraga Nasionainja 
bgrtindak sebagai perantara, . 

Hasil jang ditjapat oleh komisi Ini 
akan dilaporkan dalam kongres 10G 
ke-69 jang akan diangsungkan di Am- 

sterdam hari Selasa pekan depan. 
DEFINISI BARU 

Minggu jang Jalu, seorang anggota 
1OC. dari Djerman, George von Opel 
telah menawarkan suatu rentjana un- 

tuk satu definisi baru mengenal ama 

turismg, Dikatakannja, definisi "ama 
turisme”" akan bisa diperiksa setjara 
per!odik dan menentang Ikut sertanja 

dark atlit2 jang setjara langsung me- 
ngambil keuntungan dari keolahraga- 

an. 2 . 
Tetapi ia setudju, bahwa seorang 

atlit dapat meninggalkan pekerdjaan 

nja atau peladjarannja untuk tiga bw 
lan bigriatih dan selama waktu itu ia 
Gapat menerima bantuan material. 
Usuirja ini biarpun tidak termasuk 

dalam atjara akan dapat diadjukan 
dalam kongres IOC ke-40 di Amster- 
dam. 

  

  

  
  
  

  
  

    
PK. 15. AUM. 17. ANDIL. 

21. ALPA. 23. ALUN. 

  

. BAS 
26. GURAU. 28. API. 29. URAT. 
30. AZAN. 

  
NURUN 

2TUS.3 OLI. (LL.O.). 4. AMAT 
5. ULTRA. 6. IMUN. 8 ENAM, 

10. SASA. 12. SUDAN. 14. A.IP. 

16. UAP. 18. LALU. 19. TEBU: 

20, KASUR. 22. AKUR. 24. UMAT 
26. GMLA. 27. RIA. 

MERDEKA 

  

PEMAIN back kiri kes. Burma Junior Maung Tin Sein 

(gambar samping) kelihatan melakukan ”body-charge” 

dalam usahanja mentjegah serangan seorang pemain PSSI 

Jr. dalam babak kedua pada ndingan final kedjuara 

an sepakbola junior Asia ke 12 di Manila Sabtu lalu. 

Dengan kemenangan 3—0 lawan team Indonesia, maka 

sebagai pihak djuara kapten kes. Burma kanan luar 

Maung Aye Maung menerima piala Tengku Abdul Rah- 

man. (Gambar2 AP). 

TEAM INDIA 
TUNDUKKAN - 

AUSTRALIA 3-1 

muntjul sebagai djuara 
Davis Cup zone Asia Ni- 
mur) se:elah dalam final 

jang dilangsungkan hari 
Selasa di Bangalpre (India) 
menjisihkan Australia dari 

Davis Cup 1970 
dengan I—1. 
Kemenangan jang me 

Menjukan bagi jeam Davis 
Cup India jni Citjapaj oleh 
Premjir Lali dalam perjan- 
dingan single pertama ha 
Tj ketiga dengan menggu- 
lingkan Dick Crealy 8—6, 
—2 dan 6—2, sedang sa'u 
par,ai kemenangan Austra 

lia dihasilkan darj par:ai 
ganda. 

Bagi Ausiralia, jang 
pernah memenangkan sup 
Temasi tennis dunja — Da 
vis Cup — sebanjak 15 kali 
dalam waktu 20 gahun, ke 
kaiahan inj atalah jang ke 
dua kalinja setjara berju- 
Tu'2, sedang tahun lalu jdi 
sisihkan dalam zone Ame- 
Tika oleh Meksikn -dironde 
ketiga dengan 3—2. 

Djuara PON 
kalahkan 
team M'sia 
Selection 

DJARTA, Team voliybali Sorabaja 
djuara PON—VII jang mewakili 
Indonesia dalam pertandingan 
internasional dj Semenandjung 
Malaka, Selasa petang telah kem, 
bali ditanah air- Team voliball 

main nasional Malaysia. berhasil 

menggulingkan lawannja dengan 

mudah 3—0 (15—2, 15—9 dan 
3—1) 

Menurut keterangan jang dipe 
roleh. team Indonesia mendjeler 

saikan tiap2 set kemenangannja 

selama 15 menit. 

Pada hari terachir di Kuala 

angka mutlak 3—@ (15—2, 154 

dan 15—3) 

  

  

“DJUM'AT, 8 MEI 1979 

REGU THOMAS. CUP MENUDJU 
KUALA LUMPUR TGL. 21 MEI 

cam manager 

    

belum dipilih ? 
Djakarta. 8 Mei (Merdeka) z 

PBSI telah memastikan bahwa 

& menja Kama p 
Lumpur Her dd Dewan “dkarakan 
oleh Ketua Umunmmja Drs. Su- 

tehukan pemain2 
TC kan ini jang akan dipilih 
nanti sebagai team into Tho. 

an pers pembina phisik regu 
'Thomas Cup Irsan MA menja. 
takan bahwa kondisi para pe. 
main kita dewasa ini umumhnja 
berada dalam keadaan jg baik 
sekali. Dikatakan bahwa dianta 
ra ke-9 pemain jang masuk TC 
dewasa mi hanja Muljadi jang 
berada dalam keadaan sakit 
ragan jaitu flu. 

Mengenai pembinaan phisik 
Irsan MA  menjatakan djuga, 
bahwa ia jakin pada waktu In. 
donesia akan memasuki gelang 

gang pertandingan nantinja 
(tgl. 28 Mei-Red) kondisi phisik 

pemaim akan berada 
dalam top.nja. 

Dalem pada itu pada Selasa 
malam kemarin Ketua Umum 
KDNI Pusat jang didampingi 
oleh Letdjen Suprojogi dan Ke 
tua I KONI Brigdjen, Janosewo 
jo telah berkesempatan pula 
melihat dari dekat latihan pe. 
main2 Thomas Cup kita tsb. 
Bahkan dalam kesempatan tsb 
tokoh2 nasional kita tsb setjara . 

  

Kami masukkan banjak 
waktu, karya dan modal 
untuk mentjiptakan 
HS 148. 
dan demikianlah Anda memperoleh 

Pelopor2 diseluruh dunia telah mentjipta- 
“kan kemakmuran di daerah2 baru, berkat 

pan menjesuaikan diri pada dan 
ras Ka kerdj dalam suasana2 ji ing kasar 

dan paling berat. PETA 
Pesawat2 terbang seperti DC3 dengan sifat2 

pelopor sedemikian itu telah membantu mem- 
pertjepat pengembangan kemadjuan. 

Kini pesawat 748 melandjutkan kebiasa- 
an itu, terbang 2. hari aman dan ter- 
pertjaja dari lapangan2 jang paling kasar da- 

lam keadaan2 jang paling tegang disekitarnja, 

" 
Richmond Road, Kingston upon Thames, 

sesuatu daripadanja. 

Siddeley-the largest 

sambil membawa nilai2 modern dibidang 'Tjara pemelihare- jang sangat "madju 

keamanan, ketjepatan dan kesenangan di- itu mendjamin bahwa ia tidak harus 

udara jang diatur. ditahan didarat guna melakukan pemeriksaan. 

Pesawat 748 mendjadi subur dengan ker- — Beaja - beaja 
dja keras. Rata-rata ia terbang 9 djam se- 

hari -suatu prestasi jang tidak rendah pada 
djarak - djarak penerbangan pendek tanpa ada- 
nja fasilitas? untuk penerbangan diwaktu ma- 
lam. Pesawat ini dapat aa sampai 
62 pengag dan dapat dirul 
tu beberapa menit sadja untuk mengangkut 
muatan penumpang dan barang jang berbeda2. depan. 

pemeliharaan dan waktu - waktu 
giliran dapat dihematkan setjara tadjam. Tak 
ada pesawat terbang lain jang bekerdja lebih 
keras untuk nafkahnja daripada pesawat 748. 
Itulah sebabnja mengapa disetiap benua Anda 
dapat melihat 748 mengembangkan trajek- 

dalam wak- "trajek jang belum pernah , de 
ngan demikian meletakkan dasar bagi hari 

. 

aerospace group in Furope 
Surrey, England Tet0:546 7741. Cables Hawsidar, Kingston upon Thames Telex: 23726 

Hawker Siddeley Group menjediakan alat2 mekanis, listrik dan udara angkasa dengan 

pendjualan2 serta service diseluruh dunia.    

langsung telah beramah tamah 
setjara kekeluargaan dengan 
para pemaim2 Thomas Cup ki- 
ta jang sedang digembleng itu. 

Team Medan 
menang 7x, 
kalah 2x 

di Malaysia 
& Singapura 

MEDAN, — Rombongan 
PBSI tjabang Medan jang 
u melawap selama 2 

  

bang Medan itu dihasilkan 
Calam permainan? ganda, 
semenyara dalam part 
tunggal hampir seluruhnja 
mendapat kekalahan. 
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