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asa Merdeka jang dibubuhi i stempel dan
tanda tangan Kepala Bagian Keuangan Merdeka di-atas meterai
kwitansi.

ngambil

amanan

susnja

VALUTA

ASING

Poundsteriing Inggeris
Dollar Australia

Dollar Amerika Serikas

Dollar

122—

128,—

Belanda

»,

Deutsche Mark Djerbar
Dollar Hongkong
2' SEMARANG
sar

HARGA

Di

387,—

101,50

9, —
61,50

EMAS

DJUAL

Rp. 922,—
434,

319, —

lebih be

di Asia

dan

Tenggara

perdamaian

chu

dunia

Mengenai masalah Timur Te
ngah. dalam komunike bersama

itu al.
tu

dinjatakan.

penjelesaian

jang

bahwa

sua

terhormat

—n dana! Cuka
atas dasar
resolus!
PBI
mengenai hak2
rakjat Palestina,
dan resolusi

jang diambil oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1967.
Ditolaknja kedua resolusi itu
oleh pihak Israel dalam komu.
nike bersama Itu sangat disesalkan.
Dengan perasaan puas kedua

Rp. 858,—
5

S'pore/M'sia/Brunei

PASARANu&

HARI SABTU

BELI

jang

Timur Tengah.

Ijumtah peredaran sebesar US$.

DI DJAKARTA

ukuran2

tjampur tangan dari luar.

670.680.29, Sing$ 74 023,40, Aus$. 2.800— NF 60.338,67 dan DM
090.000-— Kurs hari Djrm'at adafah 378:50.—
KURS

jelesaian damai
ditjapai dalam wak

Kedua pembesar itu berpendapat pula, bahwa rakjat Viet.
nam harus dimungkinkan untuk
menjatakan haknja dalam menentukan hari depannja tanpa

EKONOMI :

1 US dollar dengan d.

bahwa

pada umumnja.

KURS
DP HARI
SABTU
DJAKARTA — Dalam cali DP di Bursa Valuta Asing Djakarta
hari Sabtu 28 Maret 1970 terdiadi penutupan? transaksi pada kurs

378.50 per

berpendapat,

sar, hal mana berarti antjaman
terhadap
perdamaian dan ke-

Pimp. ' MERDEKA"

WARTA

Viet

tu jang singkat, maka konflik
sersendjata itu akan dapat me

Demikian agar chalajak ramai maklum adanja

No. 306/M/70.

persoalan

penjelesalan da.

107,—
65,—

menteri itu mentjatat, bahwa hu
bungan

antara

dan

Yugoslavia telah diberi isi dan
berkembang
nerus.

Dalam

setjara

tubungan

terus

me-

ini telah di

Pembeli jang ada saat ini ialah dari berbagai daerah luar kota

30—
“—
“,—

10—
—

borgan baru dimulai tgl. 7 April
1970.
Lamanja 1 tahun untuk Idjatah

Dalam harga ini sudah termasuk padiak
"ap?

KURS PEMBELIAN
B-E- DAN HARGA PASARAN
EMAS
Di MEDAN

abura kurs
Harga pasaran cm

TTD
Maket

aga
Ia

2 ag

dapat
Oku mpolkan '.fa
Saga Wa

2ore, ketjusi Minggu, dari djem
18.00 a/d 10.00 di :

ver.
ai

darah,

baik

dirumah

Dji. KI. ZATNUL

Dp,
kotah Dasar.

sekolah dasar
sekolah menengah

RP 250RP 300RP 350-

mutu export

pakaian seragam sekolah
«popular price-

sa

ijapaj tudjuan jang sangat mur
ni itu, diperlukan kesadaran para
dermawan darah (donor). Dikatakan lebih landjut, kalau 4 pCt sa
dja dar, kalangan penduduk DC!
Djaya dapat menjumbangkan da

rah mereka kepada PMI, maka
hal itu sudah berarti, telah da
pat mentjapai

persediaan

darah

kenjataannja

seka-

sebanjak 160 liter sehari.
tapi

didalam

Akan te

rang penduduk Djakarta Ik. 4.7
djuta orang, sedang darah jang

tersedja di PMI hanja 20
liter.
Oleh karena itu d'katakan, ti-

daklah mengherankan bahwa pa
da waktu jang lampau sering ter
dengar
keluhan? rumah sakit
mengenai

persoalan

kekurangan

darah dan meradjalelanja tjalo2
darah di Djakarta.

Persoalan
untuk
mengadakan
persedjaan darah ini pada waktu

ini sudah dibahas dalam Musja
warah Besar ke-X PMI jang bet
langsung di Djakarta dari tgl
24 s/d 28 Maret 1970 dan jang

merupakan

salah

satu

"IA

(tm Ini

keputusan

dan penetapan 'Rentjana Kerdin'
1970/1973. (Mrs)

TAN KOK TBT

Pi

Sin TU NT ANE
MK MTB

BD

HDL ADI

ON

NE IMA MD

Bernhard
harapkan
kundjungan
Presiden ke
Nederland
Djakarta.

30

(Mare,

(Mdk)

Pangeran
Bernhard
rapkan, bahwa Maan ea
to dapat berkundjung
kenegeri
Belanda dalam bulan
Oktober,
Hal tsb disampaikan
Pangeran
Bernhard Djumat malam kesika
ja mengadakan kundjungan pa.

da Presiden Soeharto

di Istana

Hanovercan offeryou:

Merdeka untuk berpamitan.
Presiden pada kesempatan itu
mendjawab. bhw ia akan beru-

New ideas in
technology.

saha sedjauh
mungkin supaja
dapat
memenuhi undangan Mi

dengan

melihat

pula

pada

'k-

setengah

oleh Dubes

Scheltema,

djam

Belanda

jang

dihadiri

di Indonesia

Menteri

Ekuin

Sultan Hamengkubuwono.
taris Kabine,

mono

Latief

Presiden
kan

SH,

dan

Brigdjen.

Brigdjen.

Brigdjen.

Soeharto

sebuah

kenang2an

Sr

Sekre

Sudhar.

Widija

- Sutikno,

menjampai
lagi

be.

rupa sehelaj kemedja batik tulis

halus jang ditempatkan

dalam

kotak kaju berukir dari Djepara
sedang Pangeran Bernhard jang
sangat puas dengan kundjungan
dan penerimaannja di Indonesia
telah
menjampajkann
sehelai

foro pribadi,
Pangeran

Bernhard

jang

tetah

berada dj Indonesia sedjak tgl.
12 Maret jl. akan meninggalkan

Indonesia Sabru
Dalam

pert:

pagi djam 08.00
pan

dengan

Preajden Soeharto, suamj Ratu
Juljana dari Negeri Belanda jtu
telah mentjeriierakan pengala.

mannja dan menjatakan

More

opportunity for

UNAS

PELAT

lum

perah

keseni

” jang
an

kajanja

uian
Renata Tepavac
Ulmanski
isteri menteri
luar negeri
Yugoslavia
tertarik
dan
terkesan
kepada se.

man

Isma

Marzuki

Wan kini mendjabat sebagai ke.

mail

alam

Supaja

pemeli-

pemeliharaan — Tiagar

Alam Udjung Kulon. baik dar
World Wild Life Fund, maupun
dari masjarakat Belanda. (Ant)

Adam

arena

Malik

kopi

tertutup

nian Djakarta
Marzuki,

njonja
umi

dihalaman

Pusay

Kese

Taman Is-

Pertundjukan

kesenian

dan djamuan kopi pagi tsb
dihadiri
para isteri
corps diplomatik di Djakar

ta dan Isteri para menteri
Kabinet Pembangunan se?
ta isteri
pedjabat? Deplu

jang

diselenggarakan

diba.

wah naungan pohon? besar
dihalaman
Marzuki,

Taman

MAHMIL AURI LANUD PATTIMURA
il (Mahkamah Mil

Djun-

Ismail

HE

MIE BEDA. ARK»

RENA

Karet Malaysia makin banja
terdjual ke RRT
pembelian karemja darj Ma.
Singapura,

RRT

30

Maret

telah

(Mdk)

meningkatkan

laysia Barat disamping nega.
ra? pembeli karet lainnja pa.
da bulan Djanuari jang lalu.
Ekspor karet Malaysia Ba
iat ke RRT
meningkat dari

SOVIET MASIH

PEMBELI

ama,

pada Djanuari tahun

in , se.

dangkan pada bulan jang sa.
ma tahun jang lalu pembelian

itu hanja

berdjumlah

9976 ton. Harga

pembelian

sebesar S$ 22,5

tsb

djuta, merupa

kan pembelian
tertinggi se.
djak tahun 1963. Menurut kalangan pedagang? karet, djika
RRT terus meningkatkan pem
beliannja
itu, RRT akan da.
pat "menjingkirkan—
Inggeris

sebagai pembeli kare4 nomor
tiga dan akan mendekat, pem
belian? jang
dilakukan Uni

Sovjet
dari

terbesar karet

Malaysia

Barat.

mpor oleh RRT
nun terachir

lang
dari

30

Inlu

Kenaika

Marc

(Mdk)

Pada permulaaa

achjt
xam

bulan

minggu

Maret,

ter.

bentjana

berupa — bandjir

menimpa

desa Radjang dan
Tadekkong
dikabupaten — Pinrang. Sulawesi
Selatan, akibat hudju keras

Akibat bandiir itu telah dik

tabu

12 orang

meninggal

dan beberapa orang

dunja

lagi luka

INTERPOL

(Sambungan

kita sekarang

sekali

15006
orang
0esjkan

penduduk
Pemerintah

telah di
daerah

kabupaica Pynrang telah menj
ahkan sumbangan beras 10
00 dan PMI
npat menjerah
banyan oba'Zan

ara

jitu Gubernur Sul

Achmad Lamo. setelah me.
nerima
laporan — mengirimkan
uan perrama berupa uang
1 sedjumiah Rp. 500.000-—.
Berapa kerugian — seluruhnja
Meh tuak berwadiib disana se
dang

dilakukan

» Bantuan?

pentyataran

teng

dari masjarakar

sangat kurang
peralatan

Atas pertanjaan

oleh Kapalri

se.

dikatakan

bahwa

kita ini memang lain
Diluar negeri
angga

negara

sekali
militer

nja merasa dirinja kurang ga
ngan

dar

sekurang?nya

IN

ti kedjadian penembakan pe.
muda Deddy. jang 'ktak dapat
segera diketahui

Makassar

mengabarkan

hal

na segera menerima laporaa
atas sesaaru kedjadian, seper

gah
lalu

bahwa

dalam

dari

erti alat? telekomunikasi gu

parah dan luka ringan.
Tanam.
an padi jang rusak adalah setu.
"8 250 Ha
Antara

ton. kemudian — naik djadi
IeARN
1181 ton pada tahun 196K dan pem:
Wan itu al lagi sebanjak R9085
un pada tahun jang lalu
Pembeli? karet tradistonil dari Ma
laysia Itu dang meningkatkan pembe
Hannja adalah Amerika Serikat. Ing
reris, Djerman Barat, Perantjis dar
Djepang disamping RRT

ember tahun
#epot
Iaret

DUNIA DALAM
BANDJIR DI SULAWESI
SELATAN

Mikassar,

TERBESAR

mendjadi
jar tan

2475 ton pada Desember tahun
jang lalu mendjadi 15.025 ton

RRT

pagi

kejndahan

of space

Don't miss it!

ANE si

NJ, RENATA TEPAVAC
SANGAT
PADA
KESENIAN
IA
DJAKARTA — "Saja be.

sum

ngat mentjintai

in a minimum

and a minimum of time.
Information of infinite value.

PO 1055

sa.

jang

knowledge is doubled.

Hanover shows the latest

developments in all
technical fields of industry —

Rinto Alwi, Djalan Djendral Ahmad Yani 26 A, Bogor

setelah

Bernhard

live in this day and age.
Conclusion: In only five
years the total of human

Improvement.

jat pagi,

Pangeran

number of all the scientists

terima

kasih
setinggitingginja
nas
sambutan jang hangat dan pe.
laksanaan
perdjalanannja
jane
sangat baik itu selama di Indo:
nesia.

Ing: More than half the

in the history of mankind

More knowledge.

kca-

daan didalamnegeri
Datam
par
temuan jg. berlangsung selama

Two figures worth consider-

“ARIFIN (d/h

No. 4/Gedung SeDirektur “SUKMA"
No. 200714770

uk 7-1
uk. 2- 8
uk 9-12

mahasiswa

kit maupun di PMI (Djalan Kramat Raja 101). Untuk dapat mea

unjuk

Harga emas tertjatat sbb : per 26 Maret :

Emas 23 karat
Emas 22 karat
Emas tantakan

sediaan

ielah menjampaikan sumbangan

dimana dewasa ini dialami panen padi dan djagung jang baik.

500,— beli

kesusahan

haraan tjagar2 alam kita ku te
tap
diselenggarakan
dengan
baik. Untuk maksud itu pula ia

laporkan adanju tendens menurun dalam harga.

540,— djual

dalam

dan jang seringkali dihadapi oleh
keluarga2 pasien jang membutuhkan darah maka djalan satu2nja
menurut Pengurus PMI ialah de
ngan djalan memperbanjak
per-

mengharapkan

— Pasaran emas di Semarang minggu ke.IV-Ms

Emas 24 karat

ri keuntungan

(Mdk)
untuk men.
jang didalam
hanja mentja

tua World Life Fund, mengagu
mitjagar2 alam di Indonesja dan

SEMARANG

Harga dalam Rupiah per/gram

Djakarta, 30 Maret
Dalam usaha PMI
atasi tjalo2 darah,
prakteknja mereka

SA

tjukup

sebagai

memainkan satu rol jang po

sitip dalam memperkuat ke
bebasan, stabilitas dan kemadjuan sosial serta ekono
mi dari bangsa2, begitu pu

SN BA NA ANDA BADAN

lengkap

perihal 'ranking' paviljun2 pelbagai negara jang turut serta
dalam pameran internasional Ex
po Osaka Keterangan ini diberi
kan kepada "Merdeka" berkena
an dengan laporan2 tidak resmi
jang diterima di Djakarta. bah
wa Paviljun Indonesia dapat di

golongkan

lagi bahwa politik non-blok

sun daftar
"ranking position"
paviljun2 jang dipandang teri
dah dan terbaik dari sudut ar.
tistik. Tapi perihal penilaian Pa

Matsui:

data2

Mente

mengulangi

g

di Djakarta,

menerima

masing2

Negeri

Ma

belum

tanggapan

Besar

ri Luar

Ia

takan bahwa kedua

PMI minta
kesadaran
donor darah

OL/W/z0£oN

Diepang

II Kedutaan

hasil

.

Sekretaris

sebagai

kundjungan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Yugoslavia, M. Tepavac, dinja

sang).

.TIDAK ADA PENILAIAN
PAVILJUN2
EXP0-70
Djakarta, 30 Maret (Merdeka)

sore

bersa-

dikeluarkan hari

OL/MNO£ ON

Sabtu

komunike

jang

B3

PERUNDINGAN TINGKAT MENLU — Menlu Yugoslavia Mirko Tepavac memimpin delegasinja dalam perundingan jang diadakan dengan Menlu Adam Malik. Tepavac kelihatan no. 2 dari kiri. Adam Malik didampingi antara lain oleh Anwar Sani dan Ismael Thajeb. (UPI/Kema

Dalam

ma

dan ganteng kalau ja se.
membawa
sendjata,
apa

lagi dilaar

dinas

pakaia:

Malahan

preman

de

dan

tanpa sendiata itulah jang di
anggapnja gagah Daiam hal

Ing haras

diketjualikan

kota Kepolisian
polisi tugas itu

nal

waktu,

luar

dir,

ang-

karena “bagi
tidak meagg

seperti

pendjahat

djuga tidak mengenah waktu
dalam melakukan cperasi?nja
Anggota Angkatan Perang. di
wakunia

ralah

"8

Jhan2,

keadaan

sebahagian

dipergahakan

vdak kelujuran
kemari sambil bawa

besar

untuk

kesa
sen.

k

SENIN, 30 MARET 1970.

MERDEKA

BIGGS

(Sambungan

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

beri nama

tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

Bk

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

TEKS

SADJA

:

Nisi

Rekening

giro

pos

iklan, lebar 25 mm

: A. 12.638

PERANAN KEKUATAN
NON - BLOK

tat dua peristiwa besar, jang dipetopo
ti oleh pemimpin dan partai NU. Jang
adalah Surat Wakil

Ketua

MPRS Subhan ZE. dengan Kepala Su-

rat WAKIL KETUA MPBS jang ditudjukan terhadap Menteri Dalam Nege
ri Amir Mahmud, berisi tentang pem-

lid, dimana

sesudah

pertemuan

i!

Idham Chalid menjatakan kepada
Pers bahwa berlakunja PER MEN 12
adalah suatu hal jang wadjar.

esarnja anggauta partai Islam
NU tidak dapat kita sangkal
Sesudoh Partai Masj
bubarkan diri pad,
muka NU mendjadi partai Islam terbesar, dan bahkan mendjadi lending Party Islam. Dari segi keanggautaan, nemang NU, kebanjaxan mempunjai ang
#auta dari daerah2 pinggiran, Aas
tal society. Daerah dimana NU sangat
cominan,
adalah Djawa Timur dan
memang NU muntjul mula2 disana
15 tahun jang lalu dibawah pimpinan
KH. Hi
Aw'ari. Perkembangai
NU, tidak dapat dipisahkan dengan

pondok, pesantren, pengadjan, mesdjid dsb. Dahulu ketika ramai2nja Pemilihan Umum tahun 1955/6, NU sering mendapatkan edjekan sebagai par
tai kolot (konservatif). Tetapi sesudah
15 tahun kemudian. NU telah sangat
berobah terutama sesudah muntjulnja tokoh2 Subhan ZE, Imran Rosjadi, Jusuf Hasjim dsb.
Subhan. ZE, adalah tokoh NU jang
sering menghebohkan, Pertama kali
dalam Kongres KAPPI sesudah G 30S berhasil ditumpas, hingga menimbulkan pro dan kontra Subhan tidak
sadja diluar
Partai, tetapi djuga didalam partai itu sendiri.
Kita djuga masih ingat akan pemeYatan Subhan ZE, oleh pimpinan Sjuviah jang sangat fanatik, tetapi sebentar kemudian pemetjatan itu ditjabut
kembali. Jang paling hangat adalah

Gengan

seorang diplomat

lang

mereka,

Gitjulik oleh
harj

kan neger!
Kuba.

200 Tentara Burma

Dibunuh

Oleh

rekan2

Djumar

Djepung

gerilja

meninggal-

jtu untuk menetap di

Keempat orang tahanan ku
berikut seorang biarawati Fran,

sisco.

sunter

Silveira,

Maurina

dibebaskan

Borges

oleh

Oa

pengua

“82 BrazYia, ditukar dengan Kon
“ul Djepang di Sao Paulo jang te
lah ditjulik oleh geriijawan Kuba

wajap kiri.
Sebelum bertolak menudju Ha.
“1 keempat orang itu — Shi
1 Ozawa, Octavio Angelo, Diogetu » Oliveira dan Senhora Demaris di Olvejta
Lucena——
mengatakan kepada puru wartawan bahwa mereka ragu2 akan
kembali ke
politik

disana

Brazil

dan

seterusnja

bahwa

ungkatan law dan pol si perairan

Birma telah menangkap!

pelajan2

mentjari

serta

dalam

Sabtu Int,

aksi

tersebut

pada

itu menurut

sumber2

dilakukan

jai

disana.

Golongan militan Buddha di An Ou:
ang mengatakan hari Djum'at bahwa

mereka mendukung aksi jg dilan: tar
kan oleh para mahasiswa itu dan mem

berikan sumbangan
stran itu sebanjak
Para mahasiswa
wa mereka akan

kan?

jang

Tebih

kepada para demon
20.000 piasires.
itu berdjandji bah
melantjarkan tinda

drastis

a.l.

mengada

kan demonstrasi? di-djalan2 raja djika

pemerintah Ssigon tidak membebaskan
Mam dan antjaman? mereka akan nam
pak sebagai bagian peningkatan dari
tuntutan? mereks terhadap pemerintah
an Presiden Nguyen Van Thleu 'vng
akan menghadap! pemilihan kembalinja
sebagai Presiden dalam tahun jad
Dua pemirnpin mahasiswa lainnja
sedang mendjalani mogok makan se

tam3 46-djam den para wakil dari se
Uap

fakultas

telah

menjatakan

kesedia

an untuk melakukan hal jang sama
didepan Madjelis Rendah di Saigon
ja (Rt)

dinega

ra Amerika Latm 'tu, mereka men

Gjawab

bahwa

ini nampaknja

rupakan satu "jara jang
Yakin untuk dapa

para tahanan politik

me

paling

membebaskan
(Run)

melo-

sadar dan tak disengadja pernah me-

,What

penh achir

rakjat).

Dikemukakan

nanja dalam
na anggaran

oleh

membuat Ani
belandja daerah,

ena

para

persoalan

jang aa

an persoalan

tian

jang

Gubernur

Bupati

pokok-

BAGAIMANA AMERIKA MELEDAKKAN
SENDJATA NUKLIR DIBAWAH TANAH
PARA pekerdja di Pahute Mesa, Nevada, AS, menurunkan sendjata nuklir tanggal 27 Maret lalu kedalam lobang
sedalam 4000 kaki untuk mempersiapkan pertjobaan ledakan
nuklir jang diselenggarakan oleh badan tenaga
atom AS. Sendjata nuklir itu sendiri terletak dibagian
bawah. Kekuatan ledakan dikabarkan mentjapai sedjuta
TNT. Getaran ledakan dapat dirasakan sampai
ke kota
djudi Las Vegas. (AP).

negeri

dan

Sis maupun kapitalis,
un

Oleh: ZAENAL

ARIFIN

SH

persoalan Surat Subhan ZE kepada
menteri Dlam Negeri, ang tembusan:
nja dikirimkan kepada Presiden,Pimpi
nan DPRGR. dan Lembaga? la!1.
Harian KAMI dalam tadjuknja sesubungan dengan surat Subhan itu,
Ik sekali, kata? jang terlalu k
rang enak untuk didengar oleh ad
timur, dimana sopan santun anta
Harian KAMI.
tidak bersifat zakelijk, »leh karena tjuma Subhan sadja jang dimaki2 dalam
tadjuknja itu. Apa jang dilakukan oleh Subhan, oada hakekatnja tidak da
pat dilepaskan dari Garis Umum partainja. Semua Partai Besar, telah menolak berlakunja PER MEN 12. Tetapi apakah tjukup sekedar statement
penolakan sadja ?
Pada hemat penulis tindakan Subhan bukanlah merupakan sebab, tetapi hanjalah akibat dari PER MEN 12
dan sikap penguasa jang tidak konsekwen. Mengapa demikian dari garis
penguasa dalam rangka
menangnja UUD 45 dan PANTJASILA. Sebenarnja kenangan penguasa
telah didjamin dengan adanja pendjatahan 1/3 anggauta MPR jang diangkat, dan 100 orang anggauta DPR
jang diangkat. Untuk mereka UUDjang berlaku, diharuskan adanja suara

2/3 ditambah satu dari seluruh anggauta MPR selurubnja. Dengan adanja1/3 anggauta MPR jang diangkat, olus
golongan? jang memutlakkan UUD
45, maka menangnja UUD 45, PANTJASILA dsb. telah didjamin. Tetapi
kenjataannja, tidak
ikian. Pengua
sa tidak berhenti dengan kemenangan

PARMUSI akan kehilangan 47 kursi,
NU kehilangan 40 kursi, PNI kehilangan 21 kursi jang lain adalah Murba,
Katolik, serta Parkindo (Antara 8 maengapa jang
kan walk out nja tjuma

pada

telah dinjatakan oleh Panglima Pemilihan Umum sebagai "tjontoh sadja”.
Kata jakin Parmusi belum bisa tenang
dengan pernjataan "tjontoh sadja”
Bagaimana dengan PNI ? Gagaimana djuga PNI, harus bertindak hati2
Kalau terlalu rewel partai marhaen ini
bisa diker
"sekian ribu orang ang
gauta PNI adalah extreemkiri, dus tak
boleh ikut pemilu 71'. Dan djuga
PNI sedang menghadapi Kongres
tai pada bulan April jad. Bajangan n:
sib seperti Parmusi, di
mengadakan intervensi
res maupun hasilnja, menghatui seba
gian tokoh2nja.
Dalam rangka preventif, PNI haTus djaga diri dari hubungan2 jang&
gang dengan Pemerintah. Satu2nja
partai jang tjukup besar, dan keadaan
ja tjukup baik lahir batin adalah NU.
Dalam rangka menebus kelalaian2
masa lampau, maka NU mengadakan
lompatan besar tokoh Subhanlah jang
mendjadi pionir dalam hal ini. Kalau
ada 10 orang type Subhan dalam PB
NU, maka NU tetap akan mendjadi
leading party paling tidak selama 10
tahun mendatang. Dari proses SuratSubhan, hingga ke walk out partai NU
dafi Lembaga legislatif, maka kita sebagai orang luar, mendapat image baru dari partai NU. Tetapi dilain pihak
timbullah pertanjaan, adakah kem:
djuan dalam sikap ini memang merupakan kepribadian dari partai ini, atau
kah sekedar dalam rangka kampanje
pemilihan umum sadja ?
Kita tentu tidak akan gegabah
memberikan evaluasi dalam hal ini,
Nanti akan datang masa udjian dimana partai ini ukan dilemparkan kepaAa suatu dilemma. Adakah dalam keadaaan itu, vartai tetap mempertahan
kan Subhan ZE, dan tindakan walkoutnja ? Sukowati. 'elah menjatakan
dalam suatu intimidasi jang disguised,
bahwa soal Subhan ada "penggarapannja sendiri". Kita tunggu dengan
berdebar hati.
alam pemilihan Umum tahun
1855/6 Masjumi berhasil men
dapat suara 57 (sama dengan
PNI). Sedang NU hanja mendapat suara 45. Dalam keadaan facuum,
dimana Masjumi dibubarkan, sedang
wadah baru belum muntjul, maka banjak diantara anggauta ex Masjumi
jang masuk NU. Dan sesudah 7 tahun
kemudian, maka banjak diantara be'Ikus Masjumi jang mendjadi tokoh dalam partai NU. Dengan muntjulnjaParmusi pada
6, maka orang?
jang telah masuk NU, akan be
ir
tetap pada NU atau masuk Parmusi?

DRS.

ini

rezim

rugikan . . ....”

rakjat banjak, suseperti dl

masjarakat,

komu-

ilmu ekonomi

per

skill

»gsa,

komunis

maupun

mempunjai landasannja.
bagi kita
sekarang iri,

pembangunan
rasional,

Gjurus
tuk

ekonomi

Can

dalam

kepada

berdiri

Didalam

usaha

diatas

kaki

bahwa

«konomi,

un-

tula

senantiasa

melindungi masjarakat daripada penct
rasi luar
jakan

negeri jang dapat membaha-

kehidupan

ekonomi

dan

pembangunan nasionalnja.

Oleh

itulah maka negeri? itu tidak pernah

dengan

rojal

ikuntji-pintu

memberikan

kepada

tuk ditanamkan di
belum ada landasai

| ral didalam

modal

fasilitas

asing

dan

un

im negerinja, se
'konomi — nasio-

negeri sendiri, jang no-

tsbene harus kuat pula
Ketika India mengeluarkan Undang2
renaraman modal asing
negeri itu

sudah menjusun

ekonomi

nasionalnja

Sehingga
penaraman
modal asing di
India umpamanja,
diharuskan untuk
bekerdjasama
dengan
bidang?
jang
mendjurus
kepada kepentingan ekono

"wi nasional

didalam

negeri.

Dengan

(jatatan,
bahwa keuntungan
modal
sing haruslah dibarengi oleh djamivan keuntungan ekonomi dalam nege-

1 setiara reel

Filipina
jang pernah
membukakan
yintu lebar2
bagi modul asing. kini

menjadari,
@Ccritanja

bahwa kerugian? besar jg
menjebabkan sukarnja me

teka mendapatkan
kemadjuan2
men
«irikan landasan ekonomi nasionalnja,

Demikian juga Malaysia telah mera.

«2, betapa modal asing merugikan ke
"madjuan2
ekoncmi
nasional mereka,
| 19
oleh
karena modal
asing mun.

KOTA

ran

tjita2

sebab

kepada

diri

ekonomi

jang didja-

oleh

dan

jang

sudah

ditjetuskan

Konperensi
Pembangunan
Asia, perlulah ia didjadikan bahan pi
kiran.
Supaja disamping keahlian,
ki
ta menjadari keperluannja pengetahuan politik ekonomi jang mendjurus ke
pada suatu kebidjaksanaan pembangu

sudah madju

mereka

ini,

negeri

lankan oleh banjak negeri2 Asia Teng
Rara, jang djuga
kita sebut
politik

men-

sedjarah perkembangan eko

tjatat,

kepertjajaan

kebidjaksanaan

jang bersifat

"omi negeri2 jang kini
kita

kapitalis,

serdiri.

baru?

""

Kembali
kepada
tehnokrat2
kita
jarg kini berada dalam tugasnja mem
bimbing ekonomi
kita, maka perlulah

Dan landasan
adalah
Idee2

setjepatnja

bagi

negerinja
dengan
kekuatan sendiri,
Gan
bukan sebaliknja,
mengharap
ki
bantuan
atau
menggantungkan
Ciri kepada kekuatan2 lain

kondisi

prakteknja

Sine

sekali

Asia

bahwa

ekonomi

nasional

Wan berdaulat. Tanpa at

jang

merdeka

an atau kemauan jang
pada kepentingan politik ekonomi itu
kita akan menemui kegagalan
Djika dizaman Orde Lama kita men
dengungkan setjara demagogis pem
bangunan ekonomi nasional kita, dan
kita muntahkan segala kebentjian ke
pada negeri2 modal-suatu sikap jang
bodoh dan tidak reeel-, maka sekarang
kita menjerahkan kuntji rumah kita
sepenuhnja kepada modal asing, dju82 suatu sikap jang tidak dapat dika
takan menguntungkan kepentingan nasion:
AUM tehnokrat kita harus:
lah mengambil kesempatan
Pada suasana berdikari diK
seluruh dunia ini-chususnja
Gi Asia Tenggara-, untuk mu
lai bersikap realistis dan men selaras
kan politik ekonomi kita dengan se
mua utjapan? Presiden kita jang selalu mendengung2kan harus didahulu
kan kepentingan nasional, harus di
Sjadikan pindjaman2 luar negeri seba
gai sifat bantuan atas kekuatan kita
sendiri. Dar tidak berbuat lain, seper
ti jang ternjata didalam
prakteknja
sehari hari

BANGALORE DILANDA
PEMOGOKAN
DAN DEMONSTRASI2

MANGALORE, INDIA — Polisi2 di
Bangalore telah menggunakan gas? air
(mata dan pentungan? terhadap para
mahasiswa setempat jang berdemons.
rian selatan tersebut.

dikota
pada hari Ka

Selama kerusuhan2

Senator Mansfield, anggauta
Senat AS, menjatakan bahwa
Pangeran Sihanouk adalah seorang jang memiliki kesanggupan besar untuk mendjamin
kenetralan Kambodja.
Sekalipun pemimpin minori-

se

perti ini pasti bukan kemenangan
jang menentukan bagj rezim baru Gj Pnompemh itu pasti tidak

bagi negara Kambodja sekalipun.
Saigon disokong oleh
juta pasukan Amerika

setengah
Ser'kat,

disokong

"kemenangan!

oleh

bahkan

lang dilantjar-

kan dikota itu untuk menuntut

'ftu. Sebeb,

untuk

AS

tas, pikirannja ternjata pikiran
majoritas.

ke,

dunia,

“€kedar satu kesalahan

sendiri, dan dalam instansi pertama
haruslah mengadakan
pembangunan

dan situasi perkembangan
masjarakay
itu,
tentunja
mempunjai landasan, seper1 djuga setiap negeri, masjarakat dan

dukungan

manusia.

negeri jang sedang berkembang harus

mempunjat

peretra-

didalam

Pembanguran

Minor jang
major.
Denga
aa Seal

dju

dear

si

(Assgnuta majoritas
rakjat Indonesia)

ter

masuk untuk kita dj Indonesia.

negeri2 jang sedang berkem
bang,
kita dapat mengambil
peladjaran jang djitu dari hasil2 kon

Supaja djangan gagal
EBIDJAKSANAAN

Terutama

mengatakan

kelak

masalah Kambodja
akan
di tjontoh penjelamatan

KONOMI
berdikari pada seUap negeri adalah suatu keha

perensi

Strategi "meminta

lah2

Suatu Conditio
gua non

jang

maka

pasti akan mengadakan
peneliti
Zn jang seksama terhadap masa

tertinggi,

mereka

rusan.

keliruan Pemerintah.—
Lebih demokratis lagi, djika
komentar ini oleh Pemerintah
disetudjui !

Kita jang hendak berpik'r segar

menudju kepada ekono
mi berdiri diatas kaki sendiri
Penga
laman
pina dan
Malaysia adalah
Gjuga sekaligus pengalaman dan peludiaran bagi kita !

adalah Ilmu sosial jang berkembang
"Wan tumbub, sesual dengan perkemba
sial daripada sesuatu masjarakat.
Oleh karena itulah mendjadi sjarat
mutlak bagi setiap orang jang memim
pin atau membimbing
perekonomian
kita, untuk senantiasa hidup dalam
serkembangan dan pertumbuhan masJarake dan mampu mentrapkan penge
tabuannja kepeda situasi dan kondisi
Dtitumbuhan dan perkembangan masJarakat itu.
Didalam impiementasinja termasuk
kebidjaksarsan Import, eksport dagang lainnja, industri, sistim bank
#

pemimpin2rja jang

butwa

merintah menundjukkan ke-

tap djauh entah dimana.

SUBANDI

liwat

sosialis mau-

berdikari, bahwa

kebenaran

Pe-

mass media

alat

bahwa

Pnompenh sekarang jni mengan.

dung

tapi

Yul dinegeri2 itu. pala waktu nege
ri2 itu belum mempunjai ekonomi nasional sebagat landasan. Kedua negeTi jang disebut belakangan ini, kini
telah bersikap lain. Dan kedua? ne:
geri itu telah berkali? mengutjapkan

kita untuk kea, untuk men

penje

Yesalan masalah perbatasan dengan nc
Gara tetangga Maharastra oleh pemeringah PM NI. Indira Gandhi. semua
Instansi pemerintah, sekolah?, toko2
Wote12,
bioskop2 dil. ditutup.

mendja
ATAU

lagi bagi

S'kap jarg
wadjar terhadap
berita darj Fnompenh
bahwa Sinancuk telah digulingkan adalah
sikap

'shock'

Karena
lang

jtu

berpikir

perandjat

—

terperandjat

setiap

pemerintah

wadjar

akan

terhadap

ter-

kudeta

Sikap jang ajudjur, dus

'tu

sikap jz

tepat bagi semua negara jang ber
politik

netral,

non-blok,

karena

keadaan

di

bebas-

aktif. tidak bisa lain
daripada
mengharapkan suatu situasi prakup dimana Sihanouk tetap memimpin pemerjntahan Kambodja,
Kambodja

se

belum kup sesungguhnja
tidak
ada' duplikatnja — tidak ada" ue
gara didunja ini jang sama seper
tI tanah air
sebelum Lon

bangsa Khmer
itu
Nol merebut kekua-

saan
mendati, negari2 non-blok patut
menjatakan keprihatinannja terhatap
kris di Kambcgja. Dan kalau tega
ra2 Itu (termasuk Indonesia) meng:
harapa.1 "perielisaian masalah Km
bodja oleh bangsa Kambodja sendiri
menudju suatu perdamaian nasional
nya maka perdamaian
itu haruslah
pula diwugjudkan setjara damai, te
gacrja tarpa pestumpahan darah bu:
kar, tjuma —tarpa tjampur — tangan
wing,

Viecram
Selain
tjontoh kesalahan

Ratu Farah
melahirkan
Ratu

ke

hal.

IV)

jg

puteri,

anandanja

,

.
-Lam magang
wa
gataka

dar tjampur tangan asing, maka Ni
geria djuga adalah tjontoh jang baik
dimana perang saudara achirnja toh

(Bersambung

seorang

kan

merupakan
ke
jang

sebagai
Laos
dan
negara2 itu Sa

berhenti dengan tertjapainja keruku
aan antara para pemimp.nnja, mes
kipun setelah Djenderal Ojukwu di
singkirkan
Di Kambodja, soalnja bukan apa
kah Lon Nol atau Sihanouk harus di
singkirkan dergan kekerasan.
Sudah sedjak tanggal 18 Maret
Jang lalu — Sihanouk — didjatuhkan
namun ternjata malahan inilah isja
rat dimulainja pertumpahan darah di
negara itu. Ketidak-stabilan, Dankan
Takta pertjobaan penjerbuan ke Pnom
penh minggu lalu oleh golongan anti
vezim baru, merupakan bukti menge
Nat akibat kudeta 18 Maret tersebut
ERADANJA
Pangeran Siha
nouk di Peking ataupun di
Moskow atau Hanoi,
me:
mang tidak membawa manfa
at dalam usaha mengembal
Ran persatuan dan perdamaian dang
sa Kambodja, maupun image pange
ran Itu sendiri sebagat seorang netralis. Tapi sebegitu djauh memang
tidak ada regara? atau pemimpin2
netral lain jang madju kedepan untuk
menawarkan djasa? baiknja. Semen:
tara itu, pernjataan2 Sihancuk sela
ma derada di Pekirg menundjukkan
bagaimana sikapnja berobah tjepat
Mula? pangeran itu mengusulkan sua
tu referendum dibawah pengawasan
internasional. Kemudian dia mendja
di lebih
“radikal” dengan mengu
mumkan rentjana pembentukan apa
jang disebutnja "tentara pembebasan
nasional” guna melaksanakan perang
terilja di Kambodja. Sungguhpun de
Mitu, pernjataan Sihanouk bahwa dia
tidak ingin mengambil kembali pim.
piran pemerintah jang telah diram:
pes dari tangannja Itu menandakan
bahwa dia tidak mau diperalat oleh
siapapun Jang hendak — merusak ke
netralan Kambogja
Apabila kenetrilan Kambodja bisa
didjamin dengan berpedoman pada
pendirian Sihanouk
itu. maka kini

—

TEHERAN

Farah Diba dari Iran
harj Djum'at melahir,

menjertai

Ratu

Kamar

Bersalin

didalam

diru.

mah sakit militer di Te
heran.
Sebuah komunike res
mj
mengatakan
kelahiran puteri

bahwa
tsb ter

djadi pada djam 8 pagi
waktu

setempat

dan

ibu

serta puteri berada da.
lam keadaan selamat.

Shah dan Ratu Farah,

menikah

dan

orang.
Reza,

sndah

sedjak th

1959

berputera

3

Putera Mahkota
akan berusia 10

tahun

pada

musim

gu-

gur jang akan datang.

"BIBLE"

(Sambungan

peranan

Menpen

dari hal

1)

mengatakan

hal

tsb Sabtu pagi di Istana Mer
deka setelah ia terlebih dahu
lu menghadap
abang
Soe.
harto. Dengan Kepala
Negara

Menj

telah

2

Pembangunan

sok

melaporkan

langsungkan

di

Pameran

hari Selasa be.

Gedung

Pola.

Pameran

tsb akan dititik beratkan ke.
pada sektor pertanian. Djuga

dilaporkan

oleh

Menpen

akan

berlangsangnja Festivar Film
se-Asia dan berachiraja Raker
Deppen. Festival Film se.Asia
itu direntjanakan skan dilang
sungkan tgl. 15 Djuni “1970 jg
akan
datang
FesivalFilm
Asia tsb
sangat bermanfaat

untuk film Nasional
Direntjanakan

tival

tsb

dudiensi

anggota?

akan

1

mengadakan

dengan

Presiden

-?

2 PANGKALA N MILITER INGGERIS DIKOSONGKAN
SERENTAK DI LYBIA & MALAYSIA
modem
tsb dan sebuah badan
Let.

AA anal

sukan2

Inggris dari pangka

La gn Lgu repo Knp

lan? mereka di Libia diuga di.

akan men

Maret 1970 lalu
Kantorberita Libia

Nang

Sabtu.
Pada hari Selasa

NU?

tingan2
4

sang

tai, orang2 lama sebelum Mu'camar
berlangsung.
Djuga Partai Muslimin, masih pusing
dengan code 2500 orang anggauta ex
Masjumi dan PSI jang tidak diikut
sertakan dalam Pemilu 71, walaupun

Suatu kemadjuan demokrasi,

berada

amanan bag' kedua negara itute

Tehnokrat2 kita perlu
menjusun kekuatan
ekonomi nasional

Mexico

baru @ Pnompenh anna dalarn

Vienttenne

KEBIDJAKSANAAN MENILAI
PERKEMBANGAN MASJARAKAT

perha

Crowley tampak disini ketika disambut oleh Dubes Mexico Fran-

Im hanjalah satu lagi propagan
Ya dari Pnompenh. Sebab, me-

Komentar TVRI Kamis malam mengatakan, bahwa "
penanaman modal asing membikin negeri2 jang dibantu
tergantung kepada mereka jang
menanam modal itu, atau di-

Pange-

pemerintah Laos jang berpusat di

MENGGABUNGKAN SKILL DENGAN

.....

Demokrasi, demokrasi

me-

Sa ai ea an

semua

cisco Garcia (berkumis, kanan) digedung kedutaan
saat pembebasan atase udara tersebut. (AP)

Poking

”

sebagai

DIBEBASKAN

dan

njatakan dunia mendukung

tjukupi kebidupan
vah tentu mengerti,

DJUGA

bukan
asia - tenggara

se-

negara — ketjusii

Moskow

tan Sihanouk mas'h terus
Gisama,

meletak

ase udara Amerika Serikat dan diplomat A.S.
jang ketiga ditjulik di Amerika Selatan/Tengah sedjak September
lalu,
|
dibeba
hari Kemisska
Jalu olehn
para pentjuliknia “setelah

intu

banwa

Itu katanja disebabkan

jeluokrat2 kita jang sekarang

JANG

perairan Asteng. Negeri? itu
antara lain ialah AS sendiri,
Inggeris, Australia dan New
Zealand.
Satu teka teki silang abad ke
XX : Latihan perang2an diAsia Tenggara oleh negara2

njokong rez'm baru tersebut Sikap dingja Soviet Uni dan RRT

membimbing
ekor.omi
wadjuar nusa dar b:

Kol: Crowley,

mua

@...-

for the people ?"

untuk

minggu

mengatakan

can 1 do

SEMARANG,
—
Gubernur
Djaleng Moenadi Rabu siang jl.
menjatakan pada para pedjabat
terras Djateng dan Bupati2 selu
ruh Diateng bhw tugas pokok
Bupati
sekarang
inj
adalah
»What can I do for the people"
fapa jang dapat saja kerdjakan

mulai latihan perang 2annja di-

KUSUMASASTERA

Afrika.

OLEH:

D'tanja mengena!
pandangan
mereka terhadap yelombang2 pen
Uulikan para diplomat jang dewa
sa Inj sedang hangat2nja

ERIC

bersama-sama

Dibawah pimpinan AS, enam
negara anggauta
SEATO sudah

lagi satu
kesalahan

pb:

diseluruh

dengan merangkap

Teka teki silang abad XX

tan atan

bukan

Dari kisah Njonja Biggs —djelas
bahwa Polisi di Australia setjara tak

hari

berubah.

pekerdjaan

Kambedja:?
penjelama-

rakan Ronald 'Biggs. Ia pernah dita:
gagal dalam
tuntutan
pembebasan
han di Adelaide karena
kesal
utas diri Huynhan Mam, pedjabat Kelalu-lintas. Polisi Australia
mengira
tus Persatuan Mahasiswa di Saigon,
ia bukan Ronald ”Biggs karena mejang dilantjarkan pada awal minggu
makai nama TERENCE FURMINGER
Ini,
jang memasuki Australia pada tahun
Mam telah ditahan 17 hari jl. dan ” 1966 dan pasporria jang palsu medituduh olgh pem ntah sehagat seo:
mang menerangkan demikian, maka
rang agen Vietconi
Japur.
dibebiskan
rada
waktu
itu
Semus
mahasiswa dari seluruh
fa(UPI).
kultas dart Universitas Salgon telah
PERTANJAAN BUAT
turut mogok kuliah
Dan diduga bahwa sedjumlah ki
PARA BUPATI:

setelah situnsi

Senhor Ozawa, dari satu ke
juarga Djepang jang menetap di
Brazil, mengatakan bahwa — keempat rekannja tu telah berkepu
'usan meninggalkan Meksiko oleh
karena mereka mendapat kesulitan untuk bjsa menempatkan diri
Dikatakannja

unti-pemerintah.
Para mahislswa itu mulai mogok
kuliah selama 2 hari setelah mereka

Pemilu-71

5 Tapol Brasil Pilih Kuba

Meks'ko Ciy, 30 Maret (Mdk)

tertentu

mendjelang

bitjaraan dalam sidang chusus DPRGR jang bersifat tertutup mengenai
PER MEN 12/1969 jang menghebohkan.

Jang kedua adalah sikap Partai
NU terhadap berlakunja PER MEN12
dengan tegas menolaknja, dan tindakan walk out dari DPRDGR tingkat |
jang mungkin akan ditingkatkan untuk DPRGR Pusat. Hal jang kedua ini
dinjatakan oleh Sek Djen Partai NUJusuf Hasjim dalam rangka mengclearkan persoalan NU terhadap PERMEN 12 itu.
Sebelum itu, Ketua SEKBERGOL
KAR Pusat Sukowati, telah mengadakan pembitjaraan dengan Idham Ch:

ESGUIRE"

Perkembangan NU

Dalam dua bulan i

I)

Icskan diri dari 'pendjar:
sampul Malaysia dan dinegara-negara

39,000 mahasiswa: di Saigon akan ikut

Kundjungan Menteri Luar Negeri Jugoslavia Tepavae, jang kemarin telah
kembali ketanah airnja, adalah kundjungan jang pertama, jang dilakukan oleh seorang pemimpin Pemerintahan Negara Komunis semendjak
peristiwa
PKI 'ebih empat tahun jang lalu. Bagi Pemerintah Indonesia, kundjungan Gestapu/
ini,
Tupakan bukti bahwa kita mendjalankan politik bebas aktif, dan samasekali tidak
memisahkan diri dari blok sosialis, seperti jang digembar gemborkan oleh banjak
lawan2 RI diluar negeri.
Kundjungan Tepavac memberikan kepada
gambaran jang lebih djelas
tentang sikap Jugoslavia terhadap Indonesia, ketjualikitadalam
rangka -re «.hedulinghutang2 sebanjak k.I. $ 100 djuta, djuga dalam rangka mengetahui
ebih banjak
tentang pendirian Jugoslavia mengenai politik bebas aktif jang dianutnja,
politik
non - blok jang dipegangnja setjara teguh untuk memisahkan dirinja dari tuduhan
bergabung dalam blok komunis, dan menjatukan dirinja dengan negeri2 nasioalis jang tidak memihak.
| Masalah non - blok atau non aligned, sampai sekarang belum djelas bagi
Gunia, apa landasan bersama jang dipakainja untuk
melawan pe2 kiri dan kanan didunia ini. Diwaktu2 zamanperdjuangannja
demokrasi parlementer diIndonesia, jaitu semendjak 1950 hingga pemilihan
jang pertama, Partai
Sosialis Indonesia mempunjai politik "third ba lanceumum
power" kekuatan ketiga
jang
pada
achirnja
ditjap
reformis
oleh
banjak
partai2
kita.
Karena
kekuatan keliga PSI ternjata adalah kekuatan jang bergabung dengan kepentingan?
golongan
kanan didunia ini. Sehingga PSI pun disebut partai sosialis kanan.
Sukarno pernah djuga memimpikan suatu kekuatan ketiga, tetapi achirnja
ia memperbaiki pendiriannja. Dan, satu peraivu dengan Pkl, ia mengchotbahkan
bahwa hanja ada dua kekuatan didunia ini, jatu golongan sosialis dan golongan
imperislis, golongan progrezip dan golongan reaksioner, golongan revolusioner
Gan golongan kontra revolusioner, golongan nefo dan golongan
oldefo. Nehru
berpendapat, bahwa kekuatan ketiga jang berbentuk "moral force” dari majoritas penduduk duni erdiri dari negeri2 jang baru bangkit dati kolonialisme sesudah perang dunia ke Il dan menempuh djalan memberikan perimbangan, me'edakan ketegangan dunia. Sekalipun didalam perkembangan hidup non
blok
itu belum terdapat platform ideologis jang sama untuk start perdjuangan -hebatnja melawan pengaruh? kiri dan kanan, namun dunia telah mengakui bahwa kekuatan non - blok jang berbentuk dan berdjiwa AA dari dasasila Bandung, telah
berhasil meredakan ketegangan perang dingin jang berketjamuk bertahun? semendjak berachirnja perang dunia ke Il.
Sekarang ini negeri? non- blok
dirinja untuk mengadakan pertemuannja lagi. Jugostavia akan mempersiapkan
salah satu faktor non - blok di@unia ini memberikan rumusan antara lain,sebagai
tjiri2nja
ialah : tidak memihak
kepada salah satu pakta militer. Sehingga bahwa
dengan demikian, maka keselamatan
negeri non - blok sewadjarnjalah didjamin oleh
dirinja sendiri,
Entah bagaimana rumusan jang akan ditemukan nanti pada pertemuan
non- blok jad. tidaklah dapat diramalkan
Namun kita di Indonesia
jang diuga merasa diri kita mendjadi anggautasekarang.
biok itu, setjara teguh telah
mendjalankan politik tidak memihak dan tidak nonmemasuki
fakta2 militer m.
pun djuga. Dan politik bebas aktif kita sekarang seperti dikatakan
menteri
luar negeri kita Adam Malik, adalah suatu politik jang pertama tamaolehharus
menguntungkan kepentinga' " nasional. Mendjadi anggauta dari suatu kekuatan
non - blok pada saat |
P
masih
menguntungkan
kepentingan?
nasioal kita. Oleh karenanja y. , 'ulah kita netralitas jang aktif, pandangan jang "balankita pegang teguh dalam kata dan perbuatan kita. Sebab djika kita tidak
melaksanakan prinsip2 itu dengan sungguh2,
terdjerumus kedalam
pengaruh2 kekuatan didunia, dengan atau tanpa kitakita mudah
sadari.
Beberapa puluh negeri di Asia, Afrika
Amerika Latin sampai sekarang
mendjalankan konsepsi2 non bloknja dengandanmatjam2
dan isinja. Kita memerlukan satu platform pemikiran jang sama dalam tjara
perdjuangan non - blok,
Giadi suatu djalan atau tjara jang dapat melahirkan ketentuan2
non blok jang di
Pat digunakan dan diterima oleh semua anggauta2nja, merupakan
hal jang vital.
Kita tidak tahu, apakah kita dan dunia non blok lainnja dapat menerima
Jugoslavia sebagai tjontoh dari non blok jang ideal. Tapi kita harus mempunjai
kejakinan, bahwa kekuatan? kiri dan kanan jang makin lama makin meradjalela
hendak menguasai dunia, haruslah dapat dibendung
oleh kek
blok
jung sementara waktu mempunjai kekuatan moral dan kwantitatif jang non
tidak dapat diremehkan oleh dunia.—
aa
mm
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