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1 “ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Hidup lebih nikmat dengan ifa. : 

Basu SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA    
  

.« Kiakkan djabatan 
Harini demonstrasi besar green tr mi, 

didepan Gedung Putih Sesipu Leoopa mi 

      

  

aa 

asukan AS nga Washington, 9 Mei (Mdk). kan perintah kepada angka — memusuhi mahasiswa. 

     

     
    

  

PERTENTANGAN sema tan perangnja di Vietnam 

. ini digambar ol jah ja kin memuntjak di Amerika Selatan untuk menjeru DEMONSTRASI BESAR 

diperkuat Serikat sendiri sedjak Pre- komunis ke wilajah Kam- DI WASHINGTON 

tara Vietnam Sel siden Nixon mengumum- bodja. ARINI “menurut rentjana 

Pa Ha 

Kabar? tentang adanja akan berlangsung suatu Ge 

perpetjahan dikalangan pe- seraeng Ul- ag merger 
merintahan terpaksa diban 2 ea 0 Washington. 

tah oleh dua menteri, jak- yan on bowah komue mita 
ni Menteri Pertahanan Mel untuk mengachiri perang di Vidaam. 

vin Laird dan Menlu Wil- en taat Ma 
liam P. Rogers, tapi kema- kan akan ikut dalam demonstrasi tsb. 

  

    

    

rin diberitakan seorang pe- Kerusuhan anti-perang Kamis pagi 

djabat tinggi telah meletak waktu setanpar terjadi & Now York 
kan djabatan karena tidak mendapat luka2 Malam bentrokan am    

3 tentang Naro sokong £ dapat menjetudjui politik — tara para demonstran dan kepotisian. 

Pres. Nixon Nixon, Te 
Dalam pada gnarin sebanjak 

atrasi2 Ban indoti 2 era aga ka tepat 

Konp. Asia? “Saur 
1 Konsisi 

GAGAL DITENGAH DJALAN KARENA pewngjkrsng rd Haguertag 

SERANGAN AMERIKA KE KAMBODJA Ma an aa an 
& duta diangkat oleh Nixon un. Sam tera kepuuwan Nixon untuk 

DG Ta In MAH sanga enim 
kompeten menerangkan jang telah diterangkan pes orde pp ng Mean MENOLONG KAWAN — Seorang serdadu Kambodja men muda. Moffet menuduh bah- 5 

kpd. wartawan "Merde- nja, baik jang diberikan Pasifk jung akan datang. tjoba membantu temannja jang sedang menderita luka2 wa Nixon telah menggunakan ? kota diatuh 

ka”, bahwa keterangan2 nja didalam sidang pleno AG sevunayyadss- oven) san menjusul pertempuran dengan pasukan geriljawan tidak en ra ana Pata | , 

diberikan oleh Men terbuka di DPR-GR, mau — nang Daajeweb, “bahwa berapa Gjauh dari kota Ang Tasom. Pertempuran tsb. mahasiswa Jtng Menantang 

jang 
perang di Indotjina. Kepala 

Iu Adam Malik kepada pun dengan apa jang te- Sngasan Sihinouk untuk membantuk terdjadi tanggal 30 April lalu namun tidak diperoleh ke- Sarana AM ta ajaa dikadah 

lah 

     
   

     

S4 ruh negeri itu. : 
ka PEDJABAT tinggi AS jang — menekankan kepada para anggota de 

Gi: keluar dari kabinet Nixon ada — men lerislatif di Kongres menggaai 

  

  

  

  

G un diberikannja kepada — Peverintahan baru @esrian) Ku te” terangan mengenai kesudasannja. (UPI. tidak memperdulikan tuntut. satu da at 

Fraksi? DPR:GR pada || pers selama KS Sa aa Matang te : an2 para mahasiswa. Menu. Pp 

Te Ga Keras Pesawat Polri 5285 direbut lagi 
Sihenouk telah lama pro 

atas kemampuan Indone karena ku- Memberikan moment Sa Hg PN Kan £ 

sia untuk Tn persiapan bagi rumit, 3, Jam SH menjatakar tidak mengenal kaum muda 

api
? I l 2 5E
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Djatuh di Djawa an dk ma nasa Oleh tentara 

  

  

  

  

  

  

  

    

Tea me ag lagi me Kata Taiwan 

na dikalangan para genera- siswa. sIR . 

3 Amerika - mesih Cam nan "ken mahasiswa: 

. b marin telah mendatangi : 'berlangsung diselu Ba ana aa aan AI 

PENJEDAP MASAKAN . 

war 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 6976 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

ST Presiden AS dituduh pakai taktik buruk terhadap mahasiswa 
www 

embantu chusus Nixon 

  

TAIPEH, 9 Met (Mak) 
Kira? 1200 perwira? staf dan he- 

mrardo komunis RRT serta 3.000 ya- 
sukar2 “siimewa telah memasuki - 

Injad Kambodja iewat Vietnam Ula- 
ra dan mendirikan markasby.ar bagh 

Pangeran Sihancuk, demikian dibers 

takan oleh sebuah kantor berita Tat- 

wan di Taipehi hari Kamis. 
1AInja 300 dari 1.200 perwk 

ra2 tsb sebelumnja pernah bekerdia 

di Kambodja dan sangat fasih meng 

Iunakan bahasa setempa, serta me 
pgetahui adat ist'adat rakiat di Kamu 

    
mang 

bulan Mei || ga bahwa Amerika Seri- dangi Mami semda epean ia Bea malin an jang berudara seduk itu. 

Ini. Meniu Adam Malik || kat telah memasukkan 2912 pemimgua segar Memsls. Ta Djakarta, 9 Mei (Mdk). . lam Negeri Walert Hickel, aju Lon Nol pe Pa Tata Menhan PAN 
Ke tee “den Pesawat terbang AIRUD lImur ga memperingatkan Nixor bah on NO djueyan kehormatan kepada Men 

Ad M lik Ke Bana mewdakan Paten 2 aa Kana bahaja akan" Gimusuni oleh “ perang pilorengand 
4 man) pada hari Rabu tgl. 1 D Phnom Penh. 9 Mei (Mak) s € 

am Ma ra dan Kambodia dengan niatan 4G Mai 1970, - mur Pesiwat terbang tib. "1m Tauta Amerika Ke Gia 2000 pasukan Kambo, Sekdjen Deplu, para Dirdjen dil 

merupakan suatu agressi Spa diatas ketjamatan Asemba- jang dikemudikan oleh didahului tank Tn ng 

salahkan militer dan invasi, dalam Sea jay ten pilot AKEP AG. Pur. ANGGOTA BARISAN Sts, Katon, Ie de Utusan Nol 

usaha2 persiapan jang di Anak 1 tahun terletak diantara desa Wo- nama dari Hanggar Airud 'SUKARNO DIPERIKSA agan debikian merenggangkan . ms 

adakan itu sebenarnja su z noredjo Asem bagus Kabu Kemajoran menudju Den MAHMILDAM Sa aa Tana di Djakarta 

ihanouk Gah harus dapat meninggal paten Situbondo Djawa Ti Pasar Bali, sampai seka- MAKASSAR" Up akan2 Kambodia Ha da 
Tagana. an San £ mn rang saya manepeeraan ngan menguasai desa teb king Djakarta, 9 Mei (Mdk) 

k aa Ia aing, digigit DUBES DJERMAN — Crewenja belum diketahui pend KAA, sidang Mami Sem Aa Aa aa NO mepaans Kamboja jart Os 
IDinkarta, 9 Mei (Mdk) Indonesia us- . BARAT DI DJAKARTA  Berdwsarkan laporan pendu adu Benang jak MENB  |eung jang 6 hari jang lalu wasa ini berada di Djakarta 

Lime Need Adam ma | Kan usaha ar berb yurara Roberd Aseng alas jietuh ketangan Vittkong hing utusa 
abang tuk r rhisa AKAN DIGANTI? duk desa Wonoredjo, mengata Richard Tuwo jang terlibat dida tangan sebagai n 

tanggapannja mange mengadakan konpe- $ kan mereka meljhat se lam ga kemudian praktis seluruh na Menteri Lon Noi mengata. 

. Kambodja dalam | rensi tentang netralitas Bean Pekan "tetang rendah 6 n Jarkara GIOLPKI dmulal tel “Wiajah Kambodja Gitepi Umur kan, bahwa negaranja meng. 

“jang telah dibentuk Kambodja, digagalkan di Djakarta, 8 Mej Oak | resar Diakarta 8 Mel (Merdeka) diatas hutan dan kemudian Tinggi Maknssar- Sungai Mekong berada dalam anggap sepi apa jang dinama 

leh Pangeran Norodom Sihanouk Besar var Bini Meniu Djerman Baret Wal. mendengarkan bunjj ledakan. Roberd kekuasaan komunis. kan pemerintah pelarjan jang 

W Taking, menjaakan bahwe No pohonnya Ibu alur lld telah menisbabkan tar Sehesi jang tiba harj Kas "Pesawat terbang tab dengan Lema pinang Karate "an Koklihom kira2 40 km dang barat Ini dibentuk pangeran 

ken mis di Di 8 Phnom : Sihanouk. 

dam Ui Kembodia Senean per 1 Apakah Indonesia mem Mba M6. Mn pera Arang sean Tanoe 3 cak gegara war bel seba iikong pada hari Senin . seha )”) Wakil ” menteri keuangan 

tentunya skarang ML 3eal | punjai kemampuan un- Meta De. W/0 Baar ada, Bari aa an Tan DAN entah DA AN au antenya ta bunag da tee FI setelah moreka menbeduki Kambutia Mau Say jang daa 

Kama gaerkan selag: dan baru | dak menjuruh kelar Ps aa Pakar nak Iu Der Jang Inta pergi berpakaani ke Ana Aa Pain an en Maa menga daan ra Aa na bereranpan 

@wulah itu rakjat Kembodija da sukan2 Amerika Serikat Mat Uibunuh menjarakat setga- ' negerinja. papa menata a benn. Ws h an kang ga Mu kepada “Antara” hari 

Sa Sa nan 0 ik pasukan2 gerilja Viet- ya, desum semua ditempat Meenurur Dypehjern, Prote pat pegal Ka Leena Penta Ka Phnom Penh degan Djum'at, ketika dimintakan 

Ta NN 00 Muba dmn he g, hal itu dianggap Na. Minciar G7 tahun) anak Sa? kol Departa, Da Gjarak djauh antara Djakar- masuk didalam gerakan Barkan Kena en won “emihijan cerna aa 

ta merupakan suatu tanda- Umin, seorang buruh kasar Pela masih mendjabat sbg ta — Djokdjakarta — Suraba Sukarno. Selandjutnja ie ko Ma” iler Pemuiintah Karidodja mengu rintah nun 

"Tentang bagaimana pendirian tanja jang sukar untuk buhan Tg. Priok, dadjak ajahnja  Djerman Barag untuk Indone ja — Den Pasar pulang pergi. kassar dan bertamu dengan MAT” mumkan. teriang djatuhnja ae herelia membaal 

Amerika Berkat: oleh Menta @ | memperoleh djawaban- Met ba aa gg meta dari sia, karwa ja belum yamis da Pesawat take ot! dari Hang: se Orst, kakak PKI Jang das” Semcrorun dan Kisie MMA Lan agar 20 

kstakam bahwa Amerika Serikat nja. buah kebon diarak, 39 meter dari Tj Presiden Soeharto pn Kemajoran djam rah ini sedang berusaha untuk — Wetkong. - 2 

tah Jatakan akan bersedi yet, an Dean Aa Mena aa aa 19. Bendasarkan ET.A (esti mengembalikan PKI. Senmonorom terletak kirat 34 km ur aa Na 

hetung dari Kambodia. Demikian sumber itu BS ide bagi meraka, tapi naa Ka Ka Pena NA Ra Got, Giren ma Sea kan menteri Lon Nol antuk peme 

(Sambungan darj hal. III) menerangkan. Sa an Saba Giaa ea aa #udah harus mendarat dilapa. plot dengan Marcus Gicot, direm 272 km se aga aan hp “en 

#djakan temang sebajanja, kemba kakan oleh an telah ngan terbang Tuban Den Pa- “janekta sebagai Panglima KO asi" Moodolleri Kratie ditepi timur bermaksud untuk berada 

. . B ketalan kebon Tengah sik, “selesai tugasnja 1 Pandoronia Pe IAI enbassiemabayis Hakan Ag Sita Sa Mar Pa Mekang tetaak deg lm "U- @ Tedeneria Ringga penjelenir 
| aja mengumpulkan : mur laut Phnom Penh. 

136 projek Departemen aa ma Sa Da Da Pa rm OA Mp Ba ng KAA dan PA jan an 
. mna dangan kepala Gkegakkan Mean Siahaan bah BAR Airud negera melakukan mib tahun 1068 yatu talah divo —dkepung cieh Vicikong tetapi sebagi sud untuk mencierah terseret 

Agama dalam Pelita Sea Sa Tn Ta en Ke Sa Se Ke SN aan Dian Peragaan 
Pengusaha2 pula Pangkor Airud memeri mintaan grasi ara 

bawah Intut kaki kirinja. & belakangan ini kurang na P Nsartnsir 07 Burabaja (kepala Presiden, tapi smpai se ter, kata” djurubitjars tadi Kota membantu mempertahankan 

Djakarta 9 Mel (Merdeka) Gonesia berdjumlah Rp. 1-108. di merasa puas tentang Dubes untuk segera melakukan SAR. karang belum mendapat keputus Maxh tetip Visa bertumunikaai de kenetralan dan kedaulatan ne 

Dalam pelaksanaan Pelita! Te. Haa termasuk propia Sa aa Yi can Gain Himier, Basier, derhabang, re Bantuan? diperoleh pula dari aah Kew parukar? penerutah Me) Bara itu: 

Irian Barat, . komendas, Dr. kelah dite SAR keti jang di - Maa 

2m 1 olahan pora Sereranja didjelaskan bea mega ben aa sanga. rima oleh negara? LG.G.. 8e koordinir oleh Gubernur Dja. aa , 

Irian saajah . Abs ini me 
ts watuk Propined Berat, ngan membangun meliputipata MH setia Meat Bunta,  mendasi De. Abe 1ni kerang sn Ma 3 $ tia daan Berua dtuntah detuntan perum sebuah diam angan Neon, sedtan 

Menurut pendjdiasan Biro Hu redja Katolik, PGA Krifen. langsung membawa anak Mu kepa Semenaja Itu Kanan Usaha pesawat terbang rendah didae | Susu perampokan jang, mendoan pok Hu belum dapat diketabai, 1g penganan gs 

was & ulungan Luer Negeri Mesdjid. PGAN Islam dan pem Ga seorang dukun. Obat jang dk 4 ai, Djerman Barat di Dja rahnja, pads hari Djum'ar tgl kan dotuhnja korban manar/a, telah tani tanaka naa memaa Uh. ai sangat spong 

Dep. Agama binia jang disedia bangunan Karfor untuk Perwa Mi derhan sang dukun beraga Aa kasta Dr. Win A. Ritier me 8 Mei seluruh Team SAR Ye. Se Na daerah Menwupi "mehag'an mehanja dangan berrana Bosisidan Pulai vetah. mela 

kan ustuk Pelita 1 dan kilan ne Aga d Bo, kahtnya jang tadi mera) njatakan, bhw Dubes Himler lah dikerahkan untuk mentja jatum kepattkan Komsekko TI. Pe hain dan "wulan bagian muka jang okukan pengadiatan terhadap rang 

telah direallsasi cedjumlah Rp: Irian Bar.t. Mulai membengkak dan berubah ”Basier sehabis yaa Ti pesawat jang hilang itu. rampok dengan kekerasan melepas lamis d pedah. tersebut Dikabarkes sampai kemarin 

1.006:733.1060,— dan diana un Mengenag pelaksanaan Pelita Warna mendjadi biru. Kemudian Akan kembali ke D: pa Laporan terachir dari Ii. kan tembakan terhadap anak tuam 1 -smpokt bersendjata Nu berha- —« perempak belum tertangkap, demi 

tuk Irian Barak dise- tahun pertama kengama Siketah mendapatkan pertolongan da achir Djuli »taw permula sjan setempat melalui PDR rumah bernama Rodiali (18 tahun), WI rampok barangt Gan wang se Ran Pendak VII Diaya berdasarkan 

dekan 28 djuta dan untuk pop Peang Besaran Away $ dari seorang Mantri poliklinik an bulan jang akan  mengatekan bahwa tema! ke Ninggs mendjadi luka2, demikian dik banyak Mp, 20100, terdiri dari 90 laporan dari Pollsl Komarkko YI, 

Irojeka kesgamaan esiuruh In. (Bersambung ke hal. III), (Bersambung ke hal. IV) Garang, (Lhi) (Sambungan dari hal II) Katakan Pendak VII Djaya trem kalung sman, $ gram Hontim, Tidnghareng, Pesing. (tv  
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Mulai kini mentjutji 
@ 

lain sama sekal 
Dari Barat, penemuanilmiah 

baru jang mengagumkan — 

mendjadikan pakaian djauh 

lebih bersih. Anda dapat 

saksikan sendiri bedanja 

  

R
S
.
4
1
0
-
1
/
7
0
 

    

  

   

Bagaimana Rinso bekerdja 

Rinso sama sekali lain dari jang pernah Anda pergunakan sebelumnja. Rinso bukan 

sabun, tetapi bahan jang sama sekali baru. Daja tjutjinja 21/, kali dibanding sabun 

Bahan ini adalah 'deterdjen'. " 

Rinso menjjutji djauh lebih bersih hingga Anda dapat saksikan sendiri bedanja. 

Jang putih lebih putih dan jang berwarna lebih tjemerlang. Busa Rinso jang hebat 

menjusup kedalam djalinan benang lebih dalam dibanding jang,ditjapai sabun. Busa 

ini bagai menjapu bersih bekas kotor jang melekat pada pakaian Sungguh. sangat 1 Maa 3 

mudah digunakan. Membanting dan mengutjek tidak perlu. Dan pakaian Anda a09 

tidak sadja mendjadi lebih bersih, tetapi djuga lebih awet. Busa Rinso djuga lebih Apakah deterdjen Itu : 

tahan lama, sehingga Anda dapat mentjujji begitu banjak tjutjian 2// kali dibanding Deterdjen bukan sabun, deterdjen adalah produk jang sama sekali lain. Sabun 

telah dikenal selama beberapa ratus tahun, tetapi deterdjen adalah bahan jang 

sama sekali baru, jang achir2 ini diketemukan oleh para ahli dinegara Barat. 

Di Amerika, Eropa dan Australia ibu2 rumahtangga telah menggunakan deter- 

djen. Dan tidak lagi menggunakan sabun untuk tjutjian keluarga. Dan seka- 

rang, deterdjen terdapat disini. Untuk pertama kalinja. pabrik deterdjen jang 

serba lengkap dibangun di Indonesia. Dan pabrik ini adalah salah satu pabrik 

jang termodern didunia. Hanja Unilever Indonesia sadjalah jang membuat 

deterdjen disini. Nama deterdjen itu: Rinso. Rinso kini terdapat ditoko lang- 

ganan Anda. 

  

   
   

  

       

        

   

  

   

    

   

menjtjutji dengan sabun. 

Buktikan sendiri : Rinso menjjutji djauh lebih putih. Anda dapat saksikan be - 

danja. Jang putih lebih putih dan jang berwarna lebih tjemerlang. 

Tjobalah Rinso untuk segala tjutjian2 sekeluarga dan saksikan bedanya. 

RINSO..oocitesin puTiH 
sebab mentjutji lebih bersih 

Anda dapat saksikan sendiri bedanja 

Investor2 3x3 Ta “3 DAA pelarian kembali 
No. 461/M/76 

WARTA EKONOMI : 
KURS VALUTA ASING DI DJAKARTA 

      
  

  

      

    

. 
DIAKARTA — Kurs Vakuta Asina 1 Ojikart Bagi Dia asing dapat Lc s aro Rek 

tidak berobah dari kurs hari2 sebelumnja. Pasaran ng2an. 05 NN Djajapura, 9 Mei (Mak) . 

Kurs pada money changer PT Gunung Agung di Djakarta ada di ? ' MA e SN @— Wakasdam XVI/Tjendera- 

an. hana Oma | kredit Uu U Tete San, ke Iran barat 
1 

8 djelaskan, bahwa setelah 

Poundsterling Inggeris Rp. 881 — Rp. 918:— PT 4 & - $ dj denga 

Dolar” Australia “2 A5 "Di Indonesia segala 3 TAMAN RIA DJAKARTA (Monas) Geet ain rimur dan TERDAPAT PEGAWAI sudah Kemba ekapa akta 

Do'lar Amerika Serikat 350— 385:— matjam bisa terdjadi” — si s ! atas kelnsjatan sendiri para ibu pertiwi | beberapa waktu 

Dollar Sing/M'sia/Brupoi 123— 126— Kata Ketua Umum GINSI. ' Naa NN Mana Yani Itoar kedaeran DAN ANGGOTA ABRI jang talu, oleh Kol. Surjadi 

Gulden Nedertand 100.50 105: — 
Tgl 19570 djam 2.00 Xustralia Mu beberapa waktu dikatakan bahwa mereka kiat 

D.Mark Djermam Barat 100— 10:— NN pjakama, 9 Mei (Mk). merjadfikan atjara jang salu hingga dewasa iri Kol. Surjadj menambahkan, sebagian telah dilatih merdja 

Dcilar Hongkong — A— Bak resmi maupun tidak KESTIVAL NON STOP REVUE telah diterima kembali seba? Lengan Na Nata Naa Cat mena bek Dag Menpora 

ua Gabungan Impor 
jak 247 orang tarian? tsd : : 

KURS DEVISA HAKI DJUM'AT Aa agan Ba agaae Wuntta TARI ULAR dengan: iringan BAND PANAKAWAN ME ajak 2 rang Pelkemudian. hja mereka jang lari itu pun Yeah dilatih di Kedam Mer- 

  

   
       

    

  

      

   

      

  

  

   

    

DJAKARTA — Dalam call Devisa Umum di Bursa Valuta Asng ”« nh mendengar, MASAK @ajas TANGAN dan KEPALA — HIPNO MAGIC abg kit in. kembali sadar. deka Menado, dan sekarang 

Sa PS GS Tm SN Mate am Ma ea Aa em ea Ga 
ang Kergay aga Tana” Tarekayan Katie" Naa Gal asing Si Ba Na Dilengkapi dergan PELAWAK Ibukota DIRAN Cs tarian? te selah @hombalkan buah Mandatjan jang @juga sebagai pradjurit? TNYAD 

lah US$ 3.179.491.96 
ur uk menikmati kred t a 

kepada masjarakat asainh, 

n 1 lau hal inj terdjadi maka jai PANGGUNG UTAMA PANGGUNG TARIAN Mendjawab pertaajaan PAB 

an eka-ad ngewe Tg 226 per L US$ Mun sangat luar biasa. "Ta dalam pertjakapan diruang » » 

menghasilkan peredaran sebesar TS Na pi & Indonesia segala majjam 9570 BAND VAMPIRE 9570 kerdjanja dj Djajapura bebe To LET OR 10 SELL 

Peredaran devisa seluruhnja pada hari Ditm'at berdjumlah Us bisa terdjadi. demikian B.R. 
ins.70 OM KEMUNING rapa hari jang lalu, tebih aja 

» 

9 370527435. Motik. kevua” umum GINSI 
uh dikemukakan oteh Kol ONE P ION 

mendjawab tanjaan ,/Mer 5 , ii 4 Surjadi, bahwa diantara pel 

WAKIL KETUA MPRS TINGGALKAN KORSEL. de 2. kan pada & TAMAN RIA SENEN Projek Senen) 9 tian? tsb djuga terdapat pe- AVIL IN DJAKARTA FAIR 

SEOUL, — Wakil Ketua MPRS  Soebchan mengadakan kundjv a Lerkenaan Pe | pawai? dan anggota ! . 

Moh. Socbehan Z.E. pada hari ngan kehormatan paiia PM an "ja an $ ASIP OM LIFA NUSA Gpp MM. Astapur Ketika ditanjaksa sebab? BUILDING AREA APPROX, 

Kamis berangkat dari Seoul kem sel Chung I,Kwoa dan menerima peniadjau el ( TAN v s1 mereka melarikan diri, didje : 

bali km Indosesia setelah selesai kuntji kota Seoul dari Walikota e giakan kepada 4 4 
CW jaskan Karena | adanja hasu- 300 SO METERS 

mengadakan kundjungan muiib- Yang Taik Shik investor2 asing telah diberi ( : x tokoh? jang mena. 

tgh seamd 6 hari mus undangan Seebchan telah pula menindjau — kun fasilitas kredit An ANAK2 GEMBIRA. ORANG TUA BAHAGIA (PA. Gerakaa Papua IN CENTRE OF FAIR - GROUNI 

Wakli Ketua Madielis Nasional komplex industri dikota Ulsan di 8x Motik menjatakan “ini 4 TAMAN RIA, MENANTI ANDA SEKELUARGA N v Jang tudjuan uta. - - U DS 

Korea Selntan, Chang Kyung, pesisir Tenggara Korsel dan me derita agak mengherankan dan ( G 
C manja, adalah untuk mengga Latiers 10 No GMO   » 

soon. Peurdjungi desa gentjatan sendja — bila benar sulit untuk dimenger La » ag gaikan terlaksanja Penentuan 

Sebelum bertolak dari Seoul ta diwilajah demilitarisasi Korem 1 Bo . SAI g Pendapat Rakjat. Tetapi kata 

2  



  

PA EP AN ST 

SABTU, 9 MEI 1970 

    

  

Luar negei 

    

su ep 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Pres 

Terbit setiap pagi, ketju: 

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

ambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 

3 TARIF IKLAN : 4 

TEKS SADJA : Rp. 40,: per mm/kolom iklan, feltar46 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. 

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

minimum : 25 mm/kolom. 
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 
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hari2 besar.    

tambah 10096 

    

      

   
   

    

  

      
DJERMAN BARAT & KITA 

Begi dunia dewasa ini Djerman Barat adalah suatu negeri jang termadju 
dibidang industrialisasi dan perdagangan sesudah Amerika Serikat. Kemadjuan2- 
ja itulah jang menjebabkan Amerika Serikat jang semula mendjadi negeri jang 
membantunja dengan pembangunan dan kesedjahteraan, kini merupakan saingan 
jang tidak bisa dianggap enteng. Pers dunia membitjarakan kundjungan pertama 

Nixon sebagai Presiden AS ke Eropah.dan Djerman Barat, sesudah penobatannja 
mendjadi Presiden, sebagai pertanda bahwa Djerman Barat dalam beberapa hal 
sudah tidak lagi merupakan negeri jang harus meminta bantuan, apalagi ber- 

gantung pada AS. 
Bagi Indonesia, ia merupakan negara kreditor penting jang pernah mem- 

bingungkan Indonesia dalam penilaian terhadap usul Dr. Abs. Tapi achurnja dise- 
lesaikan djuga, dengan penerimaan usul2 Abs itu. Sekalipun dengan perombak- 

  

an2 jang tjukup fundamentil sifatnj: 

Barat. 

Indonesia melihat sekarang ini adanja tiga 
grup kreditor, jaitu Djepang jang menjediakan kredit 1/3, Ameri 
djumlahnja dengan Djepang, dan Eropah Barat termasuk didalamnj    

jang sama 
Djerman 

  

Melihat kedudukan Djerman Barat sebagai negeri termadju di Eropah se- 
perti halnja Djepang di Asia, maka alangkah baiknja, djika Djerman Barat me- 
ngambil peranan jang lebih 

  

ing lagi dalam soal2 pemberian kredit kepada 
Indonesia. Apalagi, djika diteliti pula, bahwa Djerman Barat adalah negeri jang 
mempunjai kekuatan karena kedudukannja dalam satu konsortium dengan negeri 
negeri lainnja jang kaja.— 

Pada saat Indonesia sedang membangun negaranja, dan membutuhkan 
kredit2 untuk pembangunannja itu, sungguh baik, djika negeri2 seperti Djerman 
Barat setjara aktif membantu Indonesia mengupgrade kesedjahteraannja dengan 
pindjaman2 chusus jang bisa menggerakkan pembangunan kearah berdikari. 
Sebab siapapun akan menjadari, bahwa pindjaman luar negeri jang bermanfaat 

    

   
sendiri. Sifatnja djelas bukan 

jadi habis tanpa bekas 

  

Dalam hal ini sebaiknjalah Pemerintah Indonesia mengadjukan 
Djerman Barat konstruktif agar supaja negeri 

kepada 
kreditor suka memperbaiki si     

dan bentuk pindjaman kearah dapatnja negeri kita berdikari. Dalam djangka pan- 
djang negeri2 terbelakang jang mendjadi kuat karena bantuan negeri2 kaja, akan 
membuka pula kesempatan perekonomian/perdagangan jang lebih luas bagi ke- 

  

   
belah pihak. Sebab djika negeri2 kreditor hanja berpegang ke- 

nguntungkannja dan merugikan negeri2 jang diberikannja 
tjaja negeri2 terbelakang tidak akan pernah bisa madu de- 

ngan bantuan negeri2 kaja. Achirnja akan dil markanlah pengetahuan umum, 
bahwa "'negeri kaja akan lebih mengkajakan dirinja dan jang miskin akan men- 
djadi lebih miskin lagi dengan apa jang dinamakan "aid” itu. 

Dalam kundjungan Vice Chancellor dan Menteri Luar Negeri Djerman Ba- 
rat tuan Walter Scheele ke Indonesia sekarang ini, baiknja perundingan2 jang kita 

adakan didjuruskan kepada kerdjasama cian bantuan Djerman kepada kita dapat- 

ja Indonesia menggunakan bantuan2 umum dan chusus untuk pembangunan 

negeri kearah membuka sumber2 kekuatan ekonomis jang memungkinkan In— 
donesia mengurangi hutang2nja, bahkan membangun ekonominja dengan keku- 
atan sendiri. Memang sebenarnjalah, bahwa soal membangun negeri sebagian be- 
sar tergantung kepada bangsa jang hendak. membangun sendiri. Tetapi dalam 

konstelasi dunia modern sekarang ini bantuan jang saling menguntungkan, sudah 

merupakan kebiasaan dan kebutuhan pergaulan. 
Kita harapkan tamu kita Menlu Djerman Barat Walter Scheele membuka 

dijalan kearah itu ! 

Dan diatas sega agalanja, sukses tidaknja Indonesia memberikan argu- 
mentasinja kepada Djerman Barat diperundingan sekarang ini, mendjadi ukuran 
daripada peranan dan kegiatan diplomatik kita didunia internasional. 
  

Pertamina Sumbang Rp.15 

  

djuta untuk biaja konp. 

  

Bandung, 9 Mei (Mdk) 

biaja! penjelenggaraan konperen 

si ke-II Mahasiswa se Asia Teng 

rara (ASEAUS) di Bandung se- 

besar Rp 15070000  seluruhnja 
adalah sumbangan dari PN Perta 

mina. 
Sumbangan PN Pertamina terse 

but diberikan atas permintaan 

dan rekomendasi Direktorat Per 

guruan Tinggi dan Rektor ITB 
jang djadi 'penjalur' sumbangan 

unuk penjelenggaraan konperen. 
si mahasiswa internasional ter 

sebut. 
Demikian didjelaskan oleh Ke 

tua Organizing Committee Konpe 

reng ASEAUS. Sarwono Kusuma. 

mtmadja, dalam konperensi pers 
di Student Center ITB ketika 

seorang wartawan  menanjakan 
berapakah biaja konperens!i dan 

  

berapakah besarnja sumbangan 

PN Pertamina. 

Konperensi ke,l Persatuan 

Dewan2 Mahasiswa se Asia Teng 
gara (ASEAUS) tsb. telah dibuka 
pada hari Rabu di Campus ITB 

Bandung dalam suatu  upatjara 
jang Gilaksanzken d-ngan tata 

tjara adat Parahyangan TX. 

Kairo tjiduk 
mata-mata 

Jordania 
Kairo, 9 Mej (Mdk) 

Penguasa? Mesir sedang me 

nahan seorang pemuda Jorda 

nia, usia 23 tahun, jang ditju 

rigaj telah melantjarkan ke. 

giatan2 sebagai mata? Israel. 

demikian harian "Al Ahram 

beritakan hari Kamis. 
Mata? jtu bernama Abdul- 

lah Abu Nada, jang dipersa. 

lahkan telah menjampaikan 

informasi rahasia kepada pi- 
hak Israei mengen: 

tan2 pertahanaa udara Mesir 
melalui seorang agen rahasia 

Isrsel di Glasgow (Scotian. 

dia). 
Abu Nada jang direkrut ke 

-dalam dinas rahasia Israel di 

kirim ke Kajro sebagai se. 
rang siswa pada Sekolah Me 

neagah Atas disana setelah 

mendapat pendidikan chusut 

sebagai seorang ma 

Abu Nada berhasil ditipu 

@ieh agen2 rahasia Mesir da- 

lam suatu diamuan makan jg 

sengrdja jadakan deagan 

memberikan keterangan? (in. 
formasi) mengerai perlahan. 
an Mesir, demikian Al Ahram 

menambahkan. (AFP) 

  

    

   

    

Mahasiswa 

Asteng 
Durei dari Univ. of Singapore te 
lah terpilih sebagai Ketua Kon 
perensi, 

Dalam konperensi ini hadir 
Dewan2 Mahasiswa  Universi: 
tas Padjadjaran, Institut Pertani 
an Bogor, Univ. Hasanudin, Univ. 
Tandjungpura, Univ. Brawidjaja, 

  

IKIP Djakarta, ITB dan Univ. 
Andalas, kesemuanja anggota 
ASEAUS- 

Dan dari luarnegeri, anggota 
ASEAUS jang hadir hanjalah Ate 
neo University, Manila (Philipi- 
na), dan St. Scholastical College 
(Philipina), serta dari Siagapura 
jang diwakili oleh dua Dewan 
Mahasiswa dari University of 
Singapore dan Singapore Poly: 
technic. 

Universitas jang mengirimkan 
penindjaunja adalah Philipine 
Women University dan Univers'. 
ty Of the Philippines (keduanja da 
ri Philipina), dan dari Indonesia 
Universitas2 Airlangga, Tjendera 
wasih, Paral 
langle, Atmadjaja, 
Ingtizut Teknologi Surabaja, Tri 
sakti, Universitas Sumatera Uta 
ra, IKIP Jogjakara dan Universi 
tas Diponegoro. 

Dar: Kambodja hadir  wakit2 
-umpulan Mahasiswa Kambo 

dja (Association des Etudiants du 
Cambodge). 

Menurut keterangan jang Sida 
pat 'Antara", beberapa anggota 
ASEAUS t'ak mengirim wakil2nia 

(Bersambung ke hal. IV) 

  

  

£ 

Phnom Penh, 9 Mei (Mdk). 
PM Kambodja Djenderal 

Lon Nol hari Kamis meng- 

ummukan bahwa hari pada 

saat Kambodja mempunjai 

suatu konstitusi baru bagi 

suatu redjim republik akan 

merupakan hari libur. 
Akan tetapi dia tidak 

menjebutkan sesuatu tang- 

gal bagi perubahan tsb. 

Djenderal Lon Nol menge 

luarkan pengumuman tsb. 

dalam sebuah statemeif jg 

disiarkan di Pnom Penh pa 

da hari Kamis untuk mem 

peringati ulangtahun ke-23 
Se setnbbenga gan 

136 PROJEK 
(Sambungan dari hal. I) 

an Barat) telah digarap dengan 
hasil tjukup memuaskan se- 
djumrlah 128 projek/sub projek. 

Projek2 tsb antarasja pener. 
bitan Kitab sutji agama2 Islam, 
Kristen. Katolik dan Hindu 
Bali, 

Djuga telah dilakukan projek 
projck pembangunan rumah 
ibadah, pembangunan balai ni- 
kah. kemudian untuk kesemua 
agama telah pula dilakukan pro 
jek penerangan agama. penerbi 
tan bahan2 penerangan agama. 
pendidikan dan latihan, pemba 
ngunan gedung kantor. pemba 
mgunan asrama hadji, bantuan 
lembaga keagamaan swasta. pe 
igawasan aliran dan faham2, 
peningkatan survey keagamaan 
peningkatan mobilitas. pemba 
1gusan rumah dinas, Peralatan 
Kantor dan Pembangunan Ob. 

  

    

  

  

KATA Pt DJABAT 
TINGGI HANKAM 

Djakarta, 9 Met (Mak) 
Sehubungan dengan sikap Indone- 

sia terhadap tindakan Amerika di 

Kambodja dengan serangan terbuka 
jang dilakukan oleh Tentara Amerika 
setelah perintah Prekiden Richard Nix. 
On diumumkan, seorang pedjabat ting 
RI Dep. Hankam dalam keterangannja 

pada wartawan "Merdeka" menjata- 
kan dergan tegas, bahwa tindakan po 
Utik keamanan Amerika dengan mela 
kukan serangan terbuka terhadap wi- 

ajah nan kaum ger'ja Komu- 
nis di Kambodja sangat disesalkan. 

Menurut pedjabat tinggi Dep. Hun- 
kam tsb memburuknja situasi keama- 

man di Kambodi, akan memberikan 

@ftek jang tidak menguntungkan bagi 
Wwilajah Asfa, chususunja didalam 

menghadapi intervensi politik jang 
dilakukan oleh kaum Komunis dalam 

usahanja untuk menguasai benua Asia 
Karena itu, dengan Amerika melaku 
kan tndakan serangan terbuka untuk 
(menerobos pertahanan Komunis jang 
sedang melakukan intervensi di Kam- 
bodja akan dapat mengakibatkan lebih 
buruknja keamanan di Kambodja. Se 
rangan terbuka Tentara Amerika di 
'Kambodja, berarti mengudang inter- 
vensi Komunis di Asia. 

Pedjabat tinggi Dep. Hankam itu 
lebih landjut mengenai pelaksanaan 

konperensi menjatakan, bahwa turut- 
nja beberapa Negara diluar wilajah 
Asia tidak berarti merusak organisasi 
tersebut dalam arti jang sebenarnja, 

baik dalam pengertian politik maupun 
keamanan, karena Negara2 lang mung 

kin akan turut serta dalam konperen 

#' tsb turut merasakan akibat2 jang 
timbul karena terdjadinja kekeruhan 

Gi Asta, 
Selandjutnja atas pertantaan war- 

tawar "Merdeka" dengan sikap Men 

lu Adam Malik terhadap keputusan 
Pemerintah Amerika di — Kambodja, 
pedjabat tinggi Dep. Hankam menja 
takan, bahwa sikap Menlu 'tu adalah 

sesuai dergan sikap Pemerir'ah In- 

Gonesia jang berlandaskan, puda po 

Uitik luar Negeri jang bebas dan 

akt'p. Bagi Indonesia merurut kete- 

rargannja, senantiasa bersikap bere 

kawan dd-gan Negara marapun, to 
Indonesia tidak pula segan? um 

tuk menghantam sesuatu Negara jg 
melakukan tindakan tidak sesuai de 

ngan poftik borma, menghormati an 

tara Negara dergar Negara jang lain. 

Tindakan Pemerintah Amerika di 

Kambodja dengan melakukan serang- 

an terbuka di Kambodia merupakan 

suatu tindakan jang mengerikan ba- 
Hi! perdamwan dan keamanan, chu- 

susnja bagi Asia dan seluruh dunia 

pada umumnja. Kareng itu Indone- 
sia tegas mentjela tindakan Amerika 

tsb. Tetap! menurut pendiabar tinggi 
Dep. Hankam itu hal tsb tidak berar 

(| Indonesia melakukan tindakan per 

lawanan terhadap Amerika. . Demikt 
an pedjabat tinggi Dep. Hankam tsb. 

2 &d 

      

  

' Hukum seumur hidup bagi 6 penembak 
Presiden Uganda 

Kampala, 9 Mej (Mdk) 
Pengadilan Tinggi di Kam- 

pala telah mendjatuhi hukui 
an seumur hidup terhadap 6 
orang komplotan jang berusa. 
ha membunuh Presiden Ugan 

  

da Miiton Obote dalam bulan : pai 

  

itu sama dengan 60 
kuman pendjara jang dulunja 
hanja 20 tahun. 
Keenam orang itu telah di 

persalahka, ukah per. 
tiobaan pembuni atas diri 
Presiden Obote pada buian 
Desember jang lalu. Seperti 

diketahui, Presiden Obote da. 
m bulaa D:    

tembakan jang dilan- 
saat ia mening. 

raikan suatu stadion dj Kam. 
1» 
Sidang hari Rabu jang lalu 

jang divimvin oleh hakim ke 
paia JB. Sheridon telah me- 
neduh supir2 taksi masjne? 
Muhamed Sebadukka dan Vo. 
wanna Wam?ia melena'kan 
tembaka Ls ho Presiden 
Obote dan meturus nengakuan 
mereka teleh Asowa oleh 
kompletse jare merentiana. 
kan waha pembunuhan Hu 

Nm 

  

   

  

MERDEKA 

Lon Nol akan bikin 
konstitusi baru 

. Kambodja 
—————— 

  mm ———— 

Konstitusi Keradjaan 1947. 
"Harj tsb akan merupakan 

harj libur”, katanja, "pada 
saat kita ' mempersembahkan 

kepada, negara kita suatu kon 

stitusi baru bagj suatu redjim 
republik jang akan merupa. 

kan djawaban bagj Aspirasi2 
kita, untuk keadilan sosjal 

- dan untuk semua jang baik 

bagi kita”. 
Bekas konstitusi keradjaan 

telah dilanggar setjara sisti- 
matis oleh Pangeran Siha. 
nouk, kata Djendral Lon Nol. 

Dinjatakan bahwa Pange- 
ran Sihanouk telah membawa 
Kambodja kembali kesuatu 

munarkj abad : pertengahan. 
dimana semia kekuasaan dj- 

pegang dalam satu tangan 

dan 

AMERIKA SUDAH 
KIRIM SENDJATA 
PADA LON NOL 

Washington, — Pengi 

riman2 bantuan2 sendja- 

ta jang pertama lang- 

sung ke Kambodja — set, 

djumlah sendjata2 dari 

pelbagai djenis — diu- 

mumkan hari Rabu oleh 
Departemen Luar negeri 

AS. 
Djurubitjara departe- 

men itu, Robert McCloss 

key mengatakan bahwa 

sendjata2 ringan telah di 

terbangkan ke Kambo- 

dja pada beberapa hari jl. 

dan terutama terdiri da 
ri senapan2 M-1 dan M- 

2. 

rakjat tidak mempunjai     
Pengirimannja dilaku- 

kan dari Vietnam Sela- 

tan dan itu merupakan 
pengiriman jang perta- 

ma berdasarkan komit- 

men Nixon untuk meme 
nuhi permintaan Kambo- 

dja akan bantuan sendja 

ta2 ringan dari AS, kata 

Closkey. 

Konp. Asia 
djangan 
timbulkan 
kesulitan 
baru bagi RI 
KATA KETUA FRAKSI 
N.U. DI DPRGR 

  

Djakarta, 9 Mei (Merdeka) 
MENANGGAPI "Pertemuan 

Asia” dalam pertengahan bulan 

Mei ini di Djakarta akibat per 
soalan2 jang timbul sementara 
itu jang tidak dikehendaki oleh 

Menu Adam Malik beberapa 
hari jl. telah didjelaskan diha- 
dapan sidang DPRGR. Ketua 
Fraksi NU di DPRGR Nuddin 
Lubis menerangkan, bahwa ia 
melihat situasi Kambodja jang 
memang sudah mengchawatir. 
kan untuk bisa menimbulkan 
perang saudara jang dapat di. 
pergunakan sebagai suatu ke. 
sempstan oleh pihak komunis 
untuk memperluas daerah2 jang 
telah didudukinja. 

Lebih djauh diterangkan "... 
pemasukan pasukan? Amerika 
Serikat dan Vietnam Selatan ke 
daerah Kambodja. bagaimana- 
pun menambah kesulitan? baru 
didalam arti metralisme jang se 
benar2nji 

Hanja didalam persoalan inj 
hendaknja Pemerintah. dalam 
hal ini Menlu Adam Malik. ha- 
rus bengr2 dapat menguasal 
dan "Pertemuan 
Asia" jang akan datang supaja 
tidak terdjadi sesuatu 
an dari pihak manapun atas 
tudjuan semula baik dipandang 
dari prinsip politik bebas aktif 
maupun hubungan? luar negeri 
Indonesia sebagaimana telah di 
garjskan oleh MPRS. 

Menurut Nuddin Lubis hal 
ini perlu ditekankan karena me 
lihat negara2 jang menghadiri 
"Pertemuan Asia” itu kebanja 
kannja terdiri dari negara2 SE 
ATO dan ASPAC dimana ter. 
hadap negara2 inipun kita me. 

njerukan agar dapat dengan 
kemauan jang sungguh2 mem. 
pertahankan netralitas Kambo 
dja sehingga pasukan2 mana 
pun dapat ditarik mundur dari 
wilejah Kambodja. 

Nuddin Lubis selaku Ketua 
Fraksi NU di DPR menekankan 

bahwa jang penting perunding. 

an Asia ini hendaknja tidak 

akai Ikan sesuatu ke. 
gagclan jeng akan dapat meng 
akibatkan timbulnja kesulitan? 
baru cbusus bagi Indonesia sen 

diri (Bs) 

    

TAPI BELUM SEBUTKAN TANGGAL 
BERLAK UNJA SISTIM REPUBLIK 

  

  

  

bak untuk naik banding ter. 
hadap keputusan? keradjaan. 

Petisi2 jang menjerukan di. 
proklamjrkannja sebuah re- 
publik, setiap harj muntjul di 
haiaman2 suratkabar2, dan 
kalangan? politik di Phnom 
Penh meramalkan bahwa pe. 
rubahar tsb akan terdjadi da 
lam beberapa bulan menda. 
tang inj. Akan tetapj untuk 
saat ini, kata kalangan? tsb, 
prioritas utama barus diberi- 
kan kepada masalah memper 
tahankan negeri itu meiawan 
Vietnam Utara dan Vietkong. 

(SEP) 

  

STYL "GIPSY" ALA LONDON — Dua manekin Inggeris mem. ” 
perlihatkan mode baru jang keluar dari London baru? ini untuk 
pemakaiannja dimusim dingfin 1970. Paksian jang menggunakan 
bahan chiffon tab mengambil bentuk pakaian 
Manekin dikira mengerekan gan chiffon jang berwarna brifjan 

rada. Pakaian dikanan mempunjas 

leher V disertai ikat-pinggang enas. (UPI) 
dengan sulaman emas serta 

Kesehatan dan 

pemeliharaan badan jang | 
se mpurnda UNTUK MENDJADI 

langkah baiknja apabila se- 
A tiap ibu rumah tangga da- 

pat memelihara badannja, 
karena tidak dapat diung- 

kiri lagi, bahwa dalam badan 

jang sehat terdapat djiwa jang 

sehat pula. Seorang ibu jang me- 
miliki badan jang sehat akan 
sanggup mengatasi ' tugasnja de- 
ngan baik. Tugas kewadjiban se- 

bagai isteri, sebagai ibu dari put- 
ra2nja, pusat keluarga, pengge- 

rak roda rumah tangga dan seba- 

gai pengemban sebutan, djika sa- 

ja boleh memindjam kata belan- 
da " de wouw is het sosiale we- 
zen "' jang artinja ialah mahluk 
hidup jang selalu menderma bak- 

tikan tenaga dan pikirannja, ser- 

ta tak mengharapkan upah atau 

balas djasa, dalam i: 
nja dikatakan " Sepi ing pamrih 
rame ing gawe". 

  

     
    

                      

      
  

Santa Monica, 9/5 (Mdk) 
Aktor film Amerika 

'Cary Grant, 66 tahun te 
lah disebut namanja da- 
lam perkara "Siapa Ajah 
nja” jang diadjukan ke 
Pengadilan Tinggi di San 
ta Monica hari Selasa jg 
lalu oleh bekas pegawai 
studio film Hollywood. 

Cynthia Bouron dari 
Beverly Hills menjatakan 
bahwa Cary Grant ada- 
lah ajah Stephanie An- 
drea Grant, jang lahir pa 
da tanggal 12 Maret j.l. 
disebuah rumah sakit di 

  

Aktor Cary Grant dalam 
perkara ”siapa ajahnja?” 

  

IBU RUMAH TANGGA 

JANG TUEKATAN 
Bukankah dengan orang jang 

sehat pikirannja kita dengan mu 
dah dapat berdiscussi? Karena 
orang jang sehat mudah menang: 

kap segala sesuatu jang mendjadi 
persoalan, serta memiliki parida- 
ngan jang luas. Bukankah orang 

jang sehat mempunjai kesanggu- 
pan besar dan selalu siap sedia 

membantu arau bekerdja? 

Karana tugas2 tersebut, maka 

perlu seorang ibu rumah tangga 

selalu mendjaga kesehatan badan 

nja dengan sekedar memiliki pe: 

ngetahuan tentang tjara pemneli: 

haraan badan supaja tetap sehat 
dalam : menggerakkan roda ru 

ilah djawas...mah tangga, melakukan sermua 
pekerdjaan rumah, memelihara 
mendidik, merawat dan mem 

  

Los Angeles. 
Perkara itu menegas- 

kan bahwa Nona Cynthia 
Bouron kekurangan uang 
untuk hidup bagi dirinja 
sendiri dan bagi baji jg. 
baru berumur 2 bulan 
itu. Ia menutut djaminan 
jg. lajak dari Cary Grant 
melalui Pengadilan. 

Pembelanja, jakni Do- 
nald R. Bringgold dari 
Beverly Hills hanja mau 
menjebut wanita tsb. se- 
bagai bekas pegawai Stu 
dio Film Hollywood bagi 
an Produksi. (UPI).,   

  

    
    

  

   

    
    

   

   
   

   

   

    

   

    
   

    
      

     

  

     

     

   

   

     

HALAMAN III 

AA A 

pi 
LARI 

Disatu waktu jang lalu Menlu 
Adam k pe    
mengedjar Meniu W 

  

Mudah2an sekali 
gasal 

  

  Ap» namar 
suk deng 

  

"A 
TK 

  

wanika2 Gipsy. 

  

5 

dit 
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OLEH : NJ. SRI SUBEKTI 

HASIR WIDODO 

nesia) 
  

bantu putr: 
lajani suami sebag 
tetap mend jaga supaja badannja 
segar, 
gembira 

sx 2 
dja teratur sakta 
jang ter . at pe 
lu, karena s: 
usia kie 

berarti tanpa mengindahka 
sebagai 
kan berachir dengan ken 
untuk 
harus memperh 

              

nja di 
djasmas 
ta selalu    

  

    

  

     

jang kita makan itu 
sjarat2nja makanan sel s K 2 
dapat mentjakup segala kebutuhan2 an .u 
badan, baik jang berupa z nan : : 
protein, mi bidara Naa 

Jang kesemua 1 apabila tak : 
penuhi akan mengakibatkan badan 2 

bad 3 kita mudah dis jenjak    
    
sini dapat kita 2 

kanan dan p b 
sungguh2, maka akan dapa 

  

  

badan jang sehat da 
Badan jang terpelihara akan membe 
rikan sinar segar, karena dipelihara 
dan diberi makanan jang diperlukan, 
sehingga badan koetjuali sehat akan 

tetap dalam condisi jai        

    

diadi berkety 
ngan mempergunakan 

            

PESAWAT OLRI 
£ d 2 Samb    
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PALAMAN IV ia 

     

   
          

          

    
     

     
          

    

Pewain remadja Persidfas 
Huongky. djuga tertarik 
pada Pardedetex 

Korban lagi    

    

   

           

  

   

Henky djuga 
akan pindah 
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  NEW DELHI — Delapan be 
las orang anggota 

    
     
    

      

  

    

    

  
MENDATAR : 

1. Penjakit mentjur 
7.Perkumpulan lalu lintas Udara In- 

singk. dim bhs Inggi.- 

gang.neratja. 
18. Huruf achir dibuang : Binatang air. 

19. Manis (Bhs. Sundel. 
20. Ukuran panas atau dingin. 

MENURUN : 

a meniru perbuatan orang 

3. Melanggar kesusilaan : Porno 
4.Nama depan pemain wanita da- 

lam film : Si Djampang mentiari 
Hitam 

5 Getorgan ketit 6 Datang bulan 
B Wanita jang tak bersuami lagi. 

10. Bohong stlah Betawi 
14, Kota di Diatim jang terkenal akan 

Att 
14. MILAI 

La 
LIMA 

  

ABA 

TEAM PENDAKI HIMALAYA DJEPANG SUDAH 

TJAPAI KETINGGIAN 6500 METER 

dakian jang teraci 
lukkan puntjak 
meter. 
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PEMAIN2 sepakbola remadjd 

Burma tidak dapat memjembu- 

njikan kegembiraan s8 

telih berhasil menggu'ingkan 
team PSSI jr dengan I—0 da, 

Yam final kedjuaraan sepakbola 

remadja Asia ke 12 di Manila 

tanggal 1 Mei lalu, Setelah m2 

reka berhasil merebut kemena- 

ngan mreka pesnain2 Burma tsb 

langsung berlari keliling sta- 

dica sambil melambai2 ke arah 

  

   

  

Tour 8- negara Asia 

MERDEK RDEKA 

Sang djuara 
gembira 

    

   

Pardedetex 8 Djuni 
Mei 

Dikagakan djuga bahwa se 
demikian djauh rentjana tour 
Pardedeyex ini telah menda- 
pap persezudjuan dari Pengu 
rus PSMS cg. PSSI Pusat, dan 
dgn demikian pula maka dari 

  

EMADJUAN dan perkem- 
bangan rata2 atletik sela- 
ma 60 tahun ini telah ber- 
djalan — dengan konstan, 

dan menurut para achli ada ala- 
san untuk pertjaja bahwa keteta- 
pan kemadjuan dan perkemba- 
ngan itu akan terus berdjalan 
untuk waktu jang pandjang : 

kita hidup dalam alam semesta 
.atletik jang sedang luas memben- 
tang. Perkembangan jang unifo- 
rm dari rekor2 atletik itu me- 
mungkinkan penjusunan grafik 
perkembangan rekor jang mate- 
matis, dan dengan demikian pula 
ramalan2 tentang prestasi. 

Djika ada prestasi jang tam- 
paknja kurang tjotjok djalannja 
dengan grafik perkembangan re- 
kor itu, ini terutama disebabkan 
oleh karena sebelumpembuatan 
prestasi itu telah dihasilkan re- 
kor2 jang luarbiasa, seperti mi- 

salnja rekor Nona Rudolf dalam 
larikilat 100 m puteri (11,2 det). 
Glenn Davis dalam rang 
400 m. (49,2), Elliot dalam lari 
1.500 m. (3 men. 35,6 det.) dan. 
Brumel dalam  lompattinggi 
(2,28 m.), sebelum Tokyo 
Games 1964. Maka prestasi? da: 
lam nomor2 tersebut dari Nona 
Tyus (114 det), Cawley (49.6 
det.). Snell (3 men. 38.1 det.). 
maupun Brumel dan Thoma 
(2,18 dan 2,17 m.) di Olympi 

  

    

       

      

    

  

  

  

     
        
  

1S. ARTIA. 17 SAKU. 20 SIA 
72 PESTA. 72 SAMA. 24. PAJA. 
25. MARGA 

1. DESA. 2. MELA. 3. TABIB. 4. 
AKIL. 5. ATOM. 9. LUNAS. 10. Bi 
LIK, 12. INTI, 13. AGAMA. 16 
KASAR. 18. ADAM 18. UPAM. 20 
SAPA. 71. LAJU 

  

" TINDJAUAN 
OLAHRAGA. 

PSSI BENTUK TEAM NASIONAL 
KE 2 UNTUK "ANNIVERSARY .CUP"' 

sekarang sudah dapat dipasti- 
kan bahwa dalam. yurnamen- 

sepakbola  Internaiional dj 
Djakarta (Djakarya Anniver- 
sary Cup) ranti yeam PSSI 
bukan akan diwakllj oleh 
pemain? jg berada dj Pardede 
tex dewasa ini. 

Sementara iju dari Pengu- 

rus PSSI diperoleh keterang- 

an bahwa sedemikian djauh 

ni PSSI tidak 

an team ne 
tour Asia ini Dikatakan bahwa 
rentjana Pardedetex untuk 

mengadakan j0ur memang su 

dah sedjak lama sekali diadju 
kan, dan rentjana jersebut 
memang sudah " ma. 

tangnja. sehingga kalau dige 

ser akan mengakibatkan ka- 

tjaunja aijara2 perrandingan 
mereka dj luar negeri. Demi 

kian dikatakan. 

Sehubungan dengan itu ma 

ka nampaknja Pengurus PSSI 
sedang berusaha 

membentuk jeam nasional 
ke-2 jang naniinja akan ditu 

ruvkan dalam turnamen se. 

pakbola Internasional dj Dja 

karsa pertengahan Djunj jang 
akan dafang ini (Am). 
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dianggap kurang dan dibawah 
grafik perkembangan untuk no- 
mor2 itu. Hal? lain i 
mempengaruhi prestasi dalam 
pertandingan Olympiade ialah 
suasana kegawatan dan kegenti- 
ngan jang ditimbulkan oleh ba- 
njaknja tempoh jang dimakan 
oleh kwalifikasi2 dan final2nja, 
hal jang menerangkan' mengapa 
seorang Brumel jang sebelumnja 
berhasil mentjipta rekor dunia 
2,28 m, di Olympiade Tokyo 
walaupun dibantu oleh keadaan 
iklim jang ideal, tjuma mentjapai 
2,18 dalam lompattinggi sebagai 
juara. Maka para achli pun me- 
nganggap bahwa Olympiade bu- 
kan gelanggang jang se-baik 2nja 

untuk menegakkan rekor2 dunia. 
Namun dalam setiap Olympiade 
banjak rekor jang djatuh bertum- 
bangan, sekalipun rekor2 itu tak 
selalu merupakan rekor? dunia 

jang baru. 

SEBAB2 BANDJIR REKOR. 

     

      

   

Apakah jang menjebabkan ban- 
djir rekor itu? Dibawah ini kita susun 
pendapat2 para penjelidik dan acbli 
atletik dan olahraga, seperti Ernst 

Profesor dan Direktur 
Education Research La- 

boratory Univetsity of Kentucky, 
Adolf Henning Frucht, M.D., Bertin- 
Lichtenberg, dan Dr. Danici Hanley 
(lih. karangan lalu): tentang sebab2 
dari bandjir rekor itu: 

1. BANJAKNJA PARA ATLET 

DALAM LATIHAN. 

    

Dalam Olympiade ke-l turut seba- 
pink 285 atlet dari 13 negara, dipilih 

5.000 orang atlet 
Games 1964 hampir 
let jang turut-serta, 

mewakili lebih dari 100 djuta orang 
atlet jang aktif berlatih dan bert 

b an bahwa 2! 

   

    

     
perkembangan rekor. 

2. PERKEMBANGAN BADAN 

MANUSIA, 

   
  

Dalam sebagian besar dunia tam- 
pak tiga perobahan d. perkemba- 
ngan badan manusia berkat nutrision 
(makanan). ilmu kebersihan (hygte- 
me), dan ilmu kedokteran : tiepatnja 
pertumbuhannja. lambatnja ketuaan 
nya dan bertambahnga masa-hidupnja 
Anak? lebih tiepat berkembang dan 
mendjadi matang dari dimasa lampau 

      

Orang dewasa lebih lambat mendiadi 
tua Seorang mahisiswa Inggeris. ber 
perawakan sedang tah dapat memakai 
lemena (harnas) bangsawan perang 

Abad emas sport 
Tapi hanja untuk 

  

negara? jang 

sangat madju 
  

  

abad-tengah jang tersimpan di Tower 
of London, karena sempitnja uni: 
form besi itu baginja. Pakaian pengai 
tin indah dari abad ke-18 jang dipa- 
merkan di Museum Nasional di Hel- 
sinki keliwat sempit untuk mempe- 

   

  

  

  

ri kurang dari 50 mendji 
70 thn. Heiho2 kita didjaman Die- 
pang lebih besar dari orang2 Indone- 
sia dulunja. Dengan memperhatil 
pengaruh dari arah perkembani 
tersebut atas atletik, maka kini orang: 
pun memperhatikan ketepatgunaan 
dari penjeleksian dari pemuda? de- 
ngan ketjenderunganniz kepada olah- 
raga? tertentu, misalnja orang? tinggi 
untuk bola basket, atau orang2 besar- 
berotot untuk peluru, tjakram dan 
lontar martil. Bertambah tjepatnja 
pertumbuhan manusia ini berakibat 
lebih bertambah besarnja djumlah 
orang muda maupun orang jang lebih 

tua turut dalam pertandingan? inter, 
nasional. Djarak usia dari pengikut2 
termuda dan tertua dalam Tokyo 
Games adalah dari 13 sampai 66 ta- 
hun. Setengah abad lalu djarak demi- 
kian dari effisiensi maksimal itu tak 
mungkin terpikirkan. 

3. PERALATAN JANG SEMA- 

KIN SEMPURNA. 

   

   

    

Djangan dilupakan bahwa jang tak 
kurang kalau tak dikatakan banjak 
membantu para atlet dalam menam- 

dan mempertinggi kemampuan: 
nja, ialah makin modern dan baik- 
nja alat? jang dipakainja. Misalnja, 
galah Tiberglass jang menjanggupkan 
pelompat2 untuk meng-katapel-kan 
dirinja ke ketinggian jang lebih besar. 
Dengan galah fiberglass jang lebih 
kokoh, lebih enteng, dengan letjutan 
jang lebih kuat, bukan mustahil seo- 
rang pelompat galah akan melajang 
keudara sampai 6.7 m. atau lebih 
tinggi. Kemungkinan tertjapainja re- 
kor2 menakdjubkan dalam lompat 
galah adalah lebih pasti. 

Sedjak disetudjuinja pemakaian 
sepatu? spesial untuk lompattinggi, 
para pelompat telah mentjapai ke- 
tinggian jang mengagumkan. Dengan 
semakin dipersempurnanja lembing 
jang berbadja diudjungnja, 
djauh pula lemparan? para pelempar 
lembing. Sprinter2 Amerika Serikat 
menggunakan sedjenis sepatu lari ba- 
ru dalam try-out Olympicnja dan 
menegakkan rekor2, namun ada pula 
sepatu Dierman jang super baru, tapi 
jang dilarang oleh pedjabat. Olym- 
piade Meksiko. Andjuran untuk me- 
makai sepatu Djerman ini begitu kuat 
da0 santernja sekarang, sehingga ke- 
mungkinan besar Federasi Atletik Ia- 

ternasionai dan Komite Olympiade 
TRBta Baal 

    

ita dibi 
tambah kemampuannja menegakkan 
rekor? baru 

Ada pula permukaan diahur atie- 
hang hypermodern jang disebut 
an. jang awet dan tahan semua 
am iklim (all weather). jang di- 

Introduksikan untuk pertama kali di 
Mexico City Olympic, jang dengan 
tepat mendiadi standar disehuruh du- 
ala, dan diakui sebagai suatu faktor 
pembantu untuk para atlet dalam 
menumbangkan rekor? lari. Balok 

   

  

   

  

"PERTAMINA —— 
(Sambungan dari hal. III) 

kekonperensi tersebut — misainja 

Philipina 6 Perguruan Tingg! ti 

dak hadir dari Musagthai sama 

sekali tidak jang hadir, djuga 
dari Malaysia sama sekali tidak 

ada, anggota jang hatir. 

djam 08.00 pagi 
PBVSI Brigdjen Pol. Darjono 

Wasito di Basket Ball Hat! Se- 
najan (tidak di Istora). 

Lima regu jang dapat dipara 

kan turut serta dalam pertan 

dingan2 invitasi ini regu Dja. 

karta Raya (putra-putri). Djs 

mantan Barat (putri): Djawa 
Barat (putra) dan Bali (putra- 

putri), demikian menurut kete 

rangan Penerangan PBVSI. 

  

    

start (starting block) sesudah disah- 

kan ternjata merupakan berkah bagi 
pelari2 jang dengan segera mengiris 

ringkas tempoh2nja. Jimmy Hines, 

Charles Greene dan Tommy Smith, 

berhasil menghantjurkan rekor2 lama 
berkat balok-start jang menurut Hi- 
nes memberikannja “the best start 

in my life" dalam sprint Olympiade 

Meksiko, sehingga ia berhasil mengi- 

lat melalui 100 m. dalam waktu re- 
kor-dunia baru dari 9,9 detik. Selain 
itu ada pula alat2 pengukur waktu 
jang lebih disempurnakan, jang de- 
ngan teliti-tjermat mentjatat fraksi2 

dari detik dan intji dengan mudahnja. 
Dalam renang, pembangunan kolam2 
renang modern telah membantu per- 
baikan dan pemetjahan rekor. 

4. COACHING — DAN TRAI- 

NING JANG LEbiH BAIK. 

Dan last but not least adanja 
bimbingan jang lebih tepat guna dari 
coach2 dan pelatih2 atletik dan olah- 
raga dalam latihan teknik-teknik dan 

iapan mental. Kemampuan sese- 
orang atlet tak djarang banjak tergan- 
tung dari pengalaman dan keunggu- 

  

  

      lan hnja. Coach sekarang mem- 
pela pa sadja jang mereka dapat 
untuk membantu membina semua 
atribut fisikal dan mental jang diper- 
lukan seseorang atlet untuk mendjadi 

seorang djuara. Teristimewa coach2 
atletik A.S. telah mentjapai hasil2 
jang begitu gemilangnja, sehingga tja- 

ta2 mereka ditjontoh oleh rekan2nja 
dibanjak negara untuk pembinaan 

bintang2nja sendiri. 

5. KEMAUAN KERAS. 

Tapi jang pada achirnja menen- 
tukan ialah: kedambaan, kemauan 

keinginan keras, atau sebutlah 
mbisi me-luap2 untuk mempresta- 
n sesuatu jang luarbiasa, dan tu, 

juan untuk mentjapai sesuatu tjita2 
pribadi. 

    

ARENA adanja hal2 diatas 
maka setiap generasi atlet ba- 
tu, lebih tinggi-besar, lebih ku- 
at, lebih sehat, lebih baik ter- 

latih, lebih baik diberi beralat, lebih 
kuat mental serta lebih terasuh se- 
tjara ilmiah, untuk mengeluarkan ka- 
dar kemampuan sepenuhnja dari di- 
rinja. Oleh kemadjuan jang demikian 
pesatnja jang ditjapai manusia mo- 
dern dalam olahraga, maka Madjalah 
"TIME.. dalam suatu essaynja berka- 
ta: “Sekarang tiada prestasi jang tak 
dapat diimbangi, tiada rekor jang tak 
terpetjahkan. Atiet2 djaman sekarang 
telah lama meredupkan bintang? be- 
sar tahun? duapuluhan dan membuat 
tahun2 enampuluhan Abad Emas da- 
ri Sport Amerika Serikat .... 

Memang orang hanja bisa berkata 
“Golden Age of American 

  

   

sport Eropah, sebab kemadjuan be- 
sar olahraga 'ini teristimewa tjuma 
terdapat di-negara2 dengan masjara- 
kat jang kaja (affluent society), sebab 
dalam istilah umum dapat dikatakan, 
bahwa "ada korelasi (djalinan) antara 
norma? dari prestasi ekonomi dan 
prestasi atletik (batia olahraga)”. Ha- 

njalah negara? jang telah madju seka- 
ii ekonominja jang dapat menjedia 
kan dan mengadakan: coach2, alat2, 
dan makanan jang baik, serta bantuan 
itmiah kepada sang olahrngawannja 
Dan bania dalam negara? dengan 
penghasilan nasional jang ' ye 
muda2ni: mampu mengabdikan Uju- 
kup waktu untuk latihan dan pertan- 
dingan, dalam djumiah jang besar 
Bagi negara? jang berkembang apala- 
@ jang terbelakang ini masih merupa- 
kan musik-masa datang. Dan karena 
itu pula maka Pemerintah turun ta 
ngan. Sebab dalam pendidikan total 
jakni dari rochani dan djasmani ma- 
usia, sebagaimana barusnia pendidi- 
kan Mu. bagian djasmaninja tak dapat 
dan tah dapat diserahkan dan dibiar- 
kan kepada inisiatif swasta dan parti- 

    

SABTU, 9 MEI 1970 

  

memuaskan 
OLEH: 

Untuk pemain single, kita 

tak perlu rasanja menjem- 

bunjikan kepada sjapapun 
bahwa pemajn utama kita 
Rudy Hartono ternjata se. 
lama 1 bulan inj mendapat     
top. Buktinja dalam lati- 
han2 jang diadakan Rudy 

selalu dihadapkan dengan 
dua orang lawan (double) 
dan selalu dimenangkan. 

nja. 
Demikian djuga pemain 

single lainnja Darmadi dan 
Muljadji banjak memper. 

oleh kemadjuan, hanja di- 
kedua pemain 

single kita ini achir2 ini se 

ring menderita sakit, hal 

mana mungknskarena pem 

binaan kondisi phisik jang 

diiakukan kepada mereka 

terlalu berat ataupun mung 
kin karena hal? lain. 

Darmadi sering menga. 
lamj sakit pada kakinja, 

sehingga ia kurang dapat 

bermajn lintjah, demikjan 

djuga Muljadi sering flu 

dan masuk angin. Kalau 

kedua pemain ini berada 
dalam kondisi phisik jang 
baik maka kita akan mem 

punjai 3 pemain single jg 
kekuatannja berimbang. 

Dipihak double kita lihat 

banjak kemadjuan2, pasa. 

ngan Rudy/Indratno jang 
dulunja merupakan pasang 

an terkuat dan tidak dapat 

dikalahkan ternjata achir2 

ini "kehilangan mahkota” 

dan umumnja 4 pasangan 

jang ada sekarang jni da- 

lam TC mempunjaj kekuat 

an jang berimbang dan jr 
sangat menjolok sekali 

        

    

  

    

    

  

kelir belaka, tapi seharusnja mendjadi 
tanggungdjawab dan asuhan Pemerin- 
tah. Praktek telah menundjukkan 
dan membuktikan pun di negara? 
jang telah madju di Eropah, bahwa 
sekolah tjuma mereka jang senang 
dan mampu bermain sportiah jang 
berolahraga, sedang djusteru mereka 
jang memerlukannja tidak, karena ku- 
Tang senang sport atau tak berkesem- 
patan melakukannja. Resminja me- 
mang olahraga termasuk mata pela- 
djaran wadjib di-sekolah2 kita, tapi 
pada prakteknja hal ini belum benar2 
dipraktekkan karena Pemerintah 
agaknja masih ragu? akan manfaatnja 
untuk memberikan 256 dari Angga- 
ran Belandja kepada Pendidikan (ter- 
masuk pendidikan djasmani) sebagai- 
man? telih ditetapkan oleh MPRS.- 

  

ANAK 7 TAHUN —— 
Sambungan ha. D 
(por, Maha nan 
tsb ke Rs Dr Tfpto Mangunkusu 

mo, ditempat mana anak iu pada 
pk. 7 malam meninggal dunia. 

Ular tsb jang upanja sedang 

mengeram dipinggr kali Tjill- 
kebon tu dike- 

pad, koresponden Merdeka” di 
Rs Dr Titpto Mangunkusumo, 
Salemba. (Ms) . 

  

KEDJUARAAN TENNIS 
NASIONAL 
HARDCOURT 

SUDAH BERDJALAN 
'G — Sedjak tgl. 

1 Mej lalu kedjuaraan tennis 

nasional hardcourt telah di 
langsungkan dikota Semarang 

diikutj oleh 31 pe- 

main? dari daerah2. 

Tunggal 45 orang, 

tunggai puterj 12 orang, gan? 
26 pasangan, Lag - 

11 pasangan 
menjusul 

pria : 

  

WARTAWAN OLAHRAGA KITA 

memperbleh 
adalah 
jang 

pasangan 
terdiri dari 

serta 

kemadjuan 
Bandung 

PEREBUTAN PIALA 
SEPAKBOLA DUNIA : 

Computer 
ramalkan 

kes. Seviet 
menang 
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