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PRESIDEN
TINDJAU
NA,
NAN

“

PEDALAMAN

,

BELANDA
akan

mengundjungi

Soe-

Neder-

land tahun inj djuga atas undang
an jg diterjmanja dari Keradjaan

Belanda,
demikian
wartawan
ANP, J. yan Steenderen,
jang

Kuala Lumpur, 19 Maret (Mak).
Presiden
Soeharto dan Njonja
pada hari terachir dari
Gjungan selama tiga hari di Malaysta,
hari Rabu berkendaraan mobil seGjauh 74 mil kedjurusan utara dari
Kualalumpur untuk setjara langsung
@mergadakan penindjauan ke-projek2
pembangunan
didaerah
pedalaman

Sementara
Itu, Njonta Tien Soeharto jang sedjak lama telah men-

Bersama Wakil PM Tun Abdul
Razak mereka
mengundjungi suatu
projek pembangunan luar-bandar jang
luasrja 8.135 acre,
sebuah projek
pembangunan federal jang ditanami
karet dan kelapa sawit.

Jang

nal Pramuka
Puteri
pada hari Selasa telah dianugerahi
oleh
sebuah bintang kehormatan
laysia.
si Pramuka Puteri
8 itu menundiukkan pengPuteri
tertinggi Pramuka
Malaysia kepada
seorang
mergerakan

KENEGERI
TAHUN INI

DEN HAAG, — Presiden

harto

MALAYSIA

tidak

PRESIDEN

nz

ragam
pramuka, dan disi
Njorja Soeharto oleh Kep:
ka Puteri Malaysia Toh Puan Raha,
Isteri Direktur Operasi Tun Abdul
Razak. (Rtr.)

mengcover perdjalanan
Bernhard ke Indonesia

kan setelah sebuah
pendek

dengan

Malik.

Pangeran
mengabar

pertjakapan

Menlu

Adam

&

Mengutip Menlu Adam Malik se

landjutnja

dikabarkan,

bahwa

rakjat dan pemerintah Indonesia
sangat bergembira dengan kundju
ngan pangeran
tsb. jang dipan
dang

sebagai

istimewa

dapat

oleh

sebuah

hubungan

karena

sakjat Indonesia

kundjungan

masih

emosionil

dan

Oranje,

ter-

antara

keluarga

Djakarta, 19 Maret
KETIGA astronot

termasuk

Indonesia

jang dulu

pro-Komunis, tanggal 16 Maret
Ibl. bertemu dalam Seminar di
Bangkok untuk tukar pandangan
mengenai 'jara2 terbaik memerangj

mun's.

subversi

dan

infiltrasi

Seminar jang dibuka oleh

task

Ko-

Wa

kil Perdana Menteri Muang Thai
Djendral Prapass
Charusathiara

(komandan

Apollo

dihadir! oleh wakil2 dari Austrs,
Ija, Indonesia, Korea Selatan, Ma
laysia, Selandia Baru, Filipjna,
Muang Thai, Inggris, Amerika Se
rikat dan Vietnam

Seminar

bari

LEBIH BANJAK
PRIA
Djakarta, 19 Maret (Merdeka)
Perduduk ibukota setiap tahunnja
buitambah 190.000 orang,
demikian
dikotakan hari Rabu oleh Kepala Kan
tor Pendaftaran Penduduk DCI Djaya
St.Bachtiar.
keterangan
kepada
Memberikar.
"Artara”

St.

mengatakan,

Bachtiar

selandjutnja

bahwa djumlah pendu-

Guk ibukota dewasa ini tertjatat sebarjak 4.750.506
orang,
termasuk diartaranja 140.806 orang
warganegara
asing.
Bila dibanding
dengan
djum-

lah tabun lalu, maka tahun ini terda

pa, kenaikan djumlah
perduduk
sebarjak
4.
Pertambahan
penduduk
Ini terus
meningkat
setiap tahunnja
terutama
disebabkan
terdjadirja
ke-

lahiran baji jang
mentjapal angka
2,5(c dari djumlah
penduduk, se-

dang selebihnja
dari luar daerah.

1,57 pendatang2

Mengenai perbandingan antara djum
lah pria dan wanita, St. Bachtiar me
ngatakan, bahwa warita diibukota bc
leh merasa lebih bahagia dari rekan2
nja jerg berada didaerah
“surplus
warita”, karena dari laporam terachir
jang masuk bulan Desember th. 1969,
ternjuta djumlah pria djauh lebih ba
"jak dari kaum wanitanja.
Perintjiannja adalah sebanjak berikut: warganegara
Indonesia laki2
2.371.052 orang,
wanita” 2.299.871
orang, warganegara asing laki? 77.713
orarg
dan wanita asing 63.095
crang.
Selandjutnja mengenai umur rata2
penduduk Djakarta,
St. Bachtiar
memberikan
sekitar 50 tahun. Da
lam hubungan ini ia menambahkan
batwa mengenai
soal umur, maka
pada umumnja kaum wanita meme
gang rekor.
"Buktinja”,
kata St
Bachtiar, "kita hampir tidak mene
mukan seorang kakek jang berusia
letih dari 70 tahun, tetapi nenek2
dari usia itu keatas masih banjak
kita dijumpai"

jang berlangsung

jtu antara

peraturan

Gordon

lain membahas

me

4

penduduk

desa,

tinda

kan2 balasan darj pihak Pemerin

tah, latihan untuk

desa

dan

para pemimpin

kebutuhan

akan

tjana2 positif untuk memberi
pada rakjat dukungan
dan

perlindungan

ren-

ke

psikologis

fisik. (UPI)

Rp.1000 palsu

Penduduk

Djakarta
4.130.806

Selatan.

dukungan

ang
di KrawSeorang

Djakarta,

Usaha2

19 Maret (Mdk).

penjebar

luasan

uang palsu nilai Rp. 1000,seri Sudirman oleh komplo
tan pengedar
uang palsu,

ternjata bukan hanja didalam kota Djakarta sadja, te

tapi djuga meluas
sampai
ke Krawang. Pada hari Selasa pagi tgl. 17 Maret, po
lisi pengawas Bank Aipda
CH. Ngadiman bersama de
ngan Karyawan Bank Keliling BNI 46, telah menjita

selembar .uang ribuan pal-

su dari seseorang
dipasar
Kedung Gedeh Kerawang.
Demikian wartawan ”Mer
deka”
memperoleh
keterangan dari sumber polisi
jang mengetahui kemarin.
DJUAL BELI BAKA:.G2
SELUNDUPAN DIATAS

KAPAL MASIH TETAY
RAMAI
DJAKARTA — Danwili
Djakarta
dan KP3

72/

Utara selaku Koman
Tandjung
Priok AK-

BP Drs. Boby Rachman meng
akui bahwa djual beli barang
selundupan diatas kapal sam
pai

sekarang

masih

tetap

ra.

mai. Untuk membasmi prak.
tek2 jang merugikan itu setja
ra terus menerus
KP3 Tan-

djung Priok akan memperke.
tat

pendjagaan,

hadap
rang2.

keluar

terutama

masuknja

ter.

ba.

ditahan

Penjitaan terhadap uang palsu itu
ketika seseorang bermaksud — menukarkan uang kepada Bank Keliling
sedang beroperasi di tempat
itu. Petugas2 Bank jang sangat teliti
dalem soal urusan uang ditambah laBi dengan berita2 pengedai
palsu dalam harian "'Merdeka'
li gus mengetahui bahwa uang jang
akan ditukarkan itu adalah palsu. Se
telah memberitakan kepada sipemiliknja akan kepalsuan dari pada uang
nja, uang itu dihawa oleh Bank jang
bersangkutan
untuk — selandjutnja
akan diserahkan kepada pihak jang
berwenang melakukan pengusutan. Se
dangkan terhadap orang itu diambil
tindakan penahanan sementara dengan
menjerahkannja ke Komres Krawang
untuk memudahkan pengusutan.
Wartawan "Merdeka" dalam mengikuti perkembangar2
pengusutan
terhadap pemalsuan uang ini memperoleh keterangan,
bahwa sampai
kemaren Lembaga Laboratorium Kriminil Mabak jang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap — djenis2
uang palsu belum menerima -bahan2
berupa uang palsu itu untuk diteliti
Pada hari jang sama djuga Dir.
mengatakan, bahwa ia sama sekali be
lum menerima laporan tentang adanja peredaran uang palsu itu. Andai
keta persoalan
itu merupakan persoalan Nasional, jaitu beredar sampai keluar kota Djakarta, Res Krim
Mabak akan melakukan pengusutan.
Sedangkan sampai sekarang ini ma
sralah itu baru diusut
oleh Komdok VII Djaya.
Demikian — dikatakannja
menurut
Humas Mabak. (Ms)

: di

12),

protokol

tidak

tidak dapat masuk.
Pembukaan

Internasional

pameran

terbesar di Djepang itu dilangsungkan dengan upatjara ala Olympiade

Gimana
peserta2
berbaris
didepan
par.ggung kehormatan dengan pakaian
rasional masing2
negara. Seperti diketahui peresmian Expo-70 ini dilaku
kan langsung
oleh Kaisar
Djepang
(Gambar AP)

mengundjungi

to-

ko2 batik GKBI para petugas Kedutaan Besar AS telah melarang mereka untuk
mengadakan wawantjara de
ngan wartawan2. Tapi begitupun wartawan ibukota
dapat
djuga
menangkap
pembitjaraan antara isteri2
astronot tersebut dengan
petugas2 toko. Antara lain
mereka menjatakan keka-

guman pada

batik jang be

lum pernah mereka lihat se

lama berkeliling dunia itu.
Tjara2

pembuatan

batik

itu telah didjelaskan kepada
isteri2
antariksawan
Amerika tersebut. Tidak di
xetahui

apakah

para

tamu

Pemerintah
itu telah pula
melakukan pembelian2.
Sesaat

Pemerintah

setelah

tami2

itu turun

sari pesawat terbang mereka, oleh
Diuak perjambut telah diadakan upa
imana Ketua LI
mejampaikan kata

sambutan-

Kambodja

te-

'

Kambcdja
berhubung
dengan
tegang dinegara
itu kiri tiba
Kambodja
hari Selasa depan.

Disetudjui
Sebagai
. Dubes RI
Di London
Djakarta,

19 Maret (Mdk)

Sehubungan

Djuga ketika para isteri
mereka, masing2 Sue Bean,
Jane Conrad dan Barbara

tode2 jang dipergunakan oleh
kaum subversif untuk memperoleh

sudah um
lagi jang

bagian kursi terpaksa menonton sam

itu ke
Situasi

jg. ketat. Ketika astronot2
tersebut, jakni Charles Con

diketahui,

Bangkok, 18 Maret (Mdk)
Seluruh negara
anti,Komunjs,

bil berdiri. Tapi berdiripun
turg karena bahkan barjak

Ih memirta pihak AS untuk membatalkan kundjungan para astronout

ri tiba di Djakarta dengan
mendapat ikatan protokol

sedemikian kerasnja

INDONESIA IKUT SEMINAR MELAWAN
SUBVERSI KOMUNIS DI BANGKOK

Prcmperh,

12 Amerika berikut isteri2'
mereka kemarin tengah ha

ngapa

mobil terbuka ketiga astronot Apoli lo 12 meninggalkan airport Kemamelambai kepada masjarakat ibukota jang berdiri dipinggir dijalan.
joran menudju hotel, sambil
Dari kiri ke kanan: Conrad, Gordon dan Bean. (Inphos)

ruangan
tidak ke

lain adalah Taiwan dan Djeparg.
Akan tetapi, merurut berita dari

(Mdk).
Apollo

rang melakukan tugas mereka dari djarak dekat. Me

menggunakan

hari pertama
itu, kelihatan
penuh sesak sementara jang

Kundjungan Ke Kambodja
( Terpaksa Dibatalkan

Alan Bean dan Richard
Gordon (komandan pesawat induk) turun dari pesawat chusus US Air Force
djenis Boeing 707,
para
wartawan foto telah dila-

DENGAN

di ruangIndonesia

Astronot
rad

mal Ba

melantai
paviljon

dalam Expo 1970 di kota Osaka, Dje
pang dengan iringan gamelan. Pada

Dengan Isteri

Lumpur,
PRESIDEN Suharto ketika turun di airport Subang. Kual
disambut oleh
Timba'gn Ya:
Di-Pertuan Agong (wakil radja)
Nj. Suharto dan isteri Sultan Halim
Sultan Abdul Halim (kanan).

kelihatan menjusul dibelakang.

BEGITU dibuka, begitu penari2 Baik

(bawah) langsung
an pertundjukan

dengan

tan2 Dubes RI djluar
dan antara
maka

negeri

lain di London,

kini diperoleh

keterang.

an bahwa Laksamana Rusmin
Nurjadin, ex KSAU Indonesia,

telah disetudjui dan diangkat

dengan

resmi

sebagai

sangat

penting,

Duta

Besar RI dj London untuk
menggantikan Letdjen Ibrahim
Adjie, jang telah dipindahkan
ke Djenewa didalam kedudukan jang sama.
London sebagai salah satu
pos diplomatik internasional jg
bagi

Pemerin

tah Indonesia, sedjak Dubes
Ibrahim Adjie dikabarkan te
lah selesaj masa

telah lama

djabatannja,

mendjadi

pemikiran,

terutama

mendapatkan

seorang

bahan

untuk

tjalon

diplomat Indonesia jang diang
gap

tjakap

untuk

memangku

djabatan Dubes RI di London.
Kai ternjata
bahwa pilihan

mengha-

repkan kundjungan
para astronout
tersebut selain dari memperkenalkan
kemadjuan tehnik dan ilmu pengetahun djuga dapat
membawa perdas
maian.
Ketiga

utusan
dalam
djungi
Inasih

astronout

jang

merupakan

pribadi
Presiden Nixon int
tournja kali ini telah mengun
17 negara dan negara? jang
akan dikundjunginja
antara

(Mdk)

singgung dan
terhina
karena
tierpen Ki Pandjikusmin "Langit
Makin Mendung”, karena sipe.
ngarang hanja

baran

dalam

Tuhan.

Jang

mendekatkan
ijuan

dari

memberikan

usahanja

pembatja

penting

gam

untuk

kepada

adalah

tjerita itu.

tu

walaupun

setudjuan

dan

jadin dan telah mendapat
pula

per

dari Pemerin-

tah Inggeris. Setelah ia dengan

resmi nanti dilantik oleh

siden sebagai

Dubes

Inggeris di London, maka
bes Ibrahim Adjie gkan

ninggalkan

Pre

untuk

Dume-

posnja di London

menudju

keposnja

SEORANG KORBAN
DEMONSTRASI DI
MANILA TEWAS

USA. Dan

19 Maret

Ummat Islam tidak akan ter-

Sipengarang mengatakan sesuatu
jang bertentangan dengan agama, dan kesemua penila'tannja

rjambutan terhadap — manusiaZ
angkasa luar itu ternjata lebih mebaru di Djenewa. (Bs)
rap daripada penjambutan Pangeran
TUN RAZAK DAN TUN ADAM
Bernhard. Anak2 sekolah telah memenuh! lapangan udara Internasional.
MALIK BERTUKARAN PENA
Pengumput2 tandatangan djuga tidak
Djakarta, 19 Maret (Mdk)
mau ketinggalan.
Astronot2 itu diWakil PM Tun Abdul Razak
bawa ketempat
penginapannja di
dari Malaysia dan Menlu Tun
Hotel Indonesia dengan kap terbuka:
Adam Malik dari Indonesia SeSultan Hamengkubuwono IX seb:
lasa siang telah menukar pena
gai Pelaksana Tugas Sehari2 Kepala
mereka masing2, setelah selesai
Negara sore harinja telah menerima
ditanda-tanganinja perdjandjian
kundjungan kehormatan para astropersahabatan
antara Indonesia
nout tersebut di Gedung Ekuin Mer—
Malaysia,
deka Selatan. Dalam kundjungan ke
Kedua pena
akan mendjadi
hormatan tersebut oleh Kepala Negara telah diserahkan kepada ma- - kenang2an bagi kedua penttmpn Indonesia dan Malaysia itu
sing2 astronout satu set tempat rokok jang terbuat dari perak.
karena kedua pena itu bersedja
rah pula sebagai alat jang diSesudah itu kepada ketiga astronout
pergunakan menulis tanda tatersebu, berdasarkan Keputusan Prengan kedua pedjabat itu diatas
siden No. 08/TIG/1970
tertanggal
kertas perdjandjian tsb.
14 Maret telah pula dihadiahkan Bintang Sakti (Maha Wira, wira — beTani). Penganugerahan bintang tersebut dilaksanakan berdasarkan djasa2
mereka jang luar biasa jang telah disumbargkan
guna kepentingan Perdamaian Dunia
pada umumnja dan
Ilmu Pengetahuan chususnja pada
bangsa? didunia dan bangsa Indonesia
Manila, 19 Maret (Mdk).
Sultan Hamengkubuwono pada upa
tertemtjara penganugerahan bintang tersebut mengatakan
bahwa keberanian
jang luar biasa dari para astronout
Itu menjebabkan missi Apollo kedua
belas berhasil. Atas nama Presiden,
Sultan menjampaikan salam hangat
Presiden

Djakarta,

Pemerintah itu telah djatuh ke
pada Laksamana Rusmin Nur-

untuk

kepada

Ki Pandjikusmin
Tidak Menghina

berita

'Merdeka' pada beberapa wak
tu jl. tentang pengisian djaba

jang

sebenarnja
an

terletak

individu

dari

pendapat

Demiki

dari saksi

de charge Ali Audah

ahli

a

atas perta

njaan2 Jang diadjukan oleh Ha
kim kepadanja didepan
landjutan

Jassin

dalam

di

perkara

Pengadilan

sidang

Negeri

H.B.

Is-

timewa Djakarta pada hari Rabu
kemarin:
Dikatakan

oleh

saksi

ahli.

bahwa memang tjerpen dari La

ngit Makin Mendung atu menuFat penilaiannja tidak mempunjai nilai sastra, akan tetapi ia

sebagai

orang
gung

orang

sastra

oleh

Islam

dan se-

tidak akan

tjerita

tersebut.

tersing

Atas pertanjaan
Djaksa
dharsono SH kepada saksi,
kah

s'ffat2

Tuhan

seperti

dikatakan

oleh

tentangan

dengan

Makin

Mendung

Tuhan

(sifat

tierpen
itu

tidak

Su
apa

jang

Langit

sifat

20) @eperti

a kepribadian sipenga
n begitu djuga terhaIslam dalam kegiatan2
n. diluar Islam, dimana bertemu wanita dengan lelaki jang bu-

muhrimnja, — tergantung kepada
n seseorang
Demikian dikatakan oleh saksi ahli

dideper

pribadi

seseorang.

Sula
itnja
saksi — mengatakan
atas pertanjaan terdakwa, bahwa
tidak
ta batas dalam Islam terha-

ber-

gadim

kata2

sidang kemarin
saksi ahli ini pada
belakang dengan

Tuhan

Saksi

Ad Charge
keterargan2
seksi

Hamka

saksi sebelumnja,
dan

Babalwan.

jaitu

Dalam

sidang kemarin itu djuga kedua sak
st abli tni mengikuti
djalanrja si
darg, nampak Buja Hamka - hanja
menggeleng-gelengkan — kepala serta
meng-urut2
dadanja — menandakan.
bahwa
keterangan saksi bertenta
ngan dengan pendapatnja. (Mrs)

PEMERIKSAAN TUDUHAN PEMBUNUHAN
DI DESA VIETNAM SELATAN:

MASSAL

14 Perwira AS, Termasuk

Brigdjen, Akan Diadili
Washington, 19/3 (Mdk).
Empatbelas orang perwira AD Amerika, termasuk 2
orang djenderal, setjara res

mi telah dituduh karena la

| Co-Pilo
Ditembak

"Tuhan terpaksa”, jang berarti
ada orang lain' jang memaksa
Tuhan, dan "Tuhan heran” apa

kah mungkin

Kata

lai untuk melaporkan kepa
da atasan mereka mengenai keterangan? bahwa te

lah

terdjadi

pembunuhan

massal di My Lai, Vietnam

Selatan, demikian diumum-

kan oleh Departemen Pertahanan Amerika pada hari
Selasa.
Pengumuman tadi dikeluarkan oleh Djenderal Wil
liam Peers, jang telah di-

minta untuk menjelidiki ke

itu akan

heran, padahal Ia dikatakan Ma
ha mengetahui segalanja? Perta
njaan ini tidak dapat didjawab

oleh saksi dari
sudut agama
akan tetapi kalau dilihat dari

sudut sastra, saksi mengatakan
itu bisa sadja,
karena pengarang bebas mengatakan apa sa

dja

dalam dunia

Islam tidak ada batas2

pembela

saksi. bahwa

terhadap

dikatakan

oleh

konsepsinja ten-

tang Tuhan tidak akan tergang
gu dan tidak ada penghinsan
seperti

tjerita

Diantara

imaginasinda.

seniman
Islam
jang sifatnja
membelenggu hak? sipergarang
dalam chajalannja.
Atas perta-

njaan

perensi persnja.

dalam

film

Co-pilor jang tewas tab
bernama John Ivove dari

New Jersey

bernama

dan pilotnja

Robert Wiibur,

bie, Moses"
(maksudnja Ten
Commandement - red.) walau-

pun oleh saksi sendiri dikatakan
dalam

konsepsinja

itu,

bahwa

Tuhan itu sudah final, suppiied
tidak ada kurangnja satu apa
pun

kan tuduhan

orang

pramugari

(RE/AFP

jang

dituduh

jang sama terhadap

Brigdjen

George Young Jr, se

djadinja

tuduhan

orang

“Bi-

mereka

itu terdapat Djendrai Samuel Koster, bekas panglima divisi Amer
Ialah
ca |, jang dituduh telah
dengan
untuk bertindak sesuai
peraturan? jang berlaku dan me
lalaikan tugas2?nja Djuga dwena
asjstennja

pada

saat

ter

pembunuhan

massal di My La dalam bulan
Maret 1968
Perwira2 lannja jang dituduh
terdiri dari 3 orang kolonel.
2
orang letkol, 3 major dan 4 kap
tem.

(Rr AFP)

BEN

abivenben anna

Hi -—ereeyene-nanaengamMaNgPNaNMN

MERDEKA

HALAMAN II

f

Naa.
Len

Medan,

19 Maret

KBP.

Drs

(Mdk).

Bisma

Sujijtno

Perbenkan

Sumut

Ka

tara” membenarkan,

bah-

'atjaranja

di Kedutaan

PANGERAN

Besar

Belanda

BERNHARD

hari Minggu

lalu. (Gambar

DI DEPAN

TV-RI :

Tan)

dalam

Suami Ratu Juljana dari Ne.

deriand jang berada dj Indove.
sia sedjak minggu jang lalu me

derland mengatakan bahwa ia
jakin setiap bidang kegiatan jg

ngemukakan djuga bahwa
tidak melihat adanja suatu

'bersjfat apapun djuga dapat di
gunakan
untuk
mewudjudkan
kerdjasama antara Indonesia
ngan Nederland,

Geng

bangkan
AAN

TAN TANAYAN

PLAN TN

unntuk

ja
bi.

YAAA,
uya

televisi

hubungan kerdjasama
MEN NELANAAN

mendjadi

ahard

@katakar.
sebut.

WI,

Ia

tik

masa

tjap lang Ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegar-

Tak dapat
p dia

keluarga antara sesama saudara.
Akan tetapi ia sangat berbaha.
ga bahwa pada saat inj perteng

angin djerman

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

diganti dengan

tara

Dibuat OLEH WILMELMI HAJFFMANN
8 CO,

bobanioranbemsa itna B

Ne Ham

montok nenen

kedua

Ketika

kebidang

kerdjasama

oleh

lalu

menteri

menjalah-gunakan

Belanda

itu

terhadap

Menteri

menteri tersebut,
mendjawab setjara

sidang. (Rtr)

-

Angkat
Sumpah

Pelda

PONTIANAK,

19 Maret

(Mdk)

AON

ATM TTD

hard

2

beberapa

mudikan djenjs
kjan

ditjeritakan,

WARTA

5

8.000
Bern-

dje-

g

EKONOMI

PENERIMAAN

BEA & TJUKAI TAHUN

DJAKARTA

—

TJAPAI RP: 100.247.007.138,—

.

1969/1970

penerimaan Direktorat Djenderal Bea

dan Tjukai untuk tahun dinas 1969/1970 berdasarkan data2 sam
pai tanggal 16 Maret 1970 sudah mentjapai djumlah Rp- 100.247.
007.138.— terdiri dari bea masuk Rp- 58.799.793.199,—j tjukai Rp-

Ha

Bia Aa

ia aan

Padang g Sudirdjjo

Rp.

Impor

eri

7 bgl any ban

dengan kenaikan

miljard jj

29

804,579, —

1g

MPO

2

bahwa untuk tahun dinas 1970/

10,2 miljard mendjadi 140,9

persen,

Ik,

RABU
BE HARI
KURS
DJAKARTA — Kurs BE di BVA Djakarta hari Rabu masih tetap
326 per US dollar Peredarannja adalah US$ 7-303-047,24, permintaan

dengan

sama

peredarannja

nawarannja US$ 7.313-905,56.

jaitu

US$

7.303.047,24

Kurs permintsan penawaran berkisar antara 326 — 332.

,

y

dan

pe-

dalam

sebagaj anggota kader PKI

kali menge.

DC.8”, demi.

Kistam

(Antara)

tersebut,

Brigdjen

Soe.

Kalimantan

Ba.

madj BA mengatakan, memang
sudah ada kegiatannja
disini
(makgudnja

DP

KURS

.

sesama

(Ms)

di

rat) . Panglima

Bnigdjen Soe.

madi BA kemudian mengatakan,
pembersihan kita mengarah kepada kegiatan2 Kolonel Kistam

tersebut,
Ketika

memberjkan

Kasdam,, Maj.

ra Pendam

keterang.

Romli dan

Perwi

Letda E. Djoemadi,

bertempat di.war room Skodam
XII/Tandjungpura. (Antara)

RAB

HARI

Dalam cai DP di Bursa Valuta Asing RABU kari Rabu 18
Muret 1970 terdjadi penutupan? transaksi pada kurs 378,50 per 1
US$ dengan peredaran sebesar US$ 148.524,14, Sing$ 67.714,06,
HK$ 15.283,15, NF 48:900,28, DVI 100.000-— dan E£ 504/—/—

Sana

"Antara

permintaan

dan

akan dollar Amerika.

penawaran

sehingga kurs bisa tetap. Minat untuk valuta?

Yukup. Kurs hari Rabu adalah sbb :
BELI
Rp. 858,50
Poundsterling Inggeris

Dollar Australia"
r Amerika
Dolar S'pore/M'sia/Brunei
Belanda

Deutsche Mark

Dollar

Djerbar.

,

104,50
919,—
122—
99,50

9 —

61,30

»

tjukup

AP)

,

Djakarta,

19 Maret

(Merdeka)

SEKRETARIS
Bulog
Major
Hadidi S.H. meverangkan hahwa Bulog fidak menerima anggaran dari Pemerintah sebagaimana
hanja
Bank,

Departemen2,
melainkan
memperoleh
kredit dari
sehingga dalam memper.

tanggung djawabkan

keuangan

Budget jang

bidang

oleh

menstabilisasi

sehingga

keuntungan.

apabila

Menurut

seimbang

Telanja

TN
DJU.
Rp. 922,— —
434,50
983 —
128 —

101,9

karena

Hadidi

memberikan

fjhak jang

itu,

men.

Ketua

Bulog:

telah

petugas2

tindakan2

(Ekonomi)
sebut,

ka”
berapa

menui

tjukup

ba-

(Sulawesi

pemetjatan

djumlah

pegawaj/petugas

an pemefjatan Demikian menu
rut
Sekretaris
Bulog
Major

jang

Madidi SH
nja degan

ter-

dari Councellor

Kedutaan

Besar ter.

wartawan

atas

,.Merde.

ai berjta2 pers be.
id. jang menjatakan

keragu.raguannja

untuk menerima usul2 Dr. Her.

man Abs sebagai tjara terbaik
untuk menjelesaikan hutang2 la.

ma

dalam
wawantjara
..Merdeka”. (S).

ruh dan

final

Pertanjaan

kemukakan

tersebut

diatas di

karena berjta? pers

publik

dap

Federasi

Indonesja

untuk

keperluan

usa.

ha?kemanusjaan di Irian Barat.
Presiden dalam amanatnja ke
pada para warga Indonesia
di
Kuala Lumpur itu mengandjur.

kan agar

mereka”

bertjampur

gaul dengan bebas

dengan

ma.

siarakal setempat. dan bekerdja
keras untuk mempererat hubu.

ngan antara kedua negara.
telah
Sore harjnja Presiden
mengundjungi Royal
Military
College di Sung, dimana beliau

diterima oleh
Wakil Perdana
Menteri Tun Abdul Razak jang

dalam

Menteri

hal

inj bertindak

Pertahanan.

selaku

Setibanja

mengadakan

inspeksi

atjara terpisah Selasa

pagi te.

utodo

Binatang

lah

menjerahkan

Kuala

kepada

Lumpur.

dua ekor

Kebun

Ibu Tien selama

dikebun
binatang
verkelil 2g dengan

reta-api mini.

Ko.

djuga telah
sebuah ke-

(Reuter).

2. KAPAL PERANG INDIA
KUNDJUNGI
BELAWAN

MEDAN, — Dua buah kapal perang
Angkatan Laut India jaitu INS. 'GalCar" dar INS 'Gharial" hari Senin jg

Merdeka",

wartawan
sikap

ke

telah siap menantikan kedatang
an presiden,
Njonja Tien Soeharto dalam

harjan ..Merdeka"
pada tgi 24
Djanuarj
1970 telah
memual
djawaban dari djurubitjara Ke.
dutaan Besar Republik Federasi
Djerman di Djakarta atas per.
mengenai

Indone.

barisan sedjumlah 330 kadet jg

jang dimaksudkan
diatas me.
nimbulkan keheranan mengingat

tanjaan

masjarakat

kepada Presiden jang telah ber
hasil dikumpulkan
masjarakat

Presiden

setjara menjalu-

Indonesia

si.

pertemu

pemerintah

Dierman

Re.

terha.

rekomendasi Dr. H. Abs.

(Lh)

PENGUMUMAN
NO: V/1/1970.

Dalam usaha

tentang:
tu dan melanti

BEASISWA
murid2

an pendidikan

mahasiswa,

sekolah, peladjar

Koperasi Ampera memberikan
beasiswa untuk keperluan membiajai pendidikan dengan keIL.
2.
3.
4.

:

BEASISWA DIBERIKAN UNTUK UMUM.
Sitatnja BEASISWA BEBAS DAN TIDAK MENGIKAT.
LAMANJA BEASISWA DIBERIKAN MAXIMAL 8 (delapan) TAHUN.
INDONESIA
Beasiswa CHUSUS UNTUK WARGA NEGARA REPUBLIK
SIH BELADJAR:
TAMAN KANAK-KANAK.

. SEKOLAH DASAR (SD ).

. SEKOLAH LANDJUTAN PERTAMA

Si

( SLA ).
. SEKOLAH LANDJUTAN ATAS
PERGURUAN TINGGI/AKADEMI.

. Bagi mereka

jang berada diluar kota,

JANG MA-

K

Ta
pos gan
berhak menerimanya.

permintaan beasiswa dilajani lewat

dikirimkan tiap2 bulan kealamat
tnja
beasiswa akan
selandju
. Tiap2 anak jang meminta beasiswa supaja mengirimkan uang

seperti

el
untuk:
rupiah) dengan poswes

Rp.100,- (seratus

- Formulir pendaftaran beasiswa.

- Broschure

mengambil

Mengenai diumiah perugasd

S-H.

Kendari

G30S/PKI dan terhadap mereka
itu kini telah djlakukan tindak

bahwa didapat kesan bahwa pe.
merintah Derman Barat jang di
pimpin oleh Willy Brandt kini

tdak

.

vuh

tegas

Bulog

Dr. Georg Keliner,

pertanjaan

petundjuk pengisian formulir.

- Ongkos2 2demimistasi dan ongkos kirim.

'i'dakan2 jang tegas. Terhadap
telah me.
mereka jang ternjata Mergyis
ne
Bun wng hay ogpe eng
jaksa.
kepada
rahkan
an atau Team Pemberantasan
n

Bulog

ftindakan2

petugas2

kjan keterangan

terdjadi

Korupsi, sedang terlialiap mere
ka jang belum dielas perkaraadmi.
nja dilakukan tindakan

Bulog

Bulog didaerah tersebut terlibat

Sekretaris

Kedutaan Besar Republik Fe.
derasi Djerman di Djakarta se.
dang menunggu djawaban dari
pemerintahnja di Bonn, demi.

Major Ma-

penjelewengan,

Di

Selasa

sebesar 28.000 dollar Malaysia

pegawaj/petugas2

Hadidi

mjak.

Djakarta, 19 Maret (Mdk)

Gidi SH dalam mendjawab pertanjaan wartawan .,Merdeka me
ngatakan. terhadap para petu.
gas Bulog jang melakukan tin.
dakan

Major

dengan

Soetiarto

mengadakan

sempatan itu Dubes Thalib te.
lah menjerahkam sebuah
jek

Kedubes Djerman Barat
Tunggu Djawaban Bonn

teem LC, sedangkan semula sys
teem pembelian dengan LC jtu
hanja dilakukan untuk pembeli.
an2 beras Luar Negeri
Tani
untuk pembelian
beras dalam
Negeri, meski LC telah dibuka,

Sementara

tersebut

telah

sia dj Kuala Lumpur. Dalam

jang melakukan tiodak kriminil
itu tidak lebih dari 10 orang.

pula

be-

ditarik

be

melakukan
tindakan kriminil.
Kerua Bulog tetah
melakukan

but, kini pembelian beras dalam

belum

an

Tenggara) sekitar 80”4 dari selu

Disamping

lah Rp. 20 miljard. Dalam rang
ka pengamanan keuangan terse

bunga.

Presiden

ang

/Dolog jang terlibat dalam peng
chianatan
G30S PKI
Djurilah
pegawai/petugas
Bulog
jang
terlibat '” G30S/PKI, ” menurut

berwewenang,

ras tjap tahunnja meliputi djum

dikenakan

S.H.

Barat

Kuala Lumpur, 19 Mareg (Mdk)

Bu.

menurut

terhadap

Lebih landjut Sekretaris Bu.
log Major Hadidi S.H. dalam
wawantjara dengan
wartawan
» Merdeka"
mengatakan bahwa
kredit jang diadakan oleh Bulog
untuk pengadaan /pembelian be

uangannja

Irian

PIKUL SENDIRI

hadap

dalam

semen.

ketera-

masalah

log. djumlah

pembeljan2 beras dari Luar Ne
reri terdapat beras busuk.
hal
tersebut mendjad: tanggung dja
wab fihak pendjual dan pengi.
rim, sebab sebelumnja telah di
adakan persetudjuan2 mengenai
kwalitas dan lain2 nja.

11 —— Nistratip.

65 —

Major

dapat

tetapi

djadi kewadjiban jang dipikul
oleh Bulog, tetani menurut Se.
kretaris Bulog selama ini tidak
pernah mengalami kerugian jg
sedang

tersangkut

tindak kriminil,

ini

sutan

usahanja

Kerugian

jang

hingga kini masih dalam pengu

Bulog tidak
mutlak mendjadj
pedagang dengan priusip mentja

berarti,

Projek

PENDJUAL DAN PIHAK PENGIRIM

ngan,

Bu.

harga

BERAS BUSUK TANGGUNGDJAWAB

lum

Pemerintah

dalam

»
tara

diterima

usahanja,

KALAU RUGI HARUS

perkara

oleh
Bulog
dari
Pemerjntah
sebesar
Rp. 11.000.— sebulan
chusus d'perungukan pembiaja.
an management, sehingga menu
rut Hadidi SH Bulog dalam usa
hanja itu tidak berbeda dengan
Badan2 usaha swasta

Dalam

“

Bulog

jang digunakan oleh Bulog da.
lam usahanja itu tidak kepada
Pemerintah
atau Kas Negara,
sebagaimana jang dilakukan oleh
Departemen, tetapi Bulog ber.
kewadjiban untuk mengembali
kan uang kredit jang diterima.
nja dari Bank beserta bunganja
"seperti
kewadjiban
nasabah2

ri

M.$ 28.000
Untuk

Dari Kredit Bank

halnia jang terdjadi di Djateng
dan beberapa
daerah lainnja.

tandai

(Gambar?

ta-

Beberapa penjeleweng telah diambil tindakan:

Upatjara "'SERAH TERIMA DJABATAN PUSKOARMA II DI TJILANDAK". Pada penerbitan harian Merdeka kemarin, halaman Il terdapat
kekeliruan jang seharusnja dibatja
"UPATJARA
PELEPASAN
PANGLIMA PASKOARMA II"
Selandjutnja pada alinia IV baris
ke V dari bawah, . .. . sedang briBade 1 dan II berkedudukan di Djakarta, seharusnja brigade 1 berkedudukan di Surabaja.
Dengan ini kekeliruan telah kami
perbaiki.
Redaksi.

Ba

dj Solo

kemudjan terus berada dalam
pembinaan Kolonel Suhirman
(almarhum) jang pernah men.

PEMBETULAN

an

kader PKI

tahun 1960 oleh Pekla Muljadi.
Kolonel Kistam setelah
disum

njs2 pesawat udara dari jang
ketjil- hingga bermesin pantjar
Saja

sehubungan

lonel Kistam telah
mengakui
bahwa ia telah disumpah seba.

pah

pas.

Kolonel

Ilngkungan Kodam
tersebut.
Berdasarkan pemeriksaan, Ko

kira2 sepuluh

telah mengemudikan

121/Sintang,

K'stam sedjak tgi. 5 Maret 1970

rai

neger!

wadjahnja

berada

Bulog Beroperasi

vas,

jang Talu merupakan sebuah pe.
sawat udara jang telah diter.

Dengan
kurang lebih
djam terbang
Pangeran

hanfn.

untuk

tahun,
Pesawat Fokker
Friendship
jang dikemudikannja sendiri ke.
tika tiba di Indonesia minggu

h tahun.

bersama teman2nja

dibebankan

jl telah ditahan,

Dari

ke-

log memik'lj tugas chusus jang

jang

Korem

dimengerti.

kita.

untuk

kembalj dalam cell tahanan Kom
dak VII dan berkumpul kembali

Iainnja

Pada

mentjeritakan

arsiteknja

Sugito

terus menghilang

kekuasa-

Kolonel

bahwa ja sendiri
merupakan
seorang penerbang dengan pe.
ngalaman kurang lebih tigapuluh

banginja selama

selesai

tengah2 orang ramaf.
Sekarang Djohari telah

ke-

merupakan salah satu bidang jg
mendapat perhatrjannja, Pange.

ran

bus dan

ter

tertulis bahwa dia tidak bern'at untuk menghadiri

pe-

njebabkan

didalam bus PPD jang membawa
nja bersama dengan sj pengawal
merupakan kesempatan
jang baik
bagi Djohar! untuk melortjat dari

Menteri

memperoleh

itu

pa-

Djoharj
Sugito adalah seorang
pendjahat tahanan
Komdak VII,
Djaya, jang telah melarikan diri
beberapa bulan jang lalu sewaktu
ia digiring. darj tempat tahanan

pemerintah atau tokoh2 poll

seperti

adalah

weur, Bogor.

untuk menindak pe-

Giserahkan kepada
tetapi beliau telah

Pengalaman terbang
perhatian
dialihkan

penerbangan

us.

Utama-nja sendiri, tetap) hukum harus ditegakkan.
Dia menjatakan bahwa suatu surat
perintah menghadap pengadilan telah

an.

bangsa.

jarg

perirtah

karan itu telah dapat diatasi &

mulut.

korupsi.

sultan Perak, menjatakan bahwa hati
rja pedih karena harus mengeluarkan

jang biasa terdjadi dalam suatu

ikan terutama sekali untuk dirumah dan
bepergian, Bisa dipakai untuk diluar kulit serta didalam

suatu

dibuat

Menteri Utama itu tidak
muntjul
dipengadilar dan djaksa penuntut per
kara itu, putera dari seorang bekas

lampau

antara Indonesia dengan Neder
land menurutnja, hendaknja di.
anggap
sebagai
pertengkaran

Untuk menghilangkan sakit2 pilek dan segala matjam penjakit.

Tak seperti minjak angin jang lain, minv:

dari

jg

ngaruh.

jang penuh enersi, dan mempu.
njai harapan
untuk
mendjadi

Pengalaman2

(Mdk)

an untuk mentjari kekajaan atau pe-

pakan suatu bangsa jang muda

antara nilai?
jang baru jtu
perpaduan jg
pangeran itu.

bulan

n2 baru

“Disamping
itu”, demjklan
ditambahkan, ,,Indonesia meru.

»Pertjampuran
jang lama dengan
merupakan suatu
sangat baik", kata

tersebut

samping

karta. Penumpang jang berdesak2

(setingkat

kepada

digelapkan

dalam

setelah

perkara manipulasi
besar
tersebut akan segera diserahkapn kepengadilan,

Perkara itu adalah jang pertama
dari djenis itu jang bakal disidangmerdjak
badan anti-korupsi

bahwa

besar”.

memerintahkan

Gambar

viljon Indonesia. Apa jang me

ke Kantor Pengadilan Negeri Dja

pertama

jang

ngusutan

Utcma regara bagian Pcrak, Dato Sri
Hadji Ahmad, untuk menghadap pengadilan untuk mempertanggung-djawabkan 324.979 dolar Malaysia tang

dinegaranja terdapat suatu si.
kap jang sangat mengagumi In
donesia, jang merupakan suatu
bangsa
jang
memiliki
suatu
kebudajaan lama jang mempu.
mjai njlai2 jang tinggi.

Ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja,

.9

Djaksa Raja Azlah Shuh dari pengadilan tinggi di Kuala Lumpur telah

suatu bangsa jang

baru

tuk memberaatas

di Ne-

mengemukakan

umum

undang2

Mendjawab suatu pertanjaan
mengenai image bangsa Indone.
sia di Nederland, Pangeran Ber.

LANG

korban

diketahui

demikian diketengahkamnja,
Indonesia

19/3

Utama

bahwa

singkat

djalan.

nin tgl 16 Maret
jang lalu pk.
15.00 sore, telah berhasil ditang
kap oleh Tecab didaerah
Tjilu-

gubernur
Indonesia — Red)
salah satu dari ke—13 negara
bagian Masaysia
hari Serasa

tuk pihak2 jang bersangkutan”.
dertand.

Lumpur,

Menteri

sama hanjalah mempunjaj nilai
jang praktis djika hal itu meru.
pakan sesuatu jang berguna un.

jang

bin Tedjan (28 thn) pada hari Se

Ke Pengadilan
Kuala

diterangkan,

Djakarta, 19 Maret (Mdk)
Buronan
polisi Djohari

Gubernur Disuruh

direk

ketika penonton

mentjapai
ribuan
memasuki
arena pameran internasional
Itu melalui pintu selatan. Dise
belah kiri tampak tangga ber

BURONAN
DITANGKAP DEKAT ,
BOGOR

Pedjabat Setingkat

suatu wa-

nesja — Nederland itu.
Akan tetapi suatu kerdja.

Image

Sujit-

Malaysia ?

Indo.

Yengan

Bisma

, 'Kakap

srkan Selasa malam, Pangeran
Belanda itu
meljhat
harapan
jang sangat baik dimasa2 men.
datang dalam
hubungan Indo-

memperkem

MINJAK ANGIN DJERMAN

MENATA A DOK YAN KY DEKAN ALAN APA SA DUAL OAT AAL OTO OOT OOT

wantjara

dengan

Drs.

Perkara
Korupsi
Kaliber

suatu

tur TVRI Drs. Sumadi jang disi.

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK
MENGHILANGKAN SAKIT? PILEK DAN
SEGALA MATJAM PENJAKIT.

TJAP

negaranja

Berbitjara dalam

kegiatan jang tidak dapat

digunakan

de

antara
nesja.

hatan

na sadja jang terlibat da-

djeias tidak terlukis sifat chas

Pertengkaran Masa Lampau
Biasa Dalam Suatu Keluarga
Djakarta, 19 Maret (Mdk)
Pangeran
Bernhard dari Ne.

lam manipulasi
tersebut.
Tetapi
ia dapat
meng-

ternjata

sematjam
lautan
manusia.
Pada gambar bawah ini keli.

waktu

KBP.

Djakarta

di Osaka,

tapj oleh KBP. Drs. Bisma

di-

beberapa oknum2 lainnja da
ri luar kota Medan akan di
dengar keterangannja.

di

kan siapa2 dan bank2 ma-

no, pengusutan
tersebut
masih terus dilakukan dan

terdjadi

Menurut KBP. Drs. Sujit-

Belanda

setelah

membangun gedung jang de.
mikian bentukaja tidak begitu

mema-

beberapa bank di Medan.
Beberapa
oknum2
dari
bank2
tersebut sekarang

masjarakat

hari pertama

Gibuka resmi, arena Expo 1910

sedang diperiksa.

nipulasi jang

bertemu dengan anggota

PADA

no ketika
didesak
masih
belum bersedia menerang-

golongkan
“manipulasi terse
but jang tidak didjeaskan
bentuknja
sebagai manipulasi besar.
Sebegitu
djauh
djuga
belum diperoleh angka jg
pasti
mengenai
djumlah
Gknum2 jang ditahan, Te-

wa TPC kini sedang
ngusut suatu perkara

BERNHARD

19 MARET 1970

Hari pertama Expo

MANIPULASI BEBERAPA
BANK MEDAN DIUSUT .

selalu Ketua Sub TPC (Team
Pemeriksa
Chrusus)

PANGERAN

KAMIS.

6. HUBUNGI

ALAMAT

KAMI

DAN

DAFTARKAN

SEMUA

KELUARGA ANDA JANG

MASIH BELADJAR Di TAMAN KANAK2, SD, SLP, SLA, dan PERGURUAN TINGGI.

2

Manager

kaan

s

2

4

MERDEKA

H. 0. TIDAK BOLEH
- BERLARUT - LARUT!
Sebanjak

17662" orang

telah terserang

penjakit busung

lapar

di

Indra-

maju. Dan dikonstateer, bahwa djumlah
itu setiap hari meningkat, oleh
karena makanan jang seharusnja digunakan untuk” mendjaga kenormalan
tubuh, tidak dapat mereka beli. Nasi sudah hampir2 mendjadi barang lux.
Gantinja ubi2an, daunZan, pelepah
pisang dibagian bawah, atau gaplek,
Jitu singkong kering jang sama deradjadnja dengan ampas.
Daerah Indramaju suatu masa pernah mendjadi gudang beras, tetapi
karena perubahan2 alam (kebandjiran) jang tidak dikendalikan, ia mendjadi
Gaerah tandus. Dan akibat daerah itu tidak direhabiliteer sebagaimana mestinja, maka timbullah konsekwensi2 jang menjedihkan. Dengan bertambahnja daerah dipulau Djawa sadja, jang sensitiet bagi serangan2 HO, maka
antjaman penjakit busung lapar bisa diduga akan mendjadi
persoalan "biasa'
Suatu tindakan untuk menghabiskan cragedi HO haruslah dipikirkan
dan dilaksanakan oleh Pemerintah bersama
rakat, supaja djangan sampai kedjadian dem'kian berlarut2 dan merupakan
"show" tambal
jang menimbulkan iba hati negatlef. BULOG sebaiknja tidak sadja sulam
min tidak gontjangnja harga beras, tapi bersama Pemerintah haruslahmendja
diaGakan perhitungan sosial ekonomis, bagaimana rakjat
sampai tidak
Usah makan ampas jang tidak bervitamin samasekali.banjak,
Bagaimana rakjat
banjak dalam negara jang dikatakan
ekonomi/keuangannja sudah stabil,
Gapat membeli beras untuk hidupnja jang ajak!
Banjak sekali hai2 jang mesti dipikirkan oleh Pemerintah untuk
menjelesaikan persoalan HO jang berlarut2 pada suatu tempat. Kita dapat
masih
Ingat, bahwa berkali? daerah Gunung Kidul dilanda oleh HO, berkali
Orang2. baik hati mengumpulkan dana2 dan sumbangan?
untuk meringankan
beban mereka, namun sumbangan? hanjalah merupakan
sementara sedja
Apabila situasi alarh tidak dapat dirobab-artinja apabila obatdaerahnja
memang
tandus,
maka sudah
semestinjalah daerah demikian itu mendapatkan supply
Gnerah2 lainnja setjara teratur. Ini adalah tugas Pemerintah!
Apabila daerahnja masih dapat dimakmurkan kembali, seperti Indramaju umpamanja, maka tugas Pemerintah dan masjarakat pulalah
untuk meng
usahakan rehabilitasi setjepatnja. Mekerdjaar2 jang essensieel harus
segera
Sitackle, supaja penjakitnja djanyan sampai berlarut2. Dan rakjat setempat
jang terkena bentjana i:u merasakan, bahwa memang ada 'sesuatu' dilak:
kan oleh Pemerintah dan masjarakat untuk meringankan. mengurangi atau
menghapuskan penderitaan mereka.
Kita tidak akan bitjara tentang 40 zat2 jas
Vital jang harus dimfliki
Oleh setiap manusia, supaja
dia setjara fisik bisa hidup selamat dan sehat.
Kita djuga duga, bahwa pemimpin? kita mengetahul, bahwa menurut seorang
bekas ketua UNESCO d: PBB, 96cj, dari
rakjat didunia ini tidak” memenuhi sjarat2 diatas. Sebab itu umur selalu tidak mentjukupi
biasa.
Dan kitapun tahu, bahwa djumlah terbanjak dari manusia2 jangtarget
tidak sem.
purna makanrja tu, kebanjakannja tinggal di negeri2 Asia, Afrika
dan
Amerika Selatan.
5
Sebab itulah, maka kita harapkan, supaia Pemerintah kita mentjari
@jalan setjepatnja menjelesa'ftan persoalan kelaparan di Indonesia
mak
mur iri. Pokok pangkal daripada kelaparan didaerah? itu, bukanlahjangdaerah
tandus, bukarlah tidak tjepatnja bantuan datang, bukanlah kurang gesitrja pemimpin2 berpikir untuk merehabiliteer jang bisa direhabiliteer.
Pokokrja keadaan sekarang ini adalah: karera
daja-beli rakjat sudah tidak
mertjapal kemampuan membeli beras jarg harganja stabil
itu. Entah dibidang keuangan, entah dibidang produksi,
. sesuatu barus: dilakukan
th jang berwenang untuk menghindarkan tapi.
bahaja
HO
dibagian? negeri
ita Yr.

PENADAH SENDJATA
GELAP DI SUMATERA
BARAT DITJIDUK

PADANG, — Komres 312 Pesisir Selatan Sumatera Barat jang
bekerdjasama
“dengan Komres
504

di.

Sungai

Penuh,

bazu2 ini telah menangkap tukang
tadah sendjata gelap didaerah Ke
rintji, seorang
jang bernama
Ugo.
Pembeli

djadi
AS
lang
pura.
kan

darj sendjata

jang men

tadahan Ugo itu bernama
telah lebih dahulu ditahan
berwadjib dinegerj InderaFerkaranja sudah ' diserah
oleh pihak kepolisian kepa-

da Kedjaksaan

Painan. Menurut

pengakuan AS, sendjata jang dj
milikinja

jaitu

seputjuk

mousser

dengan 20 butir pelurunja. dibeli
darj Ugo seharga Rp 35.000 dan
baru dibajarnja Rp 20.000.
Sementara itu Ugo menjatakan

pula bahwa sendjata jang bersang

kutan dibelinja pula dari seorang
bernama AT, jang djuga sudah
ditangkap

Supaja mereka jang terkena Itu djangan bertanja tanja: memang, dikatakan ekonomi sudah stabil, harga? sudah
stabil.

Tap! stabil untuk siapa???
Kak lama djuga saja terpekur
membatja pidato Menteri Mursalin itu. Saja suka akan nada
pidatonja jang keras, blak2-an
dan bahkan agak menjakitkan hati,
biarpun kita tidak sardjana sekalipun.
Jang terang pidato Mursalin itu
bukan bernada chotbah atau berisi

polisi.

sihkan

THANAT

di

kretik

Negeri

sukan2

Vietnam

Selatan

'Thanat Khoman menjatakan:
"Kami
selalu memberikan
dukurgan
kepada
pikiran,
bahwa
rakjat2
setempatlah

Jang

harus

bertanggung

kami

lakukan

har2
ngan

kekajaan
material2

da pertahanan

Peringatan
No.4173 dari
Pem. Peking
kepada AS

berdjuang
manpower

negerinja.

bertahun2.

djawab

kepa-

Dan

kami

Hal

I perarg AS itu telah
r masuk kewilajah per
airan RRT didaerah sebelah timur Chiurghal dekat pulau Haluan di propinsi Kwangtung anta
ra djam 1131 dan 15.IL waktu
setempat pada tanggal 16 Maret
4”, demikian kata kantorberita
itu,
"Seorang djuru bitjara dari Ke
menterian Luar Negeri RRT telah
memberarkan kedjadian tsb., daJam hubungan dengan adanja pro
pckasi militer jang — dilantjarkan
oleh kapal 'perang AS, sehingga
dianggap perlu dikeluarkannja pe
rirgatan keras jang ke-47 itu",
Vemiklan kantorberita itu menam
bahkar. (RI)

Akan

Thailand

ri2 komunis,

berdjuang terus

jang

dikelilingi

dan

Gisekitarnja,

cleh

njala api pertikaian

tidak

jakin

kan

sukses

dalam

usaha?nja

jang akan mengalami banjak
duka didesa2. Tpanga2 sukarela ini
tidak menerima gadji
uj
, mereka tidak akan tidur atau
dikasa biak
makan daging

untuk

lebih

mempererat

lakangan

ini kita

suatu

ketika

merubah

Selatan

berguna lagi. Itulah pula sebabnja saja

terhormat Ma itu. Terbajai
Keidalamfanghatiterhomani
Penanda
saj
ji
ter

Betapa besar perbedaan jang dialami
oleh para sardjana tersebut antara
Perasaan jang dialaminja pada saat2
mereka masih menuntut peladjaran
dan bertjita2 dengan realitas jang
dihadapinja sekarang.
Terbajang pula dalam ingatan saja
betapa repotnja saja dan isteri saja
baru2 ini memikirkan anak kami jang

mendadi mahatowe”

ke-

gembargkan

tik,

si2

kerdjasama

den ekonomi

berkuasa

didunia

sekaligus

menja
nasio-

pol!

dengan negeri2

jang

ini,

seperti

AS

iang merjadari

pang

pasukon2rja

dari Asia Tenggara

dita:

5

lah lagi adalah pengandjur dan
sponsor kekaryaan nomor wahid
. in optima forma.
:

gilan zaman, tidak bisa lain daripada
mererima keadaan itu. Sehingga
tim
bullah gagasan
untuk
mengundurkan

@edjalan,

DER DPRD

Pesta

ita dewasa

ini,

ihatanlah.

maka

ke-

ngan golongan karya dengan rumus
50 : 50 ditambah satu untuk golkar.

#ndonesia. Bukar: karena nama itu
Universitas, tapi karena paling sedikitnja uang pangkal jang harus kami
keluarkan. Andaikata ia tidak diterima
di perguruan tinggi itu dan saja kemu@ian saja harus mentjari puluhan ribu
sampai ratusan ribu rupiah untuk memungkinkan anak itu bersekolah. saja
bisa kelengerkarena saja tidak mampu dan saja bukan seorang koruptor
jang banjak duitnja.
Dan kemudian
setelah seorang
anak diterima
Ik mendjadi seorang mahasiswa, lima sampai tudjuh
tahun harus ditunggunja untuk mendapatkan gelar sardjana, ia kemudian
harus mendengarkan pidato seperti
diutjapkan Menteri Mursalin itu . ...
SG amboi, saja tidak bisa berkata
apa2.
28 monng denagn Yan Meme.
lin berpidato. Ia terus terang
dan biak2an. In mengutjai
suatu realitas. Tapi .
:
hati saja djadi sakit. Sakit,ka
rena : beginikah masa depan jang

S

bahwa sektor

dan

utama,

jaitu

rakjat (petari) paling minim

income-nja. Padahal, setjara logis

sadja. sektor agrarislah

jang me

liputi 70( rakjat Indonesia

itu.

Sektcr kedua adalah sektor pengu

saha bumiputera jang
sekarang
ini hidupnja kembang kempis, ja

Oleh karena tiada kekuatan modal

industri DN &
modal asing
Oleh : DRS.

SUBANDI

asing, kuat dalam modal, skill, ba
njak fasilitas dan oleh sebab itu
paling banjak mempunjai

income.

Inccme dari sektor jang kelima ini
sajangnja tidak dapat dinjkma:i

harus dihadapi oleh merekh,jang se-

karang sedang menuntut ilma?

Saja sungguh:
Mursalin. Ia adalah seorang pedjabat
jang bergerak dalam bidang tenaga

kerdja. Kali ini ia harus menghadapi

sardjana2 penganggur jang tidak da-

pat dipekerdjakan pada instansi? jang

ada, Karena itu mengadakan ia sematjam projek sukarela, dimana para

sardjana jang menganggur itu dapat
ditampung tanpa gadji.
Usaha ini boleh dikatakan baik.
sekurang2nja lebih baik daripada mem
biarkan sardjana itu mendjadi para
Yeross sardjana", garong, merampok
dan lain2 sel
.
Demikian barangkali pikiran jang
terdapat dibelakang kata2 gedas jang
berupa peringatan terhadap sardjana2
tadi jang diutjapkan oleh Menteri
Mursalin.
ursalin berkata. bahwa "kita
sekarang termasuk generasi jang
sial": Sebab kita harus banjak
menderita sedang pembangun-

K

Kekuatan modal jang ada pada
mereka dan tasuitas dari Pemeujutan mesjebataan perusananuZ
asing dapat menekan harga barang-djadinja menjaingi
barang
produksi dalam negeri, sehingga

mematikan industri dalam negeri
kita, dan achirnja liwat perhitu-

EBIDJAKSANAAN
jang didjalankan

ekonomi
sekarang

uu, adalah kebidjaksanaan

mentjapai

si hargu.

sung

tudjuan

stabilita

menjegjhkan

tat-an

keuangan

dan

kebidjaksa-

naan ekonomi melalui eksport, im

port dan perdagangan.

sehingga

nan2

Hal ini sedjalan dengan

keingi

telah

sangat madju jang tidak menging

inkan adanja
industri? dinegeri
tita, supaja mereka terus menerus

Gupat menguasai
pasaran kita
dengan barang2 mereka. Perusa-

haan2 asing,
belum

dapat

setjara ekonomis,

lisasi ekonomi
itu,

vice”

adalah sektor

sektor ke

pengusaha

industri2

harga. Dengan
nasional

men

Gjadi hantjur dan ketentuan har-

ga2 berada ditangan mereka.

MARA

sambil

memperijajai
kita.

Oleh

mendjalankan,

stabi

sebab

lilipser

tentang kebaikan djurusan

@konomi ikta, mereka mengambil
Iangkah2 setjepatnja
ke
utugnan sebanjak2nja
pula da
lam pasaran mereka disin!.

NEGERI

Kepentingan asing jang tidak

Jleh
dan masjarakat
kita sendiri, Sebab industri dalam
negeri

berarti,

pembangunan

un-

tuk produksi dan mendjurus kepada berdiri diatas kaki sendiri,
dan

bagi

perluasan

penganggur2

tni makin

djumlahnja.
Keadaan

lapangan

lama

jang

makin

industri

KARMA

an belum mentjapai hasil.
Bahwa pembangunan belum berhasil itu kita tahu. Bahwa kita harus
banjak menderita, karena belum berhasilnja pembangunan itu, itu adalah
suatu persoalan lain. Kenapa belum
berhasil? Apa jang menjebabkan belum berhasil? Dimanakah letak keharusan menderita itu? Sajang Menteri
Muralin tidak uraikan hal tersbut
dengan djelas.
Bahwa kita sekarang
banjak sial, mungkin ada kebenarannja. Diantara jang harus menderita
seperti sardjana? itu terdapat orang2
jang "tidak tahu apa?” bisa hidup
@nak2. Tapi mereka "jang tidak tahu
apa2" ini banjak tahu bagaimana untuk tidak mederita.
Menteri

Mursalin

tentu

banjak

bab salah urus, korupsi, penjeleweng(Bersambung ke hal. IV)

@justeru

modernisasi

dan

pengurangan

rijfs ekonomis,

negeri

berikut

artinja

tenaga

ker

bertindak

bed

dalam

arti

kita:

konsepa
otan” Insan?
lang ditrahsformasikai
djadi perbuatan2
t

moder

kekaryaan

at that» man Te
aa
Culture achieves, is the
t re
suit Of man's thoughts ie. conion of the human brain trans
Geeds ie. Numan

deng

an mentjapai produksi tinggi dan
berkwaliteitia memukul produksi

aan Map) Tepat

nja

'mogokan sampai petang-hari
lagi perundingan? dengan para pe
milik surat kabar masih berlang-

ai

sung terus,

e bitjara tentang

(matjan

klan maka

tera

perusaha2anbumi

dihantjurkan, oleh karena

pu-

aaniah,

ti

dak dapat melawan
konkurensi,
tidak mendapatkan fasilita2 jang
berarti dari Pemerintah, artinja,

memuborari ban

Da eka
mkn
t, didengar,

tidak diperkuat, malahan di perlemah oleh tindakan2
. Pemerintah.
SIAPA

KAMBING

bing hitam

HITAMNJA?

untuk segala

dak mungkin ada, segala nilai2 materiil/spirituil tak ada, kehidupan insani
tidak mungkin ada.
iranja kini kita tidak terlalu bingung lagi untuk menemukan
daripeda-kesu-

OLEH :
CHOESNOEN

menjebabkan "verpovering', kemelaratan, membuat bangsa kita ' just.
Want ve ce”, tad kurasg tax lebihara pembatia, sense untuk mawas diri mengatakan, bahwa
semuanja itu tadi memang benar demikian. Kita mengakui
kebenaran itu ! Dan akai waras (Com
mon sense) kita menjuruh kita menga
kui bahwa dengan berpolitik tanpa
ketrampilan garapan karya jang memenuhi sjarat2 efficiency, alat2, si
tim, metode modern, kita sebagai peorangan maupun sebagai bangsa tidak
nanti akan
paha jang dapat mendorong
Lana,
anjalah ketrampil:
Pe
mp
ditambah dengan moralitas Pantja Sila jang
kuat.
Marilah kita menudju kearah ma-

karan mia up kit

sebag bangga peroDekan

sanganini. 'madpun
rang

Tioba sadja lihat :

30 djuta manusia Indonesia bekerdja
sih bekerdja tapi : tidak produktip.
10 djuta manusia Indonesia mengangsur.
30.djuta manusia Indonesia jang semata2 konsumptief jaitu orang2
dibawah
15 tahun dan diatas db:
un.
Lantas marilah kita renungkan daJam? arti rumus R - ADG
tadi.
T
Kita renungkan betapa besarnja
volume (Amount) pekerdjaan jang
kini
dihadapi oleh bangsa
Kita, taitu pekerajang Jan dan
mang boleh dikatakan hampir2
utuh belum digarap.
Kitasih renungkan
“betapa
kadar kerumitan Kepooleh bang:
peKena
Ki kasana 5 penggasngan dilakukita
dak
know-how) j
MINIM sekali.
Kita rem
betapa rendahnja
mutu (Guality) daripada kekaryaan bangsa kita karena faktor ke-

trampilan jang minim tadi, kemu-

dian dibuat lebih rendah lagi ker-

Pandai sedjalah jang mauh

bekam maa mengakui bahwa KEKA-

Ta
ja, sa
atau susahnja

p

tinggi atau rendahnja standar hidup
bangsa kita rata2, dan bukan faktor?

,

lain apapun, hahkan djuga bukan PO-

Lan

LITIK

Pa

el

aa,

faktor do-

agan ng pa
suatu co-factor jang
pada hakekatnja
melajani kekaryaan,

kekaryaan, mengatakan
@fficiency kekaryaan,

Rea

|

manfa'atnja

sesungguhnja-

teraeni han

oleh

agan, GirasaHan

insa-

Motief pokok daripada gerak tiap2
manusia pada dasarnja adalah mo-

kemun-

oleh kekuatan2

lu-

ar negeri dan kontjo2nja. didalam
negeri Itu.

Kesalahan jang utama jang di-

lihat

adalah

setjara

plastis oleh rakjat

Pemerintah

mendjelaskkan nama
mereka

itu

rrang2

jang

Pemerintah

ABRI hal ini

kontinu oleh

Keadaan ini dapat dipergunakan
sebaik.nja oleh
golongan PKI,

Pemerintahan sekarung, dan dju
38 oleh oknum2 dan bahan? luar
“egeri jang menginginkan kehan

tidak puas

dengan

(juran kita Akibatnja : rakjat ti
Yak mendapat keuntungan apa2,

dan Pemerintah
kreditkan

mampuan

dengan

(ABRI kita) di
dalih

mendjalankan

tahan setjara baik.

bergaja)

jang matang
politik

duran dan kegagalan jang telah
direntjanakan

anti-

karya

dalam negeri dengan sekedar pe
@urunan kostprijs. Dengan demi-

dilakkukan setjara

dja. Industri? modal asing tidak
bisa lain daripada

cetakan manta'sina
asian”
nasiIa,
daripada
aa

tangani

banjak

dalam

itu rasionaisasi,

ethiek kemasjarakatan di
Ikan
poleksos
perasaannja bagi kehidupan
bud insani sedjak zaman primitip sam
Pai kepada zaman modern ini.
ntuk penjegaran ingatan marin
lah kita
Gali dan definisi tentang keah
karyaan
1. Apapui
kita miliki dan kit:

Ka

rasionalisasi, dan

dium-

Para wartawan mogok bekerdja
sedjak Sabtu malam sampai Senin
tengah hari dan melandjutkan pe-

san2 kami KEKARYAAN sebagai basis KESEDJAHTERAAN.
antara kekary:
kesedjahi

ta-

hu kwalitas tentang tenaga? kerdja
kita sekarang. Kalau tidak karena ada-

nisasi dan

suraikabar

eka" ini telah atjapkali dimuat tuli-

kerdja

sekarang

berbagai sudut,
sehingga tidak
akan melaksanakan hanja prinsip2 bedrijfsekonomi, jang mengdengan

djelas terlihat dan terasa disegala bidang. Jang meningkat hanja utang, pe
ngangguran,
pengura
itas
san kekajaan Indonesia oleh investorinvestor asing.
Tuntutan masa dan tuntutan chalajak sekarang ini ialah : kerdja, kerdja dengan ketrampilan garapan (tech
nical skill & know-how) oleh rakjat
sendiri untuk rakjat Indonesia sendiri,
bukan oleh dan untuk bangsa lain.
Dalam mimbar independent 'Mer-

Wisenafaskan dengan ABRI. Dan
memang, dalam rangka kampanje

jang bersifat nasional akan mem
perhitungkan tenaga2 kerdja dari

hasilkan

perti akan ternjata nanti, isinja logis,
teoritis ilmiah dan tjotjok pula dengan kebutuhan masa. Menurut tindjau-

Siapakah jang didjadikan kam-

menghendaki adanja industri dalam negeri, haruslah dipatahkan

nan negeri2 jang industrinja

kepada Pemerintah. dan

demikian,

takjat tak dapat - mentjapainja.
Ini disebabkan oleh karena penge

jabeli

industri nasjonal.

padjak

dapat memonopolj

bahwa stabiinasi ha.ga jang rei
tif ada itu, menjebabkan

ialah

ngan kekuatan ekonomi nasional
kita jang belum ada itu, mereka

INDUSTRI DALAM
!ANG MEGAP2,

tidak mengadelkan

ketjuali

@sedjadjaran — ide2

"Merdeka" dengan tindak legislatief
Pemerintah ternjata pula dari Permen
nomor 12/1970 tentang pemurnian
golongan karya dengan menentukan
imbangan antara golongan politik de-

Oleh:

pemilik2

::f

IKA kita melihat akan lina sektor national income

in ki
Sen
sendi dan2 dua)

sedjadjar di

unsur utama jaitu golongan politik

Ka

untuk

Ii

Lima sektor national income

go-

tadjuk “Merdeka” ini bulan Agus
tus tahun lalu, “Merdeka” tak sa

umpama

nja AS.,kan

palu

satu bangsa

" Demikianlah tema salah satu

kcnsep-

dibidang?

semangat

kita menempa

jang bisa membikin djarum dan
patjul tidak sadja, tapi jang sanggup mengangkat deradjat serta
martabat dirinja sedjadjar dengan bangsa2 termadju didunia ini.

alnja harus didahulukan dariada soal2 lainnja, telah me-

EKONOMI-KI: UANGAN

lima

“Dengan

dam

.........

GERI2 Asia jang telah
bahwa kepentingan

umkan.

masjarakat

kebidjak-

seraarnja dan menerdjunkan diri dalam sicgan kcmunis: "solidarity 1nternasional".
Lalu melakukan
perjer-

buan kebagian

pemogokan

Menudju 100 pCt golongan-

perkembang

an di Kambodja, jang mulai menjadari
betapa bahajarja,
djika berada "terlalu dekat"
dengan kaum
kcmunis,
Belum lagi kita tindjau politik agresi
Tjina dan kemungkirar2
bahwa
RRT

pada

serikat

120. djuta itu, maka gambaran
dari Menlu Thanat Khoman jg.
diuraikan diatas, merupakan se

kerdjasama,

melihat

dari
AS.

jat Indonesia, jang djumlahnja

demi kepentingan Asia Tenggara, dan
masing2 negeri kita disini.
Bahkan be

Tiga orang pengurus PWI akan
diperiksa lagi dalam hubrungan skandal Kinilow.
Baiiknja urusan Korupsi anggauta PWI, tjepat2 dise lesaikan. Supaja anggauta2nj:3 jang
berteriak2 tentang pemlberantasan korupsi,
omonyzannj:
agak mantep sedikit.
aa
Supaja pembatja koran djangan bilang: "Masakan. badan

menuntut kenaikan gadji, telah
bekerdja kembali Senin malam se
telah sebuah persetudiuan dengan

kami mengharapkan

materieel dan ekonomi
kami, chususnja dari

SUPAJA MANTEP!

PARIS — Para wartawan di Paris ig

melantjarkan

Indonesia jang mak:

banjak djuga

nasioral kita. Tapi kalau
@ipertimbargkan,
bahwa ia -menderita
beberapa
kemunduran,
perlulah
kita
sadari kembali, bahwa
Thailand jang
pernah kita anggap sebagai
"satelit
AS"
itu, telah menundjukkan usaha2
kearah kedaulatan dan
kemerdekaan
nasional sebagai aspirasi
dari seluruh
bangsa Asia

JIKA Presiden Suharto berada
di Thailand sebagai wakil rak-

mengua-

sai Asia Tenggara...”
demikianlah
pendapat Thanat Khoman.
Dan kita
tahu, bahwa
suara
Thanat Khoman
itu, didasarkar kepada kesadaran bang
sa2 dibagian dunia ini (Asia Tenggara)

orang

-

roti dan kentang sudah mulai

Thailand itu didjadikan bahan? tambahan untuk meninggikan lagi nilai
kemerdekaan

Tapi rakjat kamilah jang harus berkelahi, dan bukan orang2 AS atau
pasukan2 asing lainnja.""

pentingan nasional

pidato tidak akan mengurang seperti
kendaannja sekarang.
Pidato Mursalin ini memang sudah
mendekati "vulgar"! Kasar dan kurang
tis. Lebih2 lagi ia dihadapkan pada
sardjana2 jang tidak memerlukan kata2 atau aksentuasi pengutjapan jang
demikian kasar seolah-olah mereka
adalah machluk2 jang hampir? tidak

perguruan
agar bisa diterime
Semuanja itu meminta biaja, tenaga, pikiran dan tanpa ada
bahwa Si anak akan diterkana Tam inan
Dan betapa gembiranja kami setelah anak itu diterima di Universitas

umum,

bartuan
teman2

Menteri Tenaga Kerdja

jana

pentingan

bahwa "'.....

bahwa

kaum komunis akan menduduki Thailand dan
Asia
Tenggara.
"'
sekalipun AS sanget ketjewa dan kini
berada
dalam
shock-politik,
namun
barjak sekali faktor2 jang mendjamin
kaum komuris
tidak akan mendapg-

Mendahulukan

TJALON2 PENDETA HARUS
DAPAT PENDIDIKAN SEX
KOFA VATIKAN, — Vatikan haWengan tudjuan mengadoptir sdju
FI Senin telah memerintahkan di
ruh
pendidikan
kependetaan
unadakannja pendidikan
sex bagi
tuk memenuh! kebutuhan zaman
tjalon pendeta Katolik dimasasekarang Ini”.
masa mendatang untuk menji:
Dokumen jang isi keseluruhankan mereka sebagai pendeta2 jg.
metode2
uja berupa perobahan
lebih baik. dan tidak kawin selapendidikan pendeta seki
ma hajatrja.
pada bagian terachirrja
Instruksi !ty termuat — dalam
kankan agar peladjar2 — pendeta
sebuah dokumen setebal 67 hala
haruslah menghindari hubungan
man, dimana telah digariskan peJang bersifat Indtvidull, chususdomar2 baru bagi pendidikan tja
nja dengan orang2 jang berlainIon pendeta dimasa mendatang
an sex”.

nege-

lapr, djum

lahnja di Indramaju en asa
meningkat terus.
AnehSena
Sebab orarig

usaha2
kemerdekaan nasional
itu, chususnja dalam huburgan
dengan
AS, maka baiklah Pikiran pemimp
in2

hun depan.
Dalam hal inilah Thailand, sebagai
negeri jang memperdjuangkan kepentingan nasionalnja pula, telah menjatakan dengan tegas kepada AS, terutama kepada Presiden Nixon, bahwa,
mengenai diri Thailand sendiri, Thatland tidak ada niatan memanggil man
power AS untuk datang ke Thai, dan
untuk melibatkan dirinja kedalam per
diuangan melawan komunis dan peperangan kemerdekaan nasiomat.
Merlu Thanat menegaskan berkali2

kami sendiri dan dejang ada pada kami

Penderita2 busung

Kelau ternjata diestimate,
Indonesia telah pernah lebih bahwa
madju
dalam

Oleh: D. Siregar MA

melawan
komunis dengan
kami
sendiri,
dengan ba-

ANEH

sicnal, dari kebebasan ekonom
i selalu
ada didalam
hati dan kepala rakjat
Indonesia.

sendiri

sendiri.
Bartuan2 tentu sangat dihargai. Tetapi jang
pertama? haruslah
memikul
segala tanggung djawab dibahu sendiri.
Kami tidak pernah meminta bartuan bangsa2 lain, sekalipun
@iantaranja
ada
jang mendjadi
anggauta SFATO
seperti kami sendiri.

Hongkong, 19 Maret (Mdk)
RRT telah mengeluarkan peIingatan keras:nja jang — ke-473
terhadap pelarggaran jang dilakukan oleh kapal perang AS: me
masuki wilajah perairannja, deiklan — kantorberita — "NCNA'"
memberitakan hari Selasa.

ngingatkan pemimpin? Thailand, bah
Gimasa masa lalu, sesudah
Sunia ke II, prinsip kemerdekaanperangna
wa

diri

ada
ada

"Kretek Apollo”
Silakan menikmatinja.

sa2 Asia termasuk bangsa Indones
ia.
Perlu wakil Indonesia di Thailand
me

abah

ini sudah

to2 dari menteri? atau pemuka? kita

desa2 ditudjuh propinsi.
Berkata Mursalin antara lain :
aa
kita sekarang termasuk
dalam generasi jang sial"! Sebab kita
harus enbah, mondok ng pembangunan
im mentjapai
hasil".
Dikatakan

sektor

sendiri?

mu mendengarkannja. Kalaulah pida-

angkatan kedua jang akan turun ke-

jang pertama

urus

bantuan
oleh pa

nasehat? streotip jang kita sudah die-

Jaja dari jang lain didepan
Orang sardjana jang telah
mendaftarkan diri pada Badan Urusan
Tenaga Sukarelawan Indonesia dari
Dept. Tenaga Kerdja beberapa hari
jang lalu. Para sardjana itu adalah
tialon2 Tenaga Sukarelawan Indonesia

D

Vietnam

Selatan dilakukan
dengan
pasukan2 AS.
Mengapa tidak

KOMAN,

Menteri Luar
Thailand

komunisme

da "Restoran Apollo”
“Bioskop Apollo” dan

kedar gambaran dari keinginan bang-

Sanggup

A

topics
yaa,

Kerintjj

AS!”

EGITULAH keadaan di Thailand
dengan pasukan2 AS. Dan Thai
land
sendiri
sebenarnja,
"tiGak dapat mengerti", mengapa
umpamanja pekerdjaan member

ketidak

pemerin

r

: B.M. Diah.

manpower

pengetahuan sadjz:

I

Umum/Redaksi

Sekedar

disini ada "Hotel Apollo”, 2

”Tidak memerlukan

|
!

Pemimpin

kasa Apollo XII.

i

MANILA, 19
Maret (Mdk)
Tiga pemuda demonstran telah tertembak dan beberapa 'ainnja luka2
dalam kerusuhan jarg berketjamuk di
beberapa tempat di kota Manila Sela
sa malam setelah
dilartjarkannja
"demonstrasi rakjay miskin" jarg dis
Ikuti oleh lebih kurang 3000 orang
mahasiswa dan kaum buruh.
Sebegai puntjak demonstrasi telah
mereka perturdjukkan peradilan tiruan terhadap pcmerirtah AS dan Pilibina "jang merampok kekajaan rakjat
dan suatu rapat prctes didepan kedufaan besar AS.
Dua dari korban tembakan itu ter
djadi sewaktu demonstran melempari
mobil2 jang lewat didjalar. kota bawah Manila. Jang satunja
lagi belum
Ciketakui betapa kedjadiannja.
Kedutaan besar AS ketika terdjadi
demcrstrasi iri telah diberi barikade2
dar pengawalar kuat oleh polisi, seLingga tidak lagi mendjadi sasaran
pergrusakan.
Demcrstrasi pada achirnja bubar,
tetapi para mahasiswa katarja akan
mengadakan lagi "mars rakjat miskin"
veda tgl. 22 April jad, bertepatan de
1gar perirgatan hari lahir Lerin.
(AFP)

TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
minimum : 50 mm.
:
Display-ad liklan gambar) s: Rp.25,- per mm/kolom iklan
minimum : 80 mm.
Dua warna (hanja merah) :
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pemb:
Iklan Keluarga: Rp.15,- per mm/kolom
minimum : 50 mm.
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Dijalan M. Sangadii 11,
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos : A. 12.638

iis i

beaja pos-udara).

Si

sebulan (termasuk
TARIF IKLAN :

setsktf

Tertembak

beaja an-

5

: Rp.450,-

Rp.200,- sebulan (termasuk

sebulan (termasuk beaja pos-udaral.

HUAN SADJA.

fadihi

kota:

: Rp.300,-

PENGETA-

ss

langganan dalam

“Lae

Demonstran

SEKEDAR

!

Harga

"'Banjak pemimpin2 AS”, kata MenIu Thatland Thanat Khoman, "menjang
ka, bahwa pasukan AS jang ditempat:
kan di Thailand digunakan untuk menindas kegiatan2 komunis dinegeri ks
mi iri. Tapi sebenarnja setelah pasu
kang AS itu datang kenegeri ini, me
teka melihat dengan mata-kepala sen
Girl, bahwa mereka harus memperta
hankan Thai. Tetapi mereka harus be
rada di Thailand untuk memberikan
support kepada usaha2 pasukan AS
di Vietnam. Lalu mereka menjadari,
bahwa mereka telah diketjewakan dan
mendjadi korban daripada suatu misInterpretation.
7

3. pemuda

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT :P.T. Merdeka Press,, Djakarta. —
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KERUSUHAN LAGI DI
IBUKOTA PILIPINA

MERDEKA

antar club2 djuara seluruh As a di Iran

Dengita menundjukkan
suatu
team work jang
agak kompak,

dan permainan2 ,,tik.tak" me.
reka jatig
disiapkan untuk ke
tornooi

hasil

an.

,,Suratja

mesngjetak

Daliim

waktu

Cup"

gol2

jtu

ber.

kemenang

jang

pendek, mereka berhasil
tiintakan tiga buah gol,

relatip

men
hasil

aa

Selaff

petang

dengan

Jr. hari

KA

sudah

berangkat ke Tasikmalaja utk.
mengadakan pertandingan mela

wan kes. Persibel (Belitung) da
lam rangka perebutan djuara wj

lajah R
kedjuaraan
nasional
PSSI teruna remadja jang dia.
dakan tanggal 21/3 mendatang.
Kemudian pada tanggal 23/3
kesebelasan ini kembali meng.
hadapi kes. Sukabumi di Tjima.
hi,.dan tgl. 25/3 dj Krawang
muelawan
kes.
Semarang
Jr,

(Anti

sendiri.
alau manjarakat banjak seka-

segera mengh:

uk pen-

deritaan jang disebabkan oleh salah

pemimpin itu mengolah keadaan se-

karang ketarap jang lebih baik, itu
menurut hemat saja adalah lebih tepat.

salin. Pidatonja blak2an, Tapi saja ti-

dak setudju dengan pendapatnja jang
mengatakan, bahwa kita sekarang adalah "generasi jang sial” Kalau ada jang
sial itu tidak semuanja dan tidak seluruh generasi.
itu Termasuk diantaranja jang "sial""
itu adalah sardjana2 jang menganggur
tadi jang Mental Murzalin tidak bisa
memi
wongan kepadanja, taPi sebaliknja suatu pidato jang keras
Gan pekerdjaan tanpa gadji.
Semoga tjorak sial jang
ini tidak lama lagi kita alami. sematjam

. Final All England
Pemain ibulutangkis
Rudy Hartono diduga akan da

pat

membuat ,,hat.trick”

(men.

jadi djuara: 3 kali berturut2 —

Red.)
raan

dalam

turnamen

bulutangkis

ke.60 jang
Menurut

All

kedjua.

England

dimulai Rabu inj.
wartawan
Reuter,

Morley Myers dari London Rudy
jang baru berusia 19 tahun jitu

memiliki lebih dari tjukup sja.
rekor
rat? unguk mematahkan
jang

ditjiptakan

tangkis Denmark

pemain

Erland

bulu.

Kops,

7 kali djuara All England, dima

na

4 kali diantaranja

kan setjara berturut2.

dimenang

All

Hartono
mahkota

England

tahun

nja lebih dipermudah lagi de.
ngan ketidak hadiran Tan Aik
Huang, djuara All Engiand 1966
— jang saat ini bersama pema.

kekuatan

Hasil2

dung SAC,

perhiwungan

Rudy

kesukaran

dalam

akan melampaui ronde pertama
menghadapi pemain Svedia Gert
Nordguist dan
djronde selan.
Gjutnja akan berhadapan de.

ngan Kurt
Johnsson,
seorang
pemajn Swedia ilajnnja.

akan

Meksiko

usia 17 tahum, Roy Diaz Gonzales, djuara turnamen bulutang
kis terbuka Swiss pekan latu.
alam perempat
final nanIndonesia.

pang Junji Honma,

pel

3. Purwakarta.

puteri :

1.
Nona Alies
(Bandung
SAC),
2. Djuarti (Bandung
SAC). 3. Njonia Tien Fatimah
(Pandjaya Djakarta).
Perorangan putera :

1.

Soehartmmo

Djakarta),

2.

Drs.

(Pandjaya

Harsono

(Bandung SAC). 3. Ecky Tam
tclahitu (Pandjaya Djakarta).
Djuarz,

jang dalam

Denmark minggu Ia

BINTANG film dan penjanji terkenal Perantjis, Juliette Greco, tidak mau

ketinggalan djuga dalam mengikuti perkembangan dunia mode. Kelihatu
disini
n
te ketika tiba di Roma, Itali, untuk memenuhi rangkaian atjara pertunjukan, dengan mantel maxi, pakaian tlelana jang besar dibawa
danh,
topi
cowboy. (AP)

seorang

Gjururawat, jang berusja 66 tahun

dan pernah 2 kali kawin, Barbara Holder, di Houston pada ha
Ti Senin j1.
Bekas pendeta itu menjatakan,

bahwa

dia

pernah

bertugas

se

bagaj pendeta militer aalam po
perangan Spanjol-Amerika diba
wah pimpinan Theodore Rooser
velt, jang waktu itu memimpin

bari dan

Ibu dan bapak pendeta Adams

meninggal djuga alam usia jang
meninggal djuga dalam wia jang
sudah landjut pula, jaitu 105 dan

104 tahun.

kemarin dia berha-

dapan lagi dengan Kope. (Rtr)

Warokka

pat menampung
3000 orang,
diperlengkapi sebuzh perpustakaan. ruangan chusus bagi
sembahjang
kaum Muslimat
pembangunanaja menurut ke
terargan jang diperoleh "An.

tera” akan
menelan biaja
Ro. 200 djuta.
Pihak panitia
ktai sudah
mulai mengadakan
aktivitas
agar pembangiman setiara ber

tohep

bisa

Lekasi

dilaksanakan.

mesdiid

itu

dikom.

plek Bramangsiang jang seke.
Wiagnia memvuniai
ngan indah, disehidang tanah
kepunjaan pemerintah hingga

19 Maret

1970

kemarin,

telah

di

tunda lagi untuk
selama ?
minggu dan baru akan dimu,
lag pada tgi. 1 Aprit 1970 jad.
Dengan demikian Sidang per.
kara tjabang:
Tennis

Medja ini sudah

untuk

kedua

Fada Sidang kemarin, ternja

ta tergugat

lah #ondotartan

rat

Warokka

sebuah

te.

su.

berasal dari pimpin-

an KONI

Pusat kepada Hakim

pembengunamnja lebih murah
daripada

ren'jana semula

PANGDAM

Ia

ter

aa

telah

AZIS

BUSTAM

XIV BARU.
—

Dalam

epatjara

berlangsung

serah

Masamudgin dar ya” Be
djabatan

Sajidiman selaku

Iswadi,

PSMS

Jacob

Sihasale,

para pemain2

akan

menga-

dengan

an

persahabatan

RPA.

sidang dapat memberi kesem
patan kepada KONI untuk le.

- bih dahuk: ber.konsultasi
pihak PTMSI.

dgn

telah

djuga

memberi

sumbangan/bantuan-

ja kepada team
PSMS
Inj sebanjak Rp- 4,5 djuta.

dibebera-

pa negara, a.l. jang sudah
dapat dipastikan adalah di

(Am)

(Am).

menudju ke London untuk turut-serta dalam Kedjuaraan All England

jang merupakan kedjuaraan dunia tak resmi perbulutangkisan itu.

Rudy untuk mempertahankan gelarnja untuk ketiga kalinja Darm adi
dan Muljadi untuk mentjapai ronde se-djauh2nja, sedang Indratno
dan Indera Gunawan untuk mengasah doublenja dengan se-tadjam2nja sebagai persiapan untuk menghadapi pertandingan2 Thomas Cup
jang akan datang, teristimewa pertempuran2 final, sekiranja Indonesia berhasil sampai difinal sebagaimana diharapkan bukan sadja oleh
kita melainkan oleh negara2 badminton terkuat, seperti Denmark dan
Malaysia.

keji)
NN GA ANA

TINDJAUAN
OLAHRAGA

na

Cup:

kita sini, berupa suatu jajasan jang

PADA tgl. 6 Maret jang lalu, pemain2 Thomas Cup Indonesia telah

bernama JAJASAN SUKAN KE—
BANGSAAN MALAYSIA (National
Sport Foundation of Malaysia), jang
didirikan oleh Rothmans of Pall Mali
(Malaysia) Ltd. Sebagai sumbangan
haan Rothmans ini pun jang mensponsori team Davis Cup Inggeris thn.
1969 dengan menjediakan sedjumlah
£.10.000.- bonus dan untuk bantuan
regu itu.
Mengingat bahwa praktis tidak
da perusahaan swasta kita jang hiYup sekarang, maka rasanja peranan
Rothmans di Inggeris dan Malaysia
Hu dapat didjalankan oleh PN PER—
TAMINA disini. Rothmans memberikan sumbangan2nja itu tentunja
untuk salewpromotion-nja. Perusahuan Negara Pertamina jang tak memerlukan salespromotion — karena
minjak di-kedjar2 pembeli. menimba

Sewadjarnja seluruhnja
ditanggulangi Pemerintah

Willy

hasil merebut kemenangan dari Djepang untuk "kedjajaan negara dan
kebesaran olahraga”, maka seharusnja hal ini memalukan Pemerintah.
Kita sendiri tidak meng-kultuskan
kemenangan olahraga. apakah itu ke@juaraan dunia sekalipun. Bagi kita
kemenangan dan kekalahan dalam
dunia sport internasional tidak harus
diartikan sebagai bentjana besar bagi
negara, se-olah? berakibat hidup-matinja bangsa. Kita lebih tjondong untuk mendudukkannja dalam proporsinja jang sewadjarnja, tanpa meminta
supaja diklenteng, geredja dan mesGiid

dimintakan

ngan

ditunda

doa

untuk

kemena-

kita. Tapi semua bangsa dan

ne
pun
jang
bukan
totaliter,
menganggap
bahwa
kemenangan
Olahraga
internasional
adalah suatu

kehormatan, suatu propaganda sehat
untuk sesuatu negara. Maka bagi kita
pun wakil2 dan utusan? sport kita
itu

adalah

"ambassador2

goodwill”

negara dan bangsa, dan karenanja
kita tidak memandang bahwa wang
jang dikeluarkan untuk mereka itu
terbuang dengan sia2.
Dan lepas dari soal “gengsi dan
kehormatan” negara, kita hendak tekankan lagi bahwa bantuan sesuatu
pemerintahan

untuk

olahraga

itu bu-

kannja sesuatu jang dimakan (konsumsi), melainkan sesuatu jang ditanam (investasi), modal jang ditanam
dalam alat penghasilkan jang disebut
manusia. Kita tak langsung memperOlehnja

kembali

keuntungan jang djauh lebih besar
dibanding dengan Rothmans, sehingga dengan mudah dapat menjisihkan
dana jang tjukup untuk kepentingan
olahraga nasional. Pertamina jang punja Biro Olahraga dan Rekreasi sudah
memberi bantuan sekedarnja kepada
sedjumlah olahragawan? nasional kita, antaranja bintang2 badminton
kita. Tapi hemat kita bantuan tersebut
memadai dan masih djauh
dibavfh
"standing" dari sesuatu peTusahaan sebesar dan semakmur Pertamina.
Ada orang
jang mungkin menganggap tidak banjak gunanja mem"boroskan” wang untuk "kesenangan
djuara2 olahraga dan officials”. Mereka enak? melantjong keluarnegari.
pulang membawa oleh2, dan rakjat
jang disuruh membajar dengan keringatnja. Sepintas lalu memang demikian tampaknja. Tapi orang jang tak
asing dengan olahraga tahu, bahwa
mendjadi official itu berarti mengorbankan tempoh, tenaga,
wang dan sering2 perasasnnja untuk
olahraga. tanpa mendapat apa2 kembali, pun tidak terima kasih. Dan
djuara olahraga itu bukan orang jang
ongkang2 bersenang-senang dikursi
malas. Ia harus bekerdja keras untuk
memelihara kondisinja. Ia pun harus
memberikan waktu, tenaga dan ong-

berupa sandang-pa-

ngan, tapi kita akan mendapat hasil
jang berlipatganda dari itu, berupa

lagi

manusia?

jang

sehat

rohani

dan

ba-

dani, jang akan lebih baik dan mampu menghadapi serta melaksanakan
enggan se-hari2. Hal ini pun berla-

mua keirabudaha. .
Untuk — memberangkatkan regu
Thomas Cup kita ke Kyoto, PBSI
terpaksa pula memindjam wang
Ada Surat Pengurus telah
Rp. 4 djuta. Segenap pembeajaan
jang telah dikeluarkan olehnja metiputi djumlah Rp. 15 djuta. Dibanding
KONI Untuk Hakim
dengan pemegang Piala, Malaysia,
jang menunggu lawan2nja dibenteng
(pribadi), djuga Willy Warok ju, dan jang telah mendapat bantuan
pertama 200.000 dollar untuk memka djuga adalah tergugat ke-II persiapkan diri, pengeluaran? kita
jang sudah? dan nanti, bukannja apa2
(sebagai Pengurus PTMSI).
Sementara itu pihak peng. malah dapat dikatakan hormat, djika
gugat jaitu
Soerjo Siswono ditimbang bahwa kita harus berkali2
melawat keluar negari. Apakah artimasih tetap diwakili oleh pe. nja Rp. 10 djuta bagi Pemerintah
ngatjara
Minangwarmar SH
Indonesia, jang suka disebut salah
(Am) satu negara besar didunia, dan jang
membiarkan begitu banjak wang "hilang dipermainkan" tanpa menjuruh
tu untuk

Tergugat dalam perkara

Dengan demikian pimpinan
KONI
mengharsukan
agar

kan

Pembeajaan Thomas

an PTMSI jang akan mendjadi
pak

hap

dakan beberapa pertanding

Max

Kesulitan

diuga

gemua

bantuan

kepada

se-

NEGARA BARU AKAN
LAHIR DI PASIFIK

“in.

tuk membangun
dihalaman
bekas Kant-r Koresidenan.
KOLONEL

din, Tumsila,

(Mik)

Sidang Pengadilan Negeri
DCI Djaya
mengadili per
kara perdata
PTMSI
Wily Warokka hari
Rabu 18
Maret

nja turnamen

Siregar,

Sjamsud-

alangan keuangan

4
Perkara

Djakarta,

BOGOR
— Pembangunan
"Merdjid Raja" Bogor jang da

Azis

Aliandu,

KN AJANG
sebagaimana halnja
dengan pada tahun2 lalu - dalamnja djago2 kita terpaksa
“makan racket”nja dulu (men@jualnja) sebelum pergi ke Wimbley,
pemain? kita jang oleh Scheele atas
pertanjaan delegasi Indonesia tentang
kedjudjuran mereka disebutnja "they
good ambassadors for their counwan tersebut adalah H.E. Subari, Is are
try" kali ini pun berangkat dengan
mail dan Ady Parbenu (ketigarja Cadjiwa tertekan olek keketjewaan dan
meramar),
Suwito (Ass. Cameruman)
kekesalan, karena terpaksa harus tmedan Saeno (Electricient).
ngemirngemis dulu kepada masjarakat
Indonesia jang ramah di Djepang
Penjematan Satya Lentjana dan
kepada PN Garuda isng penuh
pemberian Plagam dilakukan Sekdjen dan
dan" mambantu dengan
Departemen Penerangan M. Jusuf Ro- pengertian
pengangkutan untuk bisa bertolak
nodipuro dalam suatu appel karyawan
ke All England. Mengingat bahwa
Jang dinelenggarakan Selasa lalu diha perdjuangan
Thomas Cup diakui selamar
PFN didjalan Otto Iskandardi
bagai projek nasional, sehingga menata.
rupakan kepentingan nasional, dan
bahwa anak2 kita itu baru sadja ber.

harapan:

MESDJID RAJA BOGOR
AKAN TELAN BIAJA
RP. 200 DJUTA

Paslah,

pa

n da
setiap

tidak merokok,

Ronny

Panggabean,

dalam tahun 1898.
ja bisa mentjapai
pandjang

usia karena
selalu
ing, minum sedikit wisk!

Judo,

Nobom,

sukan kavalerj sukarela AS jang

Sutanto dari Bandung. (Ant)

t£

kedjuaraan

Dia menikah dengan

! im
| TilaNimi | i1 F j

UI Pri diduga akan berhadapan
dengan Muljadi,
pemain regu

Cup

jang ke-4 kalinja — pada usia 106

se.

selengkapnja:

Perorangan

kurang

Svend Pri

HOUSTON, —
Bekas pendeta
Geredja Methodis, James Adams,
telah melangsungkan perkawinan

tahun.

lah:

Juswardi, Sunarto, Muljadi, Anwar Udjang, Sarman

Timisela,

hanja di.

Beregu putera:
1. Pandjaya Djakarta, 2. Ban

lihatkannja
ketika ja berhasjl
mentiapaj final dalam debutnja

pemain

setelah

(Bandung).

@ntara

dahulu.

dibuatnja,

Beregu puteri:
1. Bandung SAC, 2. Pandjaya Djakarta, 3. Bio Pharma

mantap dan belum berhasil me
nundjukkan prestasi permainan
sebagaimana jang pernah diper

Thomas

pa'

KAWIN KE 4 KALI
DALAM USIA 106

LIMA KARYAWAN PEN DAPAT
LENTJANA
djuara2nja tidak di Ojakarta, SATYA
Lima orang karyawan
sertai score jang lazim. Dan PFN telah —mendapatkan
Satya Lentja
menurut panitia penjelengga.
aa
"Dharma
P
a
l
a
"
dan
Piagam
pengra score jang dibutuhkan oleh hargaan dari Kodam XII/Tardjurgpupemanah, baru keesokan hari ra berhubung dengan dharma bhakti“nja didapat, sedangkan PEMA cja jang telah dibuktikan dalam pem
nah2 Djakarta kembali ke Dja buatan film dokumenter operasi penum
karta tidak membawa score pasan PGRS "SABER" di Kalimantan
jang diharapkan.
Barat baru? ini, Kelima orang karya-

kedjuaraan

dianggap

Sementara

Tamt».

juara,

umumkan

rabot besi dari Kopenhagen usia
24 tahun.
Namun permainan Svend Pri

menghadapi

ai

re jang

Joint favorit" bersama pemain
Penmar Svend Pri, pembuat pe.

banjak

Ecky

lesei pertandirigan

Djuara

adu

tanpa

dan

tjepat mengetahui berapa sco.

tahun inj akan me.

All Engtand

masing2

Drs. Harsono

Diluar dugaan para pemanah Djakarta jang biasa den

pemain2 danj Asia dan Skandi.
navia.
Dalam
kedjuaraan All Eng.
land tahun inj Rudy merupakan

Menurut

diduduki

Panitia kurang tjekatan

rupakan

di

ketiga

oleh Djuarti (Bandung)
dan
Njdfja Tien Fatimah (Djaya).

lalu, maka

ini

dibagian

luar
sebagai
“djuara, diduduki
Tempa
kedua
dan ketiga

dimasa?

selama

perorangan,

luar

122 Malaysia lainnja sedang di
godok dalam pusat latjhan seba.
gaj persiapan untuk. memperta.
hankan Thomas Cup jang kini
(lipegang vleh Malaysia,
Menurut Myers, sebagaimana
All England

Untuk

putera pemanah Soehartome
(Djakarta) berhasil keluar se
bagai djuara, tempat kedua
lahitu (Djaya).
Untuk perorangan
puteri,
Nona Alien masih menundjuk

Denmark Turun?

jnj kelihatan

Invitasi
pariahan
tsb.
mempertandingkan
ronde
Perpani untuk single round,
dengan pemanah2 Djakarta
: menundj
prestasi jg.
meningkat bila dibandingkan dengan sewaktu PON
VII baru2 ini. Dalam pertandingan tsb. tampak pemanah kaliber nasional jg.
berasal dari Bandung ikut
serta.

(Bandung)

Prestasi

dntuk memesingle putera

semen-

tempat kedua.

dan 5 orang

dari Medan tgl. 16 jad, de
ngan pesawat MSA via Pe
nang dan Bangkok.

tara regu putri menduduki

dan

- Kembali
Indonesia vs
Skandinavia
Tugas
nangkan

Purwakarta,

oleh pemanah

Diramalkan

London, 14? Maret (Merdeka)

jang berlangsung hari Ming

gu di

pemain

Diperoleh djuga keterang
an bahwa setelah selesai-

ia

Jegeg

rangan dari ,adjk2nja”,
jang
- nampakknja ada kematangan da.
lam mengolah bola,

serangan2nja.
Kes
. Sriwidjaya

dalam

orang

Official itu akan berangkat

invitasi panahan

itu

ditrssaton 29

or tak berdaja membendung se.

manjs-

ra dalam

dan Putra. Pemain2

I

istirahat PS, Sri.

widjayya Sr. leading 2—1, tetapi
setelaih turun mjnum kes. seni.

jang

karta keluar sebagai djua-

18

da 10 Mei 1970 jad.

bangsa serumpun Malaysia seperti terlihat diatas. Malaysia
sebagaimana diketahui punja suatu
Badan Olahraga sematjam KONI di-

|

' Pada waktu

kerdjasama

dian kita menjebutkan diri kita "sial"
saja menjatakan diri saja tidak berseaa Laman kedalamnja. Sial-ah

terdiri dari

Chatab dan Tengku Daifa.
Mengenai
turnamen di
Iran ini sendiri menurut ke
terangan akan berachir pa

|j
j i Iu
KtEFE

djaya Senjor pada pel-ang Ming
gu kemarin telah menderita ka
lah 5—3 dari kes. P!5 Sriwidja
ya Jumior.
ea

Sriwidjaja Jr.
Menang 5- 3 Lawan
Sriwidjaja Sr.

PS

tgl 1 s/d 10 Mei 1970
Dan untuk pembiajaan
ke

i
:I j

ku.

jang

team

Adapun pemain2 PSMS
jang terpilih dalam rombongan ini, terdiri dari 14
orang pemain2 Pardedetex,
dan masing2 dua orang da
ri Bintang Utara dan Me-

dilangs

wasit), , Umar

f

Akibat

MS

putra Dja

diperoleh ke-

bahwa

A.

KES. WANITA SRIWIDJAJA AKAN
UNDANG KES. WANITA DCI DJAYA

Namun dalam
Kesempatan
trb Hakim Nn. Tirtedjaja SH
sama sekali
tidak menjebut

renundaan

dang.

Hania

dikatekan

oleh

fatah

—

terangan

PSMS

ja (anggota

(Mdk)

I
3

PALEMBANG,

rang: ausdouer, kes. FS. Sriwi.

PSMS

vs. Israel.
Seterusnja

Djakarta, 19 Maret (Mdk)
Regu

Tgl. 4 Mei 1970,
vs Muangthai.
“ Tgl. 6 Mei 1970,

India.

|
al tu |
HA 1 i ! Il 1

Digunduli Oleh Junior

an dan sebagainja itu, jang sesungguhnja bisa dihindarkan, kalau kita mau
tentu tidak termasuk kategori "sial"
jang dimaksud oleh Menteri Mursalin.
Kalau terhadap hal2 seperti itu

PSMS

vs.

Basri,

Maret

Pi

(Sambungan dari hal. III)

Tgl. 2 Mei 1970,

TEHERAN
KELAPA

$

GENERASI —

Senior

ma oleh PSSI dari Iran ada
lah sbb.:

Hakim bahwa tergugat Willy
Werokka sebagai tergugat ke

dua

SI)

kan

(sebagai pimOinan

masih

herus

surat kuasa

PTM.

menundjuk.

Tentang

ve.

windiukan dirinia jang akan
mendiad: wakil dari tap »rea.

nizasi PTMSI jang digugat itu
Severti

disamping

kita ketehvi bahwa
sebagai

tergugat

F3 | |
|

Kesebelasan

Indonesia

(PSMS) sendiri jang diteri-

1

inap

5 lagi luka2. Apa jang menjebabkan ledakan tsb. belum

penjisihan

mengenai

SETELAH

:

kaan tersebut 5 tewas dan
“diketahui.
(UPI).
-

babak

pertan-

Suntoro,

Kadir. Sedangkan jang ber
tindak sebagai coach adalah Ramly Jatim,
dengan
Team Manager Ketua Umum PSMS
sendiri jaitu
Kompol Drs. Sinaga.
Para official lainnja terdiri dari Tengku Ulung Jah

:
5 if
|t i i

MELEDAK
SEWAKTU
TAKE-OFF
— S edjumlah marinir Amerika Serikat di lapangan terbang Danang, Vietnam, memeriksa runtuhan pesawat helikopter
jg. djatuh
setelah meledak ketika 'sedang tal ke-off untuk memenuhi suatu tugas.
Dalam ketjela-

pool

atjara2

Sutjipto

i

ta

dingan

Djakarta
Djuara
Beregu Pria
Panahan
Purwakarta

Al i PA if Hi :
1
hi Hg j if

ni

Adapun

hari

PSMS

dari Pengurus

mikian berita jang kita dapat

Rabu kemarin.

39

|

sendiri (Iran). Dengan demikian turnamen kedjuaraan an
tar club se Asia ini hanja diikuti oleh 8 kesebelasan. De-

Israel dalam
satu p o o l

Djakarta,

f:

belasan2 dari Malaysia, Libanon, Ceylon dan tuan rumah

1979

PSSI
sumbang
PSMS
p-.300.000

PSMS, India, Thailand

Djakarta, 19 Maret (Merdeka).
Kes. PSMS Medan (Indonesia) berdasarkan undian
ternjata ditempatkan satu pool dengan kesebelasan India,
Muangthai dan Israel dalam turnamen sepakbola antar
djuara2 club se Asia jang diadakan di Teheran (Iran) mu
lai 1 Mei jang akan datang.
Sementara itu dalam pool jang lainnja terdapat kese

19 MARET

| PA

Turnamen

KAMIS,

tanggal

18

Maret

dan

bertangsung hingga tgl 23

Maret jad.
DIT JETAK pada peryotahan oftut MABA MERDEKA. Ojihart

