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KAN
sudah 30 mil dari Pnompenh dan terus bergerak

Meantir
SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968
Izin Per
No.Kep.239/P/V/1968

Lon Nol aka n minta bantuan
LAOS

THAILAND

Tjandi
oa ngi Angkor

ra2 sahabat” oleh Pemerin-

Pnompenh
mengakui hari
Senin bahwa sedikitnja 30

penerangan
Denlu
Wijarto.
Menuru: djubir Deply tsb se.
begitu djauh vemerintah kita
belum lagi menerima sesuatu
Menlu Adat Malik sendiri se
belum

was sedjak penj

Indonesia

tah baru di Kambodja. Sementara itu, penguasa di

ramai

orang Kambodja

dengan
berita kup

hanouk

telah teSi-

serta Nag

3

Vietkong memulai gerakan

perlawanan

mereka

terha-

dap rezim baru.

Djenderal Lon Nol, orang
kuat baru di Kambodja jg.
memegang djabatan Perda-

aa

" TIAP HARI 40.000
'PENGUNDJUNG

SOAL GRASI SUBANDRIO, OMAR DHANI, JMD

Mahkamah Agung belum

Dari Djepang melalui Bap
penas diperoleh berita bah
wa

tiap
oleh

paviljun

Indonesia

se-

harinja
dikundjungi
40.000 pengundjung.

Pengundjung
Expo-70 setiap harinja adalah 300.000
orang. Toko2 Indonesia jg.
mendjual barang2 keradjinan telah berhasil mengumpulkan uang sedjumlah Yen
4.136.650,—.

HEBOH PEMETJATAN
MASSAL DJAKARTA
LLOYD & GARUDA:

Seda belum
terima

laporan

Djakarta, 1 April (Merdeka)
Meritri Perhubungan Drs Frans Se
Ga mengatakan bahwa ia sampai
saat

Seterusnja djurubitjara Istana Wid
Ya Latief mengatakan bahwa sidang
telah membahas persiapan sidar

tentang Anggaran Belandja tahun 70/
“
Menteri Kehakiman Prof eno
Adjie SH mergadjukan rentjana unGangan2 agar fasal 54 dalam Kitab
Undang? Hukum Dagang agar segera
Girobah, jaitu fasal jang memuat
Gjumiah suara dalam suatu perusahaan
Menteri Penerangan Budiardjo jang
Gjuga hadir dalam sidang tersebut te
lah minta perhatian Pemerintah agar
tetip memberikan perhatian kepada
pers guna merdapat subsidi. Selain
Gari pada itu Menpen djuga menjgharapkan agar Pemerintah djuga imen
berikan perhatian dalam bidang Gra
tika.
Menteri Pertambangan
Soemantri
djuga minta perhatian
Pemerintah
agar PNKA dapat melunaskan hutang
hutargnja kepada PN Batubara di
Oembilin, jaitu berupa batubara
telendjutnja dapat dikonsultasikan
ngan Perintah Sumatera Barat
merintah Pusat akan mengambil lang

kah? jang terbaik untuk menjelesai
kan
masalah hutang
PNKA
kepada
PN Batubara itu,

tahu putusan Kepala v
Pedjabat2 Saling
Tuduh Mengenai
Negara
Bandjir Bandung
Djakarta, 1 April (Mdk).

Mahkamah Agung sampai
hari Selasa belum meneri-

ma sesuatu

BANDUNG, — Saling tuduh
saling lemparkan tanggung-djawab dante
lah terdjadi antara Walikota Kotamadya Bandung Hidajat SukarmadiGlala dan petugas Pekerdjaan Umum
(PU) Prop. Djawa Marat Sumarno,
mengenal sebab-musabab sering
Gladinja bandjir dikota Kandung. ter.
Peristiwa ini disaksikan oleh Gubernur Djawa
Darat Solihin, Anggota BPH Djawa
Barat Usman Asikin,
Gua orang wartawan, dan beber
apa
pedjabat Pemerintahan Kotamadya
Bandung,

dan

terdjadi

ketika

- TIDAK BENAR GADJI/
FASILITAS2 ANGGOTA
DPR DINAIKKAN
DJAKARTA — Panitia Ang
garan DPR-GR
menjatakan

tidak benar adanja pemberita
an disementara
surat.kabar
Ibukota,

bahwa

siden tentang

permohonan

grasi, baik dari bekas Waperdam I Dr. Subandrio, be

kas Men. Pangau Omar
Dhani, maupun dari bekas
Gubernur Bank Sentral Jusuf Muda Dalam. Demikian
ditegaskan

oleh

Panitera

gadji/fasi.

litas2 para anggota DPR.GR
dinaikkan,
Sampaj sa'at ini belum ada
kenaikan gadjj/fasilitas2 bagi
para anggota DPR.GR.

Gjaksaan

dan Yuna
lan

Agung.

Mauda, Denapada
i

achir tahun 1966 jang lalu te
lah didjatuhi
matj
cleh Mahmilub, dan atas pu-

tusan itu mereka menjatakan
minta gras kepada Bln
(Ant,

Vonnis 6 Tahun
Kepada Pedjabat

pedja-

bat2 tersebut mengadakan penindjauan kedaerah jang
kerusak
an terberat akibat bandjir baruz Ini.
Walikota Hi
mengatakan bah:
wa penjebab
adinja bandjir antara lain karena aliran air (atvoering)
kali (sungai) tikota
pada sementara
Bandung, dan atvoering ini mendjadi
tunggung djawab PU Propinsi Djawa
Barat untuk memperbaikinja.
Sedangkan wakil dari PU Djabar,
Sumarno, mengatakan bahwa keadaan
ricolering jang sering matjet dan ter
sumbat-lah
jang mendjadi penjebab
.bandjir tersebut, dan mengenai soalriool ini maka Pemuda Kotamadya
Berdung-ah jang harus bertanggungdjawab, (Ant)

di

keputusan Pre-

Tinggi Padjak

maa

bi

1968 jang

regim

Agustus

in

lalu.

itu

nina

lan

ri negara2 sahabat djika hal

itu

perlu untuk

apa jang disebutnja "mem-

pertahankan

kenetralan”

Bantuan2 dalam bentuk
alat2 militer akan diminta
kepada negara2 sahabat se

perti Amerika Serikat, Perantjis, Indonesia dan lain2

demikian

ditegaskan

djenderal

tsb.

oleh

kepada

ku-

ranglebih
50
wartawan
wine
dikediamannja hari
nin.
Tapi,

Kambodja

menurut

Lon Nol,

akan

menolak

bantuan dalam bentuk pasu

kan2 asing.
Orang
atom

ke
Pr

Kami
bata
TN

pemerintahnja adalah
kenetralan serta

tuk mentjavai
Dikatakan bahwa sebelum me
langkeh kepada operasi? mili
ter,
Kambodja

lebih

dulu

DJAKARTA, — Seorang pedja
bat tinggi bernama Raden

So.

lihin GP menekankan, bahwa
didalam

djalan

mensukseskan

pokok

Pro.

kebidjaksa.

terutama

meningkatkan

dengan

potensi

buruh guna turut serta dalam
tanggung djawab pelaksanaan
program

tsb.

Gubernur

Solihin

dalam

amanatnja jang disampaikan
oleh anggota
BPH Propinsi

bantuan

djubir Kemlu

hanja

perminta-

itu

AS

sadja

Robert

MsCloskey
mengatakan bahwa
karena permintaan itu belum di

sampaikan

maka dia

pjen.

Nol

dan

Sanyo
g.

pergian

Lon

menjesalkan

diplomat?

Pnompenh.

Baginja

mereka

tindakan

wewenang

Ke.

Djabar Lanan Apn

etkong)

rintahnja,

telah

mengakui

kenetralan

peme-

Kambodja

(Bersambung ke hal. IV)

minggu untuk najk banding.

Pegawai

II di Tjirebon

wa2

pir 140 orang pada hari Sela

sa dan mengantjam akan me
ledakkan pesawas

dua

| (Mak).

an

keduta-

jtu setelah
pesawat pemburu

buah

Djepang

pesawat

Asing :
TERLIBAT KOMPLOTAN
PENGELUARAN
ONDERDIL2 MOBIL
DARI PEL. PRIOK

berhasil

negeri

nur Solihin, tiada djalan lain
bagi Pemerintah harus meng
adakan serta memperluas la.

Akan

tetapi pedjabat? lapangan

tsb.

telah

memberjtahukap

pada mereka

bahwa

ke-

bahan

ba-

kar pesawat itu tidak tjukup un
tuk melakukan penerbangan

ke

Korea Utara dan akan mendarat
Gi Itazuke.
Pilot pesawat itu, Shinji IshiYa. kemudian
suatu

segera

kontak

melakukan

darurat

pada

lapangan

dengan

pe

terbang

Internasional Tokio,
Kira2' 140 orang polisi menge
pung bagian belakang pesawat
tsb dilapangan terbang Itazuke,
ketika pesawat itu mendirat un
terus Giikutj oleh dua buah

tuk mengisi bahan
pemburu

bakar, setelah

dar

pe

Pasukan

terbang

Itazuke.

pa

tidak diperbolehkan turun

semen

Ishida, berunding dengan

“para

tsb, Shinji

akan

tetapi

merdka

mendekati

telak

pssa-

itu selagi pesawat tsb meng

Pesawag

jang Gibadjak

oleh

setelah penumpang!

wani

19 mahamswa Djepang radikal its
berangkat lagi dari lapangan ter
bang Itazuke
menudju
Knwea

Deihi. Ka

Aldiarairia,

Addis

Singapura

New Dedan
lh
iad.
Beogr

(Rtr)

Akibat tjara

terbang mengatakan bahwa pilot

Wa!

New

wi

nudju Korea Utara.

zuke,

Abeba,

@ pesawat tsb memasuki
lajeh udara komunis.

dan
pilot
itu untuk merubah haluan me

usi bahan bakar.

Pegatuk, mengatasi
kesulitan
jang
sedang dihadapj
oleh
ta
penganggur, kata Guber

pesawat penumpang

ke

Kira 700 orang
polisi teluh
mengepung lapangan terbang ia-

orang

erima'

tjam pilot
tod
“dengan
ngan pedang
mengatakan kepada

Barat

ggur.

Korea Utara ternjata tidak mau
'men

pesawat

berusaha untuk

tertjatat 500.000

KORUT

Menurut berita terachir, pihak

Barat Dje.

pang.
Mereka

dj Djawa Barat. Menurut Gu.
Ni

darj Tokio

Itazuke, dibagian

pembadjak.

bernur sempaji kini di Djawa

DITEMBAK

Fuji dalam suatu penerbangan

tara pilot pesawat

baru2 ini me.

djidjinkan menin

ggaikan pesawat itu sebelum pesaw
at
tu
melandjutkan
penerbangan
nja. (Rtr-Kyodo)

Kira?
15 orang mahasiswa
telah mengambil aiih pesawat
Boeing.227 itu selagi pesawat
leb terbang
diatas gunung

Dilapangan

njinggung pula Ten,
aa
lah
penganggur jang
terdapat

penumpang

mengedjar

tsb.

ra penumpang dan awak pesawat

ke-

lah polisi dan petugas? ia
terbang menahan pesawat
itu selama 5 djam, kira2 15 orang
pangan

Diepang tsb dan sebaliknja
penumpang Dje Se
me
gan
dengan raeriam kepang, jang mengangkut ham.

Kedubes
Ditahan

berhai

Djepang telah mergbadgak kirian
buah pesawat

"Zengakuren'

didepan

Barat

Tokio, 1 April (Mdk)

sawat

'upgrading course

Djawa

TAPI TERPAKSA KE
KOREA SELATAN
KARENA TEMBAKAN2
MERIAM KOMUNIS

itu

Pertahanan Udara Djepang.
Pedjabat2 lapangan terbang n.€
ngatakan bahwa bagian belakang
pesawat itu berisi . 129 penumpang, termasuk para pembadiak
tsb, jang diduga mendjadi ang-.
gota
Tentara Merah” jang radikal, jang merupakan bagian dart
organisasi mahasiswa Djepang

Nj.

karena hal itu ka.

ke

dari

bukan pemutusan hubungan me
lainkan hanja pembekuan sadja.
Lon Nol
mengatakan, bahwa
mereka (Vietnam Utara dan Vi

djam team chusus
anti ban

tidak

menjatakan

Korea Utara

tidak ber

sedia member: komentar lebih
diauh.
Mengenai
hubungan dengan
Vietnari Utara
dan Vietkong.

Mahmilub,
Kamaruzaman,

adalah

Perburuhan

datangnja

ngawas

500.000 PENGANGGUR DI DJAWA BARA
Bandung, 1 April (Mdk)
Gubernur Djawa Barat

akan

Namun

tsb.

pihak Ameri

nampaknja

tokoh
hi hu

aan
n Kepada lapMan
para
hukuman
naan hukuma
terhukum,
tanja

menunggu

Seorang

jang didjatuhi
PKI lainnja
hukuman seumur hidup oleh
Mahkamah jang sama, jaitu
Gatot Sutrisno, Heru Atmodjo,

Bismar

Serikat

negara

non-aligned”'.

an besar asing di ibukota
telah ditahan di Komdak
VII Djaya sehubungan dgn.

Supardjo, Wirjomartono alias
Sujono, Njono serta Sudisman,
dan dari 4 o1
tokoh G308/

Aa
an
Suwardi:

Di Washington,

Djakarta, 1

'ober

an grasi dari 5 orang
6.30.8/PKI Sang Sala
kumar mati
jaitu
Sjam

na Menteri,
mengatakan
bahwa negaranja akan meminta bantuan sendjata da-

"apabila

berpo!

Br)
H

(Gambar UPN

tetap

dibadjak ke

pasti akan membantu

Kambodja

ka

Jet Djepang

berto'ak ke Djerman Ba:
telah
mengatakan bahwa

rat

an

«'IPnompenh, 1April (Mdk).

15 MAHASISWA "TENTARA MERAH"
" ANTJAM PILOT DENGAN PEDANG

Djen. Lon Nol tsb telah diberikan nleh al. kepala

E

Pers

DI DJAKARTA

Utara

ta dan kanak?

ma mengisi

"gan

terbang

diturunkan

bahan bakar
Itazuke,

Hi : '

telah disebut sebagai "”nega

REAKSI

Reaksi di Djakartz, atas per
njataan

sela

djlapa

p

INDONESIA bersama AmeTika Serikat dan Perantjis

F

hi

mengguna kan
gabiran2 X: ambod|
kan
komunis. Kanji
Berdasark
terdahulu dan terachir
an berita2
Casa,
Pre Vesg,
diplomatik antara lain dengan #empat2 jaitu pasuladalah Snuol,
Takeo, Kampot.
meminta Dewi 'an Pengawas In Balika ukan komunis telah menerobos dari Laos. Sementara Mu, perGinga
Vietsel
dan
Thailand
ternasional serta
, dinjatakan tertutup untuk 1 Hintas
PBB untuk
mengirim
penjadjau?2 kenega darat,
ra tsb. Demikian Lon Nol.

'
| !1 |

SEORANG tertara Kambodia siap de.
ngan sendjatania untuk menghadapi
serargan musuh maupun demonstran?

SEBUAH illustrasi jang menundjukkan beberapa tempat jang menurut penguasa

aki an

| i1

Djuga dari Perantjis
Amerika Serikat

Bagaimana

peranan

lam soal pengamanan

Kowilhan

Pemilih-

an Umum itu, Brigdjen Soenarjo
menambahkan bahwa titik berat
keamanan dan pengamanan Sae
rah dalam wilajah Komando Per
tahanannja

terletak

pada

Kowil-

MERDEKA

HALAMAN II

" PEGAWAI ——
(Sambungan

dari

hal.

RABU, I APRIL 1970.

Pesawat AU Msia Djatuh
Dilaut Dekat Sabah
10

I)

gian jang dialami pemiliknja ditaksir berdjumlah dju
taan rupiah.

Berhasilnja onderdil2 lux
itu lolos dari gudang Tan-

djung Priok dilakukan tidak
dengan djalan membongkar

gudang, akan tetapi dengan

melampirkannja ber-sama2
dengan keluarnja barang2

salah satu Kedutaaan besar
asing.
Apakah

besar

PETUGAS2 KEBERSIHAN
KOTA SUMBANG ZAKAT
Djakarta, 1 April (Mdk)

,

Sekretaris Negara Alamsjah
Selasa pagi
telah menerima
uang sedjumlah Rp. 30.000 da

Ti tukang2 sapu djalan DCI,
jang akap disumbangkan ke.

pada projek
Irian

itu djuga

terlibat dalam

turut

pentjurian2

tsb. kini masih dalam peng
Sebelum atiara pembukaan Lomba 12 matjam Ketangkasan dan Kepradiuritan Puspasus RPKAD
dimulai, KSAD Djenderal Umar Wirahadikusumah jang bertindak sebagai Irup lebih dulu melaktukan inspeksi barisan kesekeli!
lapangan. Upatjara ini adalah dalam rangka menjambut Ulang
an berlangsung pada tanggal 1G April 1970 di Senajan.
Tahun ke XVIII RPKAD jang

SURABAJA,

Jargsung sesama 14

membon,

usaha pembuatan

uang palsu disebuah rumah

djalan

Wonotjolo:

Mata

di-

uang

jang dipalsukan
darj n'lai Rp.
500-— dan Rp: 1.000. Alat2 un.
Yuk memalsukan uang dapat di.
sita keseluruhannja.

Terbongkarnja usaha pemalsu
an uang tersebut diawall dgn.

tertan,

T

bernama

pat di Kompleks

tsb.

adalan

Yarglima Angkatan Bersendjata, Djen
Suharto.

Bersamaan

dengan

bukzan
Pekan
dan kepradjuritan

upatjara pem-

palsu ai
membeli
pendjual

nililai tersebut dengan

Surabaja.

Lemba
Ketangkasan
tsb., dengan suatu

rokok pada Ganas
djdjalan
Semarang:

Pendjual rokok bernama Moh.

suray keputusan no. 009/1IL/1970, te
leh pula dircsmikan
pengangkatan

Atim tjukup waspada dan telah

sumah, mendjadi warga kehormatan

jaran jang dipergunakan oleh W.

KSAD

Djerderal

Umar

adalah palsu- Polisi

Puspasus

500,— dan 4 lembar dari njlai
Rp. 1-000— jang semuanja ke

beserta

keluarganja.
Dan Kopel ke II jang
agak lebih mentereng akan menampung para tantama Puspasus jang sedang aktip.
Kopel
perumahan
direntjanakan
njak 100 buah

pir selesai

akan
rumah,

60 buah

pertama

kemudian

menangkap W. berjkut bukti 4
lembar
uang darj
nilaj Rp.

pertama merupakan kopel jang sederhana jang akan menampung kl. 3
anggota

mengetahui bahwa uang pemba.

Wirahadiku-

Korps
Baret Merah (RPKAD).
Penjematan tarda2 serta
pemasangan baret.merah dilakukan
oleh Kcmandan
Upatjara Let.
Kol, Sukoso.
Selesai
upatjara,
KSAD
beserta
tombongan
mengadakan penindjauan
kebeberapa
pembangunan perumahan
untuk anggota2
RPKAD.
Perumahan

bataljon

jang

dibangun sebabaru jang hami-

fimah, dengan

2

MAHASISWA
DI

mengadakan
fieliwork
dan
research didaerah pedalaman
Kalimantan

T'mur

dalam

usa-

hanja uxtuk menjusun thesis
guna mentjapaj gelar dokter
dalam jlmu bahasa dan anit-

berikan
kesempatan
menghuninja
sampai mereka
mendapatkan rumah
diluar.
(Mrs).

ropoligie

Degan iri kami mergumumka:: sekali lagi, bahwa
bahwa a
sekali lagi,
Dengan ini kami mengumumkan
HA2IAN "MERDEKA" tidak mempunjai dan/atau mengakui
kolportir?/perantara2 pemasangan iklan. Demikian pula kami
tidak mengakui penerimaan uang untuk pembajaran pemasangan
iklan di Harian "Merdeka", ketjuali bila pembajaran uang tsb. dilakukan kepada seorang pegawai Harian "Merdeka" jang memi-liki tanda pengenal chusus atau surat tugas chusus untuk penagihan uang pembajaran iklan tsb. dengan menjerahkan suatu kwitansi jang sjah dari P.T. Masa Merdeka jang dibubuhi stempel dan
tanda tangan Kepala Bagian Keuangan Merdeka di-atas meterai
kwitansi.
Demikian agar chalajak ramai maklum adanja.

Pimp. "MERDEKA"

No.306/M/70.

AAL PPU

ANA

BEN

perkara

PE

Dengan ini kami memberitahukan, bahwa mulai tanggal

| April 1970 kami merubah lebarnja kolom iklan kami, jakni
mendjadi 46 millimeter, atau sama lebarnja dengan satu kolom
berita.
Dexgan demikian tarip iklan kami djuga berubah, jakni sbb.:
Teks sadja

: Rp.40,- per mm/kol.
minimum 25 mm/kol.

Display-ad (Iklan gambar)

: Dapat dirundingkan harga
chusus.

Iklan Keluarga

x Rp.30,- per mm/kol.
minimum 25 mm/kol.
: Rp.400,- untuk 3 baris di-

Iklan micro (iklan chusus)

Semua pemasangan
iklan hanja dapat dilakukan dengan

TATA USAHA "MERDEKA"
No.305/M/70.

KATA

EKONOMI:

ASING Di DJAKARTA

HARI

SELASA

— Kurs valuta asing dipasar kebas di Djakarta hari

hari
an
kurs
Selasa sama deng

Senin. Pasaran sedang2an sadja

tanpa ada sesuatu jang baru menandai pasaran.
Kurs hari Selasa sebagai berikut

Pcundsterling Inggeris
La

SARDJANA

:

Beli
Rp. 858,50 ...

ag

122,—

ATOM

DJAKARTA, 1 April (Mak)
Seorang sardiana atom terkemuka
Amerika Serikat berpendapat bahwa
penggunaan tenaga atom untuk bidang
bidang kesehatan dan pertanian di Indoresia

mempunjal

kemungkinan2

jg

Jung sekali.
Glenn Seaborg ketua Tenaga Atom
Amerika Serikat jang dewasa ini berada di Djakarta mengemukakan hal
itu dalam suatu djamuan makan jang
diberikan untuknja hari Senin siang
Hotel

Indonesia

oleh

penggunaan

organisasi

tenaga atom

untuk maksud2 damai terutama dibidang kesehatan.
"Di Amerika Serikat"", demikian

@itjontohkan,
"puluhan
ribu orang
dewasa ini telah dapat diperpandjang
usianja
karena penggunaan
tenaga
atom dibidang kesehatan"”.

la!
n2—

2.2

128.-—

hari Selasa kema

rin tanggal 31 Maret 1970 telah
melantik1 DMajdjen
J. Muskita
u
sebagai Direktur Djenderal Per

makan ,
numpang

setiap

Alamsjah atas

dari

disisih.

nama

Presi.

den Soeharto telah mengutjap
kan Verima

paikan

kasih

salam

dan menjam

kepada

para

karyawan tsb. Ia djuga menje
rukan agar langkah2 jg telah
ditempuh
oleh
karyawan?

agar djuga dapat diikuti oleh
golongan

DOKTER

the

——e

DI

"have".

BEDAH

KALTIM

:

PERTAMA

SAMARINDA —Dinas Kesehatan pronins/ Kaliman'an Timur

yelah

han

mendapat

tenaga2

para

Marjcmp

Analis

kimia.

ngan

tim.

didjahat

oleh

untuk

Menteri

sendiri.

meng

Perdaga-

AMERIKA
usaha2 manusia diruang angkasa.
Glenn Seaborg tiba di Indonesia pa
da hari Minggu jang lalu dalam rang
ka

suatu

perdjalanan

keliling

keberYa

gai negara di Timur Djauh.
Sardjana atom itu jang akan mening

gaikan Indonesia hari Selasa ini, pada

hari Senin pagi telah berkesempatan
untuk bertemu dengan Presiden Soeharto

dalam

suatu

kundjungan

kehor:

matan.
Selama di Indonesia la merupakan
tamu daripada ketua Tenaga Atom na
sional

Prof.

S.

Siwabessy.

Djamuan makan

jang diselenggara-

kan untuknja itu selain tuan rumahnja
Prof. Siwabessy dihadiri djuga oleh

Dutabesar Amerika Serikat untuk In
@onesia Francis Galbraith.

Delegasi Pelajaran

Indonesia-Malaysia
Mulai Perundingan

export

Indonesia

djuga

meliput:

darj

Timur

kopi.

Dari

selain

Kali-

kaju,

lada, karet

hasil2

export

Timur, expor
jang terbesar

jang mentjapaj

11.05212403,

sedangkan karet dan lada hanja masing2
mentjapai US$

419442,68 dan US$ 215.904,99,
ketjuali kopi belum diperoleh
Kdh

Pro-

Deutsche Mark Djerman Barat

Dollar Hongkong
PASARAN

KARET

DJAKARTA

DI DJAKARTA

dengan

Enam

16

da, 3 awak

orang dari ke—16

pe-

kan

tetapj 10 orang pelainnja
djkuatir-

mati

terkurung

Ta
«u.

didalam

jang telah

tenggelam

Sual'u operasi penjelamatan

Telah

dikerahkan

unjuk

nolong mereka.
Pesawat

San
Indon

tahun
ra

KURIR2

tama

kalinja

djdaerah

Kal-

produksi keradjinan
Sukabumi, Bandung,

tuan policy pelajaran kedua nega-

ra dimanapun berada
»—

6150

1

—

HARI SELASA

— Pasaran karet hari Selasa masih Isu seperti

hari sebelumnja- Harga turun kembali ketingkat sebelim
0,50 per kg RSS I hari Senin kemarin.

Rp.

Sesudah ditutup sedjak hari Djum'at pasaran Singapura hari
skkan dibuka kembali dengan tingkat bango tang many degan
penutupan hari Kamis sore fl. Seterusnja
turun. jaitu
8 per Ib djadi Str.$ 61-1/2 untuk RSS |

Zakat Dari Ali Sadikin

lain2

lagi

keradjinan

naan-

75

Djakarta

AKBP Harjogjo, dalam

Satu

agak

menurun.

djika

penuh
rang2

risiko dengan paket bakeradjinan
jang tidak

pengundjung

mendja

diban

pakan pusat kenakalan
anak2
didaerah Djatinegara. Disitu ber
reka

2 komplotan anak2 ban,

anak

fkebanjakan

orang2

jang

terdiri

seharusnja

jang

datangnja

bergelombang.
Pengusaha2
Indonesia dalam waktu singkat di

Timur,

del jang saling bermusuhan.

business

berlimpah2. mereka telah diterperandjatkan oleh pengundjung

dingkan dengan waktu2 sebelumaja.
Sedandjutnja dikatakan oleh
Harjogjo, daerah Matraman meru
kumpul

dan lain

Shopping Centre
Expo Osaka.
Bertolak dari Diakarta dengan

wab pertanjaan berkenaan dengan kenakalan aaak2, kemarin
mengatakan bahwa didaerah Dja
tinegara pada waktu belakangan
inj

jang kebetulan mem

kitat jang dilaksanakan didaerah2 itu disebabkan S.O.S dari
pengusaha2 Indonesia ig. turut
dalam gelanggang International

KENAKALAN ANAK2
DISEKITAR
DJATINEGARA TIMUR
WI

memberi

punjai "ready stock” sekarang
Ini, tampak bergerak hidup mes
ki lebih dulu tidak ada perentja

antjam

menganggur,

Me

dari

ti

dak memberikan bimbingan jang
salah kepada anak2nja, tapj ma
lahan sebaliknja termasuk pendu

duk setempat
jang
mempunjal
sangkut paut dengan anak2 banGel ini, bersikap diam dan tidak
mau memberjkan bantuan apabi
Ia sedang dilakukan sesuatu pe

padahal

Expo boleh dikatakan belum la
gi berdjalan sebulan lamanja.
Menurut seorang koordinator
expedisi

barang?

keradjinan

rak

int Indonesia untuk Expo Diepang kepada "Merdeka”. djika
kurir2

dan

agen?

tidak

aktip

menjerbu ke Sentrum2 industri
keradjinan, maka dikawatirkan
sekali stand Indonesia memberi
pemandangan

alias

jang

kosong.

keradjinan
menudju

Djakarta

Dan

melaksanakan

kilat dengan

order kerdja. Sentrum2 industri

sia canggup untuk membereskannia de
rgan bartuan wargaregara2 jan setia
termasuk orang2 Tjina.
Orang2 Tjira jang setia, jang Ajun
lahnja barjak sekali dibandingkan de
ngan jang tidak, adalah suatu "dal
dan bukar suatu antjaman
p
negeri ini", kata Tengku.
Tengku djuga menjerukan kenada
pengusaha? Tjina untuk membantu usa
ha2 pemerintah dalam
memperiaiki
Meratja ekonomi jang tidak --eimbang
antara masjarakat Tjina dan Melayu.
(AFP)

Djakarta, 1 April (Mdk)

untuk

business

seperti di
Jogja dan

tidak

Expedisi

segar

barang

selain dari daerah2

Djakarta.
ke

djuga

Osaka

dari

bukanlah

persoalan jang mudah, karena
segala2nja serba terbatas baik
lewat kapal udara maupun kapal

taut.

Sementara

dang

djuga

itu jang kini dipan

sa:

menarik.

ia

lah Suatu expedisi berem dari
produksi Bali, meski kwantitas
djuga terbatas.
Berem adalah

minuman rakjat Bali sehari2 de
ngan warna merah dan putih.
Dalam beberapa hal berem Bali
dapat dinilai hampir sama dengan sake, minuman rakjat Die
pang. (br)

Pendjambret
Di Senen
.
Tertangkap
Djakarta, 1 April (Mdk).
Polisi Komwil 71
ta Pusat,
kemarin

Djakar
malam

sekira djam 18.00 WIB, te
lah
menangkap
seorang
pendjambret Senen, semen
tara dua orang
temannja
jang lain berhasil meloloskan diri.

agar

menjerahkan

semua benda2 berharga jg.

djata ketiga

ngak Pananaa
sea
menguat

Same-

hari Se-

dan

'aysta.
Sedangkan oleh

DS Aaakaam Tagana

laysia akan
terbang
ke
bah hari Selasa jni un'tx

tahui sampaj dengan

nin Sore.
Angkatan Udara
Malaysja
memiliki 9 pesawat pengangku”Caribou"
jang dipesan
darj Kaneda, tiga dianyaranja
ditempa'kan di Malaysa Timur.
(AFP)

Diszkarta. 1 April (Merdeka)

Sodnakan sap,
.. naya na

pelajaran

Ke-10 orang jang dinjatakan hilang itu adalah anggota2 militer Malaysja, demikian kata djubir ita.
Tiga perwira dari AU Ma-

Paviljun RI Minta
Tambahan Barang2
Keradjinan Tangan

ia bawa. Karena
merasa
akan dirugikan Phou Liang
Ho ragu2 untuk memenuhi
permintaan penodong. achir

sama

jadi pada djam 8 pagi wak-

lakukan penjelidikan terhadap

djatuhnja pesawat
tersebut
jang sebab2-nja belum dike-

wau.

antjam

buk

seorang djubir pekedjadian jtu ter-

tu setempat.

tersebu, berada da-

turun dari betjaknja dan di

Ta joss orng meneser

Menuruy
merin'ah,

lam suatu penerbangan rutine darj Kota K'nibalu ke Tawau ke'ika djayih
kedalam
law: diteluk Cowie dekat ta-

sama
dengan
teman2nja
kira2 setengah djam sebelumnja di djl. Kalibaru Timur, menodong seorang pe
numpang betjak bernama
Pho
Liang Ho dengan pisau. Si penumpang disuruh

sesuai dengan rekomendasi
perensi ekonomi
jang diadakan di

Tewas

Dikuatirkau

me-

Harjono bin Rahardjo ber

Anta xpotnja #ejaraEkonom:
posi» | Emi,
pn dmn ta
tif. Demikian Biro
but dapa, mempertahankan kesaGubernur

pagj

dan Marscno pelaksana analis

isi djabatan tsb jang selama in:

2 Pebruari

Senin

numpang dan keriga anak pesawa'nja 'telah dapat disela-

bakieriologj

Dokter Thamri merupakan
dokyer ahli bedah untuk per

tanggal

Penumpang2 Militer

(Mdk).

pengang-

orang penumpang

medis

Pelaksana

djurusan

hari

:amba-

baru darj Dep. Kesehafan di
Djakarta.
Mereka
masing2
dokter
Thamrin
Hasbuliah
dok'er spesjalis
jlmu bedah
ditugaskan pada RSU Balik-

djurusan

mulai

karyawan

uang sebesar Rp. 2,—.

1 April

pesawat

kut AU Malaysia telah ketjebur djlaup kira2 7 mil dilepas
pantai Taweu,
Sabah, pada

kap

dari

lah

ditetapkannja

Lumpur,

Sebuah

pesawat.

Gagangan pada Dept. Perdagang

31:
jang berdasarkan keputusan
Presiden R.I. no- 18/P/1970 te-

Kuala

Rachman. Tjetje Rachman da
lam pendjelasannja mengata.
kan bahwa sumbangan tsb se
lain berasal dari tukang sapu
djuga berasal darj karyawan2
@inas pembersihan lainnja, jg

papan,

Ia djuga melihay suatu peranan jg
sangat besar dari tenaga atom dalam

pinsi Kaltm.

WARTA

Djo-

Tenaga Atom Bisa Dipakai
Untuk Bidang Kesehatan,
Pertanian Di Indonesia

Kantor

«

johadikusumo

Sumitro

laysia diawal bulan Maret ini.
KUALA LUMPUR, 1 April (Mdk)
Melantik suatu — Dewan Goodwill
PM Tengku Abdul Rahman menegas
kan di Kuala Lumpur bari Senin bah- — Nasional jang beranggotakan 59 crang
di Kuala Lumpur Senin pagi, Tengku
membantah keras bahwa kundjungan
Presiden Soeharto itu djuga dimaksud
kan untuk "menggabungkan orang2
Melaju (islam) di Malaysia dan IndoAsia ind”.
juan itu tidak dimaksudkan — nesia guna menghantam orang2 Tjina"
sebagaimana jang dituduhkan cieh
untuk "menekan orang2 bukam Melaju",
pers asing.
sebagaimana dituduhkan oleh sebagian
Tengku lebih djauh mengatakaa
pers Australia, tambahnja.
bahwa dalam hal timbul suatu kerusu:
Naskah itu ditandatangani selama
tan
dinegeri ini.
Pemerintah
Masaykundjungan Presiden Soeharto ke #Ma-

Kalimantan
kaju adalah
pem-

Dr.

diteri.

TENGKU ABDUL RAHMAN TENTANG PERDJANDJIAN
PERSAHABATAN INDONESIA-MALAYSIA JANG BARU

dan

5 baris dizet 6-punt.

Prof.

tsb

Untuk Tekan
Orang2 Non-Melaju

mantan

zet 6-punt, Rp.600,- untuk

(Ant

Uang

Bukan

tan Timur dalam tahun 1969
telah mentjapai target exporitnja US$ 12.591915,63.
Hasjl2

: tambah 1007.

Kontrak

kini eda da-

KALTIM
TJAPAI
TARGET
EXPORT US$ 12,5 DJUTA
SAMARINDA, — Kaliman-

: Rp.50,- per mm/kol.
minimum 40 mm/kol.

Dua Warna (hanja merah)

Dollar Australia

-

lam tahanan guna
selandjumja. (Antara)

mengenal

DJAKARTA

pangan

American Men Association.
$
Akan tetapi ia berpendapat bahwa
hal itu baru akan diwudjudkan pada
pertengahan tahun delapan puluhan
jang akan datang.
Glenn Seaborg jang merupakan seorang pemenang hadiah Nobel untuk
pengetahuan kimia, pada kesempatan
itu telah memberikan berbagai tjontoh

EA

ter-

DJAKARTA — Menteri Perda

ian aa

tersebut

belum

tangakp seluruhnja.

sebut sebanjak 9 lembar, keselu

di

PEMBERITAHUAN

VALUTA

sebegitu djauh

ruhaonja.

AMERIKA

SAMARINDA, — Dewasa ini
sedang berada di Samarjnda
dua
orang
mahasiswa dari
Universits
Michigan, Amerika Serikat. Kedua orang mahasiswa j'u masing2 Paryric'a
R. Whjitier M.A dan Herbort

anggota? jang telah tua dan hampir
bebas tugas, dan kepada mereka di-

KURS

ngusutan mengerai beberapa orang tukang tadah jang

Iu

an Iidepan Pa

SAMARINDA

L. Whittjer M-4./M&c: tengah

satu buah rumah kl. Rp.
157.40 dan
disediakan
untuk 2 kepala keluarga.
Menurut rentjana perumahan? jang
sederhana ini akan diberikan kepada

Pe AE

masih sedang dilakukan pe

Ketiga orang terdakwa dalam

rertjana akan bertindi
pada Hari
Peringatan
derat

i

tukang

tahan belum diperoleh nama2nja. Selain itu djuga

mudjan 2 orang jang Iein jang

dalam

ke-6

tadah jang djuga sudah di-

Uang
Palsu

1 April (Mrk).

Kepolisian Komres 1011 dae.
rah Surabaja baru2 inj berhasil

Djakarta, 1 April (Mak).
Buatempat dilapangan kompleks
RPKAD di Tjidjarturg, pada kari Se
lasa pagi, telan dia.gsungkan vpamimbukuur, Peran Lumba 12
muargkasan dan kepradjuriku adatah
dalam
irgati Mari Ularg
Xvili tgl. 16 Apri!

H., sementara

Grebeg Komplotan

PEKAN
KETANGKASAN
DIMULAI DALAM
RANGKA
ULANGTAHUN

ikut terlibat.

Dan oknum lainnja jang
langsung terlibat ialah L.E.

Polisi Surabaya

Kehormatan
RPKAD

Djaya karena

f

KSAD Warga

usutan, tapi djelas bahwa
salah seorang pegawai Kedutaan jang bersangkutan,

bersama D.S., kini telah di
tahan oleh Komdak VII/

Barat.

ma Alamsjah melalui Kepala
Dinas Kebersihan DCI Tjetje

pihak Kedutaan-

asing

perikemanusiaan

BERTEMPAT
bernur

di sporthall APHD

DCI

Djaya

TUDUHAN
KESENGADJAAN
“TAK TERBUKTI
Ran menunda sidang pada tg

bubkan bandjir jang mengakivatkan
timbulnja bahaja bagi barang
dan nja
wa orang seperti jang diatur dalem
fasal 188 Jo 52 KUHP, didiatuhi hu:
kuman 5 tahun pendjara
Dalam perkara djebolrja waduk
Sempor tidak ada kesengadiaan Ir
Sudibjo untuk menimbulkan bandjir.
karenanja tertuduh dibebaskan Cari
tuduhan melanggar fasal 55 aj. | ke-i
Jo f5. 187 ke-1, 3 KUHP.

Sidang pengadila:
jang memeriksa perk
Sudibjo pada har

IN

We

Kebi

Si

nja jang disadari,

jang telah menje-

1 datuma 3 tam penah W!UL
Dalam

reguisitoirnja,

djaksa m

Phou

lam

Liang

Ho, hingga

da-

perebutan itu ia men-

derita sedikit luka pada da

danja kena pisau.
Kedjadian dalam tempo
singkat
dapat
diketahui
oleh seorang perwira Kom
wil 71, Bersama dengan si
korban ketiga penodong di-

tjari dan berdjumpa didepan Photo Studio "WIWI”
djl. Tanah Tinggi 1, dimana

salah seorang dari padanja
jang bernama Harjono bin
Rahardjo ditangkap seketi-

ka, sedangkan 2 orang temannja

melarikan

diri.

Ap

1970 pad

| ARANGAN TJORATPn

nan

an Saesan DITJORET
DJALANAN
SURABAJA

dalam sidang bersikap sopan, dan se.”

dikit banjak telah berdjasa kepada pe:
merintah, sedang jang” memberatkan
diantaranja, tertuduh dalam 9
sebagai pemimpin projek menu
kan sikap tidak bertanggung-dj
dalam melakukan tugasnja Al
jang timbul karena perbuatan
duh sangat dahsjat, dan mengerikan
serta mengganggu djalannja perekono
mian rakjat dan melumpuhkan hidu
petani:
Tuntutan djaksa tersebut, jang te
Giri dari 16 halaman folio tik dibatja
kan dalam waktu 1 djam lebih. Ac
hirnja madjelis pengadilan memutus

TJATATAN GEMPA BUMI
«
DJAKARTA
—
Oleh alat
bentjatat gempa bumi di Dja
karta telah terijatet getaran
gempa bumj dengan keterang
an sbb.:

Tertjatat

di Djakarta

30/3."70.

tgl

Djam: 23,51 menit, 52 detik
Arah dari Djakarta : Timur
Djarak

darj

Djakarta:

dang.

tangan

setjara

Ba
st
aan ang menadnn
tanam
Basa 0 On be
ran projek Sempor, karena kea'jaan:
KEBUMEN,

merampas

djam

pagi oleh Gu-

diserahkan

Bekas Pemimpin Projek
Sempor Dituntut 5 Tahun

rang lebih 2.000 km
Kekuatan gempa :

itu

kemarin

telah

langsung hasil zakat untuk tahun 1969 kepada jang berhak. Pada gambar tampak ketika gubernur menjerahkan
dua ekor kambing kepada mustahigin Ibu Rodiah dari
Kel. Pegangsaan Ketjamatan Kwitang.
(Ipphos).

nja dengan kekerasan senpenodong

Ali Sadikin

Dalam sumber

PERAWAT

65

gempa:

ku-

se.

HYPERKES

DJAKARTA, 1 Apri! (MdK)
Pertemuan perawat? jang bekerdja
diperusahaan? dan perniagaan2 jang
Gdiadakan baru? ini di Djakarta telah
memutuskan untuk membentuk "Ika
tan Perawatan Hyperkes Indonesia
(UPHD jang akan mendjadi anggota
ari "Federasi Perawatan Indonesia”
Para perawat hyperkes (hygiene per.
sahaan dan kesehatan kerdja) bertekad pula akan ikut serta dan men
Gjadi perintis gerakan hygiene perusa
aan dan kesehatan kerdja, chususnja
perawatan dalam hyperkes, jang meru
pakan lapangan kesehatan dalam pro
dunsi
Selandjutnja para perawat hyperkes
sepakat tentang pertunia up #rading
training perawatan dalam hyperkes
urgensi dari pengerahan tenaga? pe

SURABAJA ,1 April (MAK)
Kolonel Imam Munandar, Komandan Korem os4/Bhaskara Java selaku
Pulaksus Kopkamtibda Rem 064. me
larang adanja penulisan? didjalan2.
dinding bangunan dan lain? jang tidak
semestinja.

Larangan tersebu, dikeluarkan me
ngingat penulisar2 demikian itu dapat
berpengaruh pada norma? susila dan
Mapat mengganggu kebersihan, keter
iban dan ketentraman umum. Diuga
penulisan? demikian itu dapat diper
gunakan oleh sisa? Gestapu/ PKI seba
sal tanda pengenalan, perhubungan
dan lain? maksud tertentu
Dipertimbangkan pula, bahwa peMulisang demikian Itu dapat berpenga
Tuh luas jang membawa eftek jang
kurang baik terhadap masjarakat. teTutama enak? jang masih dalam tarat
pendidikan serta mengurangi kebersi:
han dan keindahan kota
Diserukan kepada masjarakai warga
kota" Surabaja untuk menghapuskan
tulbang dan tjoretan? jang terdapat
@ikembok2 dan didialan rata jane ter
dekat
Pelanggaran terhadap larangar terse
dut akan diambil tindakan sebagaima
na mestinja. (Ant).

BENTUK IKATAN

rawat dalam lapangan byperkes dan
pentingnja kerdjasama diantara mere
ka dengan memartastkan Lembaga Na
sional Myperkes sebagian pusat ker
djasama
Pertemuan itu diuga telah menjePakati untuk menanamkan lapangan
perawatan diperusahaan? dan pernis.
aan? dengan "perawatan dalam hy
perkes'", sedangkan nama — djabatanWa adalah perawat hyperkes.
Pertemuan jang berlangsung dart
tai. 28 sampai 26 Maret itu ditutup
oleh Direktur Lembaga Nasional ityperkes Dr. H. Suma'mur PK. MSc
Dalam

pada te

pertemuan

“djuga

mendengarkan tjeramah? dari Mentert
Yenaga Kerdja

PUSHI,

Uendekiawang,

irektur2 perusahaan, Federasi Pera
utan Indonesia dan lain? (Ang)

i

RABU 1 APRIL, 1970

MERDEKA

Merdeka

DIDIRIKAN

TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M.
PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta.

Sudan: sudah

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.

asuk beaja anHarga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (:
tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN :

Kajru, 1 Aprjt (Mak)

25 mm'kolom
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Dijalan M. Sangadii 11,
Djakarta. Telepon : 43660,
30, 43250.

Pertempuran?

di hari Minggu
beranjak2

Rekening giro pos : A. 12.638

Pemimpin

Umum/Redaksi

: BM.

yelah 'terdja-

ngan pasukan

Diah.

antara

bersendjata

pemerintah

dan dj Khartpum

tar Omdurman,

ANGGARAN BELANDJA DAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN

ra:

Kairo

kabar

pem-

de-

Su-

dan diseki-

demikjan su-

sepengah

"Al Ahram”

resmj

memberi-

taan hari Senin.
Ditambahkan,
dalam pertempuran2 jni
beberapa bekas perwira ielah ambil bagi-

Hari Sabtu jang lalu, sidas
pleno DPRGR setjara aklamasi telah menjetudjui untuk mengesahkan RAPBN 1970/1971, mendjadi undang2. Didalam
RAPBN itu dinjatakan antara lain, bahwa anggaran 1970/1971 itu terdiri atas
anggaran belandja rutin dan anggaran belandja pembangunan. Jang terachir ini
menurut perkiraan, akan berdjumlah Rp. 161. 424. 000.000,— dari djumlah seluruhnja jang menurut perkiraan sebesar Rp. 444. 547. 000.000,—
Dari penjusunan anggaran belandja itu mendjadi njata, bahwa jang mendjadidi tititik berat
daripada AB tahun 1970/197| itu adalah sektor pertanian
dari kegiatan pembangunan. Penentuan sektor pertanian sel
sektor utama,
berarti ahwa didalamnja termasuk pembangunan sektor2 pere) i nomia
jang akan menundjang sektor pertanian itu.
Bagi kita jang telah mengalami masa setahun pembangunan sektor pertanian dengan segala kemadjuan dan kematjetannja, berarti bahwa didalam sektor perekonomian jang akan menundjang sektor pertanian itu, termasuk pula
pembangunan sebanjak mungkin sarana2 pertanian, seperti bank2 jang berfungsi
sebagai media dan sentral daripada kegiatan perekonomian dan pertanian. Bank2
jang diharapkan akan dapat melantjarkan pembangunan pertanian terutama didaerah2-dan pedesaan sewadjarnjalah dibangun dan memberikan bantuan kepada
dan mental petani2. Umpamanja sadja dalam
pembangunan kegiatan mate
usaha2 pembentukan koperasi jang disponsori oleh bank - bank tersebut, Disamping timbulnja pengorganisasian jang memberikan petundjuk untuk bekerdja
lebih berentjana kepada petani, koperasi? bertugas djuga untuk mendorong masm dipedesaan lebih giat | menghasilkan produksi jang dengan satu dan lain

an.

Al Ahran

djuga memberita-

ditjapai oleh
Sementar

rontakan

jang

menuryut

"menghukum

Farouk Osman Hanadalla me-

nuduh bahwa gelombang sasutan
sekarang
ini adalah
rentjana reaksioner dari im-

porjalisme jang
untuk melikwidir

dan.

Dia menjerukan

bertudjuan
resolusi Su-

kepada se-

BEMO SAIGON
MELEDAK SETELAH
LANGGAR RANDJAU
SAIGON, — Sembilan orang penduduk
sipil Vietsel telah tewas dan seorang
lainnja menderita luka2 pada hari Ming
au jl. ketika sebuah bis-scooter (
sedjenis kendaraanberoda tiga buatan
Itali) melanggar sebuah randiau dekat
kota Saigon, demiklan menurut seo rang djubir pemerintah hari Senin.
Bis-scooter tsb, hantjur-berantakan
setelah melanggar
randiau disuatu
@jalanan jang letaknja 20 kilometer
Gari sebelah barat Saigon.
Selandjutnja djurubitjara itu menga
takan bahwa pada hari Minggu jl. ter
dapa, 10 orang penduduk sipil lainnja jang menderita luka2 akibat leda
kan jang dilakukan pihak terroris didalam sebuah bioskop dikota My Tho
Gidelta sungai Mekong, 35 kilometer
sebelah barat-daja Salgon.

supaja

revolusi

jtu

kan itu.

pasukan2,

hubungan perdagangan antara Thailand

Gan Indonesia. Kiranja perlu kita menindjau perkembangan perekonomian
Thailand setjara sepintas lalu, guna
lebih mengenal sedikit tentang keada
an negara tetangga kita tersebut.
Sebagaimana negara2 Asia lainnja
Thailand sekarang sedang mengadakan
Na-

berita

diketahui,

Seperti

Abdel

mimpin

siagakan
bantuan

Sudan

itu

Rahman

partai

un-

Gang

El Mahdi,

pe-

ELAMA

djungan

MANILA, 1 April (Mdk)
Puluhan tunangtra Pilipina hari SeMin telah mengadakan mars keistana
Malacanang, menuntut pemerintah PiYolaa supaja memberikan kepada
orang2 jang tjatjat, persil2 tanah di-

lah rapatnja. Untuk sekedar membantu
pembatja

mereka

mengadakan

usaha2

sen

diri dan membangun rumah2 sewa.
Seorang dluru bitjara istana Malacanang mengatakan bahwa permintaan
bara tunanetrawan ku akan dipeladja
Hi lebih dahulu, baru kemudian disam
palkan sebuah rekomendasi kepada pre
siden Marcos jang akan menerapkan

dapat atau tidaknja diberikan tempat
jang mereka minta itu.
(Demontrasi mahasiswa dibubarkan,

Sementara itu pasukan? anti kerutuhar. Pilipina hari Senin telah berhasil membubarkan dan menindas 20
orang demonstran mahasiswa jang ma
lempari bis2 dan djip jang lalu lalang
didjalan raja kota Manil
Menurut polisi, tidak ada seorangpun dari penumpang bis jang terken,
lemparan batu para demonstran. Mereka mengadakan demonstrasi protes
itu adalah untuk menentang dinaikan
nja ongkos pengangkutan. Peristiwa
itu terdjadi didaerah Sampaloc jang
Tamat di kota Manila. (AFP)

dari kesulitan

den

kenegaraan

Suharto

Presi-

ke Thailand

land baru2 ini, maka hubu
ngan negara kita dan nega
ra tetangga itu bertambah

mengenal keradjaan terse:
but, korespondent ”Merdeka” di Bangkok menjampai
Kan reportase ini dengan
harapan akan bermanfaat
adanja.

suatu bentrokan antara 2 orga
nisasy buruh diprojek tenaga
atom, dekat
Kota dinegara
bagian Rajasthan pada Ming.
tu malam.
Pol
telah

lam

menangkap

10

uruh jang terlibat da.

bentrokan

Sebab2

tadi.

terdjadinja

pertikaj

an tsb sebegitu djauh belum
diketahui, akan tetapi kelom-

pok2

lawan,

organisasi

tergabung

buruh

lajunja.

an
latif

stabil,

dalam

pere-

sedjak

tahun

suatu

adanja

ladju inflasi jang sedikit sekali.
Umpamanja
tertjatat
untuk tahun
1967
ladju inflasi sebesar 1295, kemudian
pada tahun 1968 sebesar 1407,
sedang
pada tahun berikutnja jaitu 1969 tera-

sa

sebesar 16,507. Namun demikian

keadaan

ekonomi

land pada
stabil.

dan

moneter

umumnja

Kestabilan

itu

tepat

Thai-

dikatakan

terutama

dapat

dil:

menundjukkan

angka

sur-

har pada Neratja Pembajaran Thailand
selalu

jang

plus. Akan totapi pada achir thn 1969
Neratja Pembajaran Thailand tidak me
nelorkan angka surplus, tetapi angka

jang

djuta.

tidak

sedikit,

Keadaan

jang

Jaitu

Us$

mengagetkan

ini tentu ada sebab2nja.
Kestabilan
ekonomi dan moneter
tersebut diatas sebenarnja merupakan
kestabilan

bilan

"sementara",

tersebut

artinja

tidaklah

kesta

didukung

oleh

suatu struktur perekonomian jang baik
dan seimbang,
tetapi didukung oleh

suatu "'keadaan sement:
jaitu perang di Vietnam.
Dengan
adanja perang di Vietnam, Thailand berada dalam suatu posisi dimana Ia mendapat

kan pertclongan2 dari djasa2 daripada
ongkos2 perang jang dikeluarkan oleh
Amerika Serikat barupa bantuan mili-

ter dan ekonomi. Disamping itu Thailand mendapat bantuan2
luarnegeri.

Sedang penanaman

modal

defisit

pada

Neratja

tahun
rupa2

.nja memberikan tanda2
perubahan.
Defisit Neratja Perdagangan Thailand
Jang

terus-menerus

dan

makin

parah

sebagai akibat memburuknja persjara-

tan perdagangan luarnegeri, djuga mi
kin seretnja

ter

dari

bantuan

ekonomi

luarnegeri

dan

dan

mili

berkurangnja

bantuan ongkos2 perang ditambah

makin

Gal

turunnja

angka

penanaman

asing di Thailand

lagi
mo

dan bertambah-

nia penduduk jang terlalu tjepat, jai-

tu 399p, setahun, menjebabkan Neratja Pembajaran
tistt.
Disamping

garan
telah
itu

Thailand mendjadi

itu tertjatat

bahwa

Belandja Negara jang
disetudjul
Parlemen

diperkirakan

akan

de-

Ang-

baru? ini
Thailand

mengalami

fisit djuga sekitar US$
ka mana berarti
10:

de-

135 djuta, ang
dari seluruh

djumlah Anggaran Belandja. Jang hal
ini merupakan angka prosentase jang

tjukup tinggi.

. PRESIDEN

Pakistan

Djen.

Yahja

Khan

menetapkan

telah

Nasional sebanjak 313 orang diantaranja 13
menudju demokrasi sipil jang dilaksanakan
kepresidenan Ayub Khan dalam pergolakan
Gambar atas menundjukkan seorang tokoh

wanita. Demikianlah
salahsatu langkah
oleh Yahja Khan sedjak berachirnja masa
jang
mengantjam
pertumpahan
darah.
politik Pakistan Sheikh Mujibur Rahman,

presiden Liga Awami, jang berpidato didepan

pengikutnja

tahanan oleh rezim baru. ( UPI).

setelah

Karachi,

1 April (Mdk).

EBAGAI

anggota

CENTO

(singkatan

dari Central Treaty
Organization)
jang

disponsori Amerika Serikat

dan pada
mulanja dibentuk untuk membendung Ko
munisme
Rusia, Pakistan
selama ini telah menerima
bantuan
sebanjak
US $
4000 djuta dalam bidang

ekonomi

dan

militer.

Na-

mun kebanjakan dari bantuan itu baru muntjul sesu
dah Marsekal Ayub Khan
mengambil alih kekuasaan
pada thn. 1958. Kepertjajaan Barat kepada stabilitas

pemerintahan

Ayub Khan

membuat mengalirnja bantuan jang tidak pernah diberikan sedemikian banjak
sebelumnja
oleh Amerika
Serikat kepada Pakistan.

Tetapi bantuan ekonomi

mendukung

jang

tjepatnja . industriali-

sasi Pakistan Bara: djuga menim
Pakistan

Ti

imure

$
jai

agiraris, '

jang mempunjai s6 pCt penduduk
dari seluruh bangsa Pakistan jang
berdjumlah

126

Gjuta

itu,

sebagi

an besar belum berkembang.
Terpisah

1.000

mil

dari

Barat,

Pakistan Timur memperoleh peng

hasilan valuta asing dari goni jg
terutama
digunakan untuk me-

ngembangkan propinsi Barat.

Pakistan

kratis

dan

Barat,

sasi berbarengan

korupsi

industriali-

dengan

segera mengakibatkan
negara terpusat pada
keluarga

sadja.

biro-

administratif

Diseluruh

kekajaan
beberapa

Pakis

tan perbedaan jang meluas anta
ra si kaja
dan si miskin membe

banj massa dan menimbulkan ke

tegangan sosial dan buruh
tersebar luas.

jang

Meskipun negara2 Barat

terus

menerus membantu ekonomi
katjau itu, pasang-surutnja

jang
ban

djalan

patkan dibawah

kekuasaan

perang oleh Djendral
A.M.
Khan jarg djuga mengambil

hukum

Yahya
alih dja

batan Presiden Pakistan.
Pemerintah Yahya Khan segera menerima pengakuan

dari Uni

Soviet,

telah

mengatasi

tersebut

berusaha

keluarnja.

kesulitan?

Pemerintah

keras

Thai-

djalankan

an djumiah

barang2

BAWA SURAT PEMIMPIN PATHET LAO

SEORANG kurir pemimpin pasukan Pathet Lao, Pangeran Souphanouvong
Jakni Letkol Pradit Thiengtham, meninggalkan kediaman PM Laos Pangeran
Souvanna Phouma tanggal 22 Maret lalu setelah menjerahkan surat jang berIsi usulz mengenal penjelesatan damai perang di negara Ku. Sementara itu,
Phouma telah mengirimkan djawabannja. namun belum diketahul bagaimana
konkritnja rentjana gentjatan sendjata itu. (UPI)

TINDJAUAN KEMASJARAKATAN

tetapi
Amerika Serikat
berhati-hati
sebelum jakin bahwa tidak ada peru-

MINGGU

bahan radikal dalam politik Pakistan
terhadap raksasa Sosialis itu.
Amerika Serikat djuga mendesak
supaja Pzkisan segera kembali kepemerintahan demokratis, bantuan ke
pada Pakistan inipun berlangsung terus.

lalu bangsa
tuan

Indone

dengan

relasi

baru

ji.

tertentu.

atau pengurang-

misalnja

terhadap

Djuga didjalankan

kebidjaksanaan untuk menaikkan ting
kat bunga pindjaman bank, dari &
mendjadi 10. Djuga telah dilaksanakan kebidjaksanaan menurunkan nilai tukar mata-uang

Baht

terhadap

dol-

lar Amerika Serikat, jang hal ini telah
merupakan

tindakan

dalam djangka

negara
per

damajan. Mereka memasuki hu.
bungan2

impor,

waktu

ke-empat

12 bulan

kalinja

sedjak

Oleh : CHOESNOEN

,

menggant:inja

penekanan

hubungan2

rekonsiljasi, verzoening, taslim.
Perang Dunia II
melibas

pasti

ada

terdapat

perorangan ataupun golongan jg
tidak .mudah

lupa. tidak mudah

terhibur dari luka? dan penghi

Serikat pasti mem

pe.garuhinja,
djika tidak menangani atau memanipulasikannja se
tjara langsung jang menudju ke
pada tersingkirnja Ayub Khan,

Tekanan ekonomi jang didja
lankan oleh Amerjka Serikat ter
hadap move Ayub Khan untuk ber
sahabat dengan

blok Sosialis, dan

terutama RRT. menambah berat
nja situasi jang kritis.
Huburgan2

dan Pakistan
rendah

pada

antara

Amerika

mentjapai

bulan

Gitariknja

Serikat

bantuan

kepada

militer

Pakistan

jang

pada

Waktu itu berdjumlah 750 djuta dollar

AS

Stabilitas

Pakistan

kan dengan tjepatnja
an tahun 1969. Pada
ret 1969, sesudah ada
lama berbulan-bulan,

mulai

beranta-

pada permulatanggal 25 Makekatjauan sePakistan ditem

kare

luarnegerinja

Ini adalah
mendjalankan

akibat
sistim

mungkin.

Oleh

itu, selama tjadangan

karena

internasional

Thailand masih tjukup kuat, maka un
tuk sementara kesulitan2 dibidang Ne
ratja Pembajarannja dapatlah teratasi.

Pernah mengenai

soal ini

Dr.

Puey

'Ungpakorn, Gubernur Bank of Thai:
land, jaitu bank sentral Thailand, me-

njatakan bahwa tjadangan internasio-

nal jang tersedia sekarang ini masih
dapat bertahan selama 3 tahun dalam
menanggulangi
Neratja
Pembajarar
Dan bagaimana sesudah 3 tahun? Ki:
ranja mudah digambarkan bagaimana
Nasib Neratja Pembajaran tersebut
Pada achir tahun 1969 tjadangan in:
ternasional Thailand tertjatat sebesar

UUS$ 895 djuta, jang angka ini terdiri
ari US$ 92 djuta berupa emas, dan
UUS$ 24 djura berupa tjadangan di IMF
Gan US$ 779 djuta berupa alat2 pem.
luarnegeri

Giberbagai2 bank
(Akan

SENAT

jang didepositokan

didunia.

MANILA

—

menerima
uang darj

Senat

Selatan

2000

Filipina

orang

ke

Vietnam

Action

Group

dibawah nama Philip

Civic

banjak

alasan

seorang

untuk

evenger.

se-

orang revenge seeker jang on
verzoenlijk, andaikan kami da,
He i daridari Ikatan
ai
i
relasi2
andaikan

kami
Nana

lepaskan diri darj segala kon.
jang

jang

terbawa

oleh relasi2 sosial itu.
seseorang

berbuat

demiki

Kami rasa tidak ada ketjuali

mereka

peperangan
kerugian malah

jang

selama berapa ge-

nerasi bermusuhan terus-

terusan diantara

bangan

itu

ranegapan bahwa k
nja tidak
ada sama

an

sg

Gua belah
Mematna

namun

dengan

achj

ara formjinja dima
perdamaian.

Ke.

pihak jang tadinja
memuat paan

pe-

pribadinja. Orang? sematjam

gan

RI masuk SEATO? "Akan
dipertimbangkan”,
kata seorang djurubitjaranja.
SEATO masuk RI” Tidak dipertimbangkan ! Karena sekarang sedang hilir mudik diperairan kita

Mebsr
bea

(suka timbang rasa)

Soviet Uni

Moskwa,

Dua

tangkap

surat

1

April

mata?

(Mdk)

Israel telah

di

Odessa,

kabar

memberjtakan

di-

demikian

Soviet

"Izvestia”

hari

Senjn

Harian pemerintah
Sovjet
ita, dalam suatu artikel pan-

djang

mengenai

mata2 Zion's
mendjelaskan

djar'agan

di URRS, sidak
bagaimana na-

sib mereka tetapi hanja mengatakan bahwa
dinas
kontra—spionase
Sovjep
telah

memergoki
gara

seorang

Amerika,

wargane-

Nj.

Crown—

Feiga, dan seorang lak:2 bernama Dugan jang tidak disebutkan kebangsaannja, sewak-

tu

mereka

untuk

ngan

sedang

mengumpulkar

tentang

mentjoba

Pusat

ketera-

Angka-

saluar Baikanour dan pabr k2
didaerah Ural untuk dinas rahasia Israel
Suratkabar

jtu memjnta

de-

ngan sangat agar warganega-

gara-negara Sovjet dan terutama
kalangan?
Jahudj di URRS
waspada terhadap
kegiaran2

oleh mata2 Sovjet
"Semendjak pemutusan

hu-

bungan diplomatik
dengan Israel dan ditutuvnja kedutaan

Israel di Moskwa,

jang telah

mendjad: pangkalan bagi kegiatan2 spionase Israel, orang?
Israel
kinj
telah
terpaksa
untuk menggunakan
wjsataWan2
guna
mentjari keterangan2, kara suratkabar jtu

GELAP"

takan

itu

nam

bahwa

Tahu,
sudah

Filipina meneri

jang
lalu tentara
ditarik dari Viet-

Selatan, dan

pemerintah

Filipina
membantah
keras
mempersleh
pembajaran un.

tuk

pengiriman

PHILCAG

itu

ngan2 normal tadi seperti umpamanja
kedudukan Sosial jang tinggi. kekaja
en materiil jang besar dsbnja. Maka
rekonsiliasi, taslim atau verzoening
akan bersemajamlah dalam lubuk hatinya
Achirnja sampailah kita kepada kesimpulan, bahwa taslim jang murni,
rekonsiliasi sedjati,
versoening jang
manis asli tanpa reserve tanpa selu
bung, hanja terdapat dalam suatu relasi jang menempatkan pihak2 jbs
@alam kedudukan sedjadjar dan marta
bag jang sederadjat
Kami kira, kundjungan Pengeran
Bernhard ke Indonesia ini membawa
suatu missi verzoeni
tulen itulah, tanpa reserve tanpa selubung.
Naluri tadjam dari bangsa Indonesia pasti akan memberikan responsnja
lang seimbang! Dan kiranja tidaklah
pula dilupakan bahwa adalah wadjar
sekali kalau orang? jang telah ber
ulang kali mendjadi korban perodahan

sa Indonesia
ini memang
terdapat
djuga apa jang dimak

"revenge

seekers”

tadi walau

jang
1ON-politis sema
ta? sadja sekalipun

Penulis ing sendiri
gua priba

dalam kesempitan

politik akan menghadapi tiap? peristt
wa baru dengan sedikit banjak pera
saan skeptis.

Kalau dinegeri

lain

pe

akan fenjap terdesak sama sekali oleh

rasaan skeptis itu dinjatakan setjara
Diak2an dengan demonstrasi “dsbnja,
di Indonesia hal itu djanganlah diharapkan. Temperatur dan temperament
Indonesia kadang? sukar untuk didjaGiagi atau diukur.
Tapi kalau missi
rekonsiliasi itu betui2 sutjeng. alias
murni maka pendiadjagan dan pengu
kuran temperatuur serta temperamen
Mupun Sungguh tidak perlu

advantages) jang terbawa oleh Rubu

Mersambang Nesak)

wa dalam masjarakat

penemu

!!!

Rekonsiliasi & Polarisasi

Mere

pen Laguna Salam, perna,

jang

mikirannja dan gerak perbuatannja di
tuntun oleh perasaan (sentiments) se(jara duratief maupun setjara tjetusan
tjetusan insidentil. Dan orang2 sema:
tjam itu pasti terlepas dari ikatan relasi2 sosial jang normal jang sedikit:
nja bisa menguntungkan bagi perkem

membawa
kerusakan dan

JA

ma sebanjak 451 djuta dollar
darj Washington untuk pengi
riman tentara ke Vietnam da
lam tahun 1966 itu.

Girian disuatu pulau jang tak bermasjarakat. Ada djuga orang? dapat me-

Karena bantuan A.S. dan negara?
Bara, lainnja saling mengikat dalam
ekonomi Pakistan, nampaknja bagi
Djendral Yahya Khan tidak ada pilih
an Jain, ketjuali mempertjepat persiapan kearah pemilihan umum jang
ditentukan pada bulan Oktober tahun
1970 ini
ANTUAN Amerika Serikat

MENTANG2,

djumlah
besar
Amerika Serikat un

Tetavi Senat jtu tidak umum
kan bila
pengusutannja itu
akan dimulai.

katan.

Rupanja di Tandjung Harapan
Soviet harapkan harapan

Menurut berita pers, sena.
tor2 AS, Stuart
Symington
dan William Fulbright menja

(PHILCAG).

mendjadi

amanan di Tandjung Harapan”.

Filipina

pengiriman

tentara

pines

Menteri Pertahanan Afrika Selatan mengatakan : “Kapal
nelajan Soviet mengantjam ke-

PILIPINA AKAN USUT SOAL UANG
DARI AMERIKA SERIKAT

mengumumkan
akan mengu.
sut berita? jang mengatakan,
bahwa
pemerintah
Filipina
tuk

HARAPAN

(AFP)

disambung)

Orang jang dapat hidup terpentjil sen

1965

Amerika

sebanjak

Dapatkah

titik paling

tatkala perang Pakistan melawan India mengenai Kashmir menjebabkan

nal

@?'

Serikat

September

Thailand

untung

'moneternja setjara konservatif,
jaitu
jang tjuma memupuk
dan berusaha
mengumpulkan tjadangan
internasio-

sekwensi

TAK
ATM aral
PASANG
- SURUT MENGALIRNJA DOLLAR
PENGARUHI SITUASI DALAM NEGERI

tusn Amerika

besar.
jang

Thailand

menaruh

jang pernah kalah dalam

peperangan

merasa

jang masih tjukup kwar dan

tindakan

bagai usaha untuk menolong keadaan.
Antara lain pemerintah Thailand men-

kesulitan:

itu

na tjadangan

mentjari

Beberapa

moneter dan ekonomi dilantjarkan se-

dibebaskan dari

bantuan AS PAKISTAN:
selama ini US$4000 djuta
Di

UNTUK
land

(masih

bajaran

Usaha2 mengatasi
kesulitan

keanggotaan Dewan

kesulitannja

perda-

Neratja Pembajarannja.
Pada
1969 Jang baru lalu itu keadaan

sekelilin:

si dibidang pembangunan ekoromi
ini tidak memberikan pengaruh jang
berarti bagi perbaikan Neratja Perda:
angan Thailand.
Sasaran jang telah ditetapkan oleh
Rentjana Pembangunan Ekonomi 5 T:
hun Thailand jaitu "'rate of growth" /
ekonomi sebanjak 807, setahunnja da
lam kenjataannja tidak dapat ditjapai.
Dan pada tahun 1967 Thailard hanja
Gapat mentjapalg”'rate of growth" ekonomi sebanjak.604,
setahun sedang
dalam tahun 1868 ditjapai "'rate of
growth" ekonomi sebesar 705, setahun
Pada permulaan tahun 1969” Rentjana
Pembangunan Ekonomi 5 Tahun itu
kemudian mengalami penindjauan dan
Perbaikan, sehingga ditetapkan "rate
Of growth” ekonomi sebesar 7Gy, se.
tahun, jang angka ini benari ditjapai
nja mengingat hasi! panen jang baik,
sedang produksi serta pertanian mau.
pun sektor industri pada umumnja me
Mundjukkan angka naik.
Keuntungan Thailand
ITENGAH-tengah

Agung.

jang mesti minta ampun.
Ampuuuuuuunnnnnmn, ana !

Jang berselang, sehingga usaha2 korek

me-

gangannja, defisit ini waktu itu tidak
sampai
mengakibatkan
defisit pada

sa

Sudah sekian lamanja, masih
belum selesai2 djuga hadji2

pertengahan tahun 1968.
Nemun tindakan2 tersebut rupa2nja
tidak mentjapai tudjuannja. Malahan
Sebaliknja didalamnegeri menampak.
Ikan harga2 mendjadi semakin naik.
Import jang dibatasi ternjata tidak da'
pat terkendalikan, dan menundjukkan
angka import jang naik. Hal ini disebabkan karena kebanjakan barang jg
diimport itu adalah barang? modal
jang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi Thailand. Dengan de
mikian kesulitan ekonomi dan perbaikan ekonomi merupakan lingkaran vi
cieus jang tidak ada habis2nja. Padaal kesulitan utamanja ialah pada defisit Neratja Perdagangan jang terusmenerus jang persoalan merupakan per
soalar. jang paling sulit bagi Thailand, dimana pemetjahannja memerlukan kebidjaksanaan2 ekonomi setjara
strukturil dan djangka waktu pan djang.
Djuga dibidang pembangunan ekonomi Pemerintah berusaha mengarahkan Rentjana Pembangunan Fksnomi
5 Tahun, jang dewasa int telah niema
suki tahun ke-4 itu untuk tudjuan me
ngadakan diversifikasi ekonomi. Namun Thailand telah mengalami pahit
@etirnja dimasa dua tahun permulaan,
Jang hal ini terutama disebabkan karena merosotnja produksi pertanian
sebagat akibat daripada musim kering
jang sengat pandjang. Sedang tahun
ketiganja tidak tjukup waktu untuk
mengedjar kekurangan pada dua tahun

asing Wak-

tu itu mengalir ke Thailand.
Walaupun Thailand selamanja

ngalami

Un

walaupun

dirasakan

mulai

1967

40

JAIPUR — Dua orang tewas
dan 51 orang lainnja luka? dim

belakang:

konomian
Thailand
menundjukkan keadaan jang stabil,
Demikian pula perkembang:
moneternja dapatlah dikatakan re-

defisik

2 TEWAS DALAM
:
BENTROKAN DI
£
PROJEK ATOM INDIA

monoter

bertahun2

an ini perkembangan

PENGANTAR
REDAKSI :
Dengan terlaksananja kun

TUNANETRA PILIPINA
DEMONSTRASI KE
ISTANA MARCOS «

mana

tidak luput

Perkembangan

oleh

(APP)

Umma.

madju

ekonomi.

pembe-

dipimpin

untuk meningkatkan

pal persetudjuan

Sudan.

kantor

bja
telah
disiap
Untuk
memberikan

agar

pemerintah

Sudan

Timur Tengah ,,MENA" melaporkan bahwa satuan2 Lykepada

mausuh2 revolusi".
Dalam
suatu
wawantjara
dengan surat kabar yerstbut,
menterj dalam negeri Sudan

an.
Intensifikasi penambahan areal2 sawah kita harapkan an lebih banjak
berhas sil, sedang intensifikasi dengan usaha2 baru jang terdjami suksesnja haruslah pula
jalankan.
Kita mendengar, bahwa salah satu usaha ekstensifikasi pertanian adalah
pelaksanaan Projek pasang surut jang mendjelmakan rawa2 mendjadi sawah2
dan | lang2 jang subur. Kita mendapatkan keterangan pula dari pihak pemerintah, ahwa areal jang memberikan kemungkinan untuk ekstensifikasi liwat
Drojek2 pasang surut adalah seluas k.I. 44 djuta Ha diseluruh Indonesia.
Apabila memang kita dapat menambah areal dengan djalan jang effektif dan tidak merugikan kita, maka usaha? ekstensifikasi seperti jang didjalankan di
Thailand dan Vietnam (projek2 pasang surut), perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari Pemerintah dan masjarakat.
Bagaimanapun djuga, kita gembira, bahwa Anggaran Belandja tahun
1970/71 sudah disetudjui untuk disjahkan oleh DPRGR. Kita gembira pula,
karena menurut hemat kita, anggaran untuk bidang pembangunan pertanian tjukup besar djumlahnja. Kita hanja harapkan, bahwa penggunaan uang dilaksanakan se - efektif 2nja, sehingga perbelandjaan tidak berkurang atau penggunaannja
tidak di "beku”kan, karena tidak tersalurkan.
Seperti kita sebutkan terdahulu, sukses Orde Baru antara lain terletak pada suksesnja rentjana pembangunan lima tahun kita. Oleh karenanja, tidak ada
satu halanganpun — sengadja atau tidak — jang boleh kita tolereer

rakjat

membantu dan bekerdjasama
dengan alar2 keamanar untuk
memelihara hasijl2 jang telah

kaa, pada hari Minggu telah
terdjadi demcnstrasi besar di
Kha.toum

dijalan liwat usaha koperasi itu, ia djuga mendapatkan keuntungannja. Anggaran
belandja pembangunan jang djumlahnja kurang dari 1/3 anggaran belandja seluruhnja, menantikan ditahun ini dan tahun depan, pemakaian dan penggunaanmja jang intensif. Djangan sampai ia di"beku"kan, oleh karena tidak tersalurkan !
Fungsi bank2 desa jang seharusnja dibentuk untuk membantu pertanian didesa2,
antara lain djuga dapat menampung bagian2 AB pembangunan itu supaja
ia
sungguh2 dapat dimanfaatkan, sesuai dengan program kedua tahun Repelita.
Setelah pembangunan pertanian tahun pertama Repelita terganggu oleh
manipulasi? BIMAS, COOPA dll — nja, maka sebaiknja Pemerintah ditahun ke@
mbangunan Pelita ini, lebih berhati? dalam usaha2nja mengadakan pe-

BEKAS2 PERWIRA
IKUT PEMBERONTAK
luruh

Tour HUSAMI dengan kapal
”Gambela” telah sampai di
Djakarta dengan klimaks pernjataan ampun
djemaah
mag kepada Negara tiwat Djak

, BAGAIMANA PEMERINTAH THAILAND
MENGATASI KESULITAN2 EKONOMI
P PERANAN RENTJANA 5 TAHUN
Oleh: Pembantu ”Merdeka” di Bangkok
ESUAI dengan hasil misi
Presiden Suharto jang telah
mengadakan kundjungan ke.ncgaraan kenegara Thailand,
jaitu disamping lebih memDererat hubungan tali persahabatan
serta meningkatkan
pengertian dan
kerdjasama regional djuga telah ditja-

III

AMPUUUUNN . .....

engenal perekonomjannja

bentrokan

Rp.40,per mm/kolom iklan, lebar 46 mm
4
25 mm/kolom
minimum
Display-ad (iklan gambar) Rp.50,.- prt mm/kolom iklan
minimum: 40 mm/kolom
Dua warna (hanja merah)
tambah 10096.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka
Iklan Keluarga Rp.30,- per mm/kolom

TEKS SADJA

Thailand

Presiden Suharto dan
Radja Thailand di B:
kok.
(Gambar Merdeka)

terdjadi

DIAH

HALAMAN

KAN

tetapi,

apabila

nir

perasaannja

atau,

akal

Gan budi dajanja mendomi

senti

men'nja tadi maka sikap
Gan sifat pendendamnjapun
aksn tenggelam kebawah sadarnja dan
lantas ia mebuka hubungan? normal
lagi dengan masjarakat sekitarnja Dan
sikap

serta

keran aanja

sifat

pendendamnja

keuntungan?

baru

tadi

(profite

MERDEKA

HALAMAN IV

RABU,
I APRIL 1970.
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KEUANGAN

LAGI HAMBATAN

Team tennis medja
Persoalan pemberangkatan pemain2 tennis medja
untuk

mengikuti

(DjeKe

Tennis Medja se-

Asia jang ke-X dikota itu,
ternjata masih belum djuga
dipetjahkan setjara keseluTuhannja oleh induk organi

AUSTRALIA BARAT

MENURUT RENTJANA SUDAH HARUS
BERTOLAK KE DJEPANG BESOK

Djepang, pihak PTMSI te:lah mendjalankannja dgn.
segala usaha dan daja jang
ada, dan berkat adanja ban

dipenuhi.

Pemain2 Thomas Cup Hari
IniMasuk TC Lagi
1 April

bahwa menurut

berita jang

akan mereka kundjungi
lah Semarang, Surabaja,

terachir diterima oleh PBSI,
team Bulwangkis Pakistan itu
jang dihubungi
sa

siang

Merdeka

kemarin

Sela.

meajatakan

KES. ATJEH JUNIOR
DJUARA KOMPETISI
WILAJAH SUMATERA
4

mak)
Sagu (Atijch) telah
Gjanca dalam pcitanwilajah-I Sumatera,

. demikian, kes.
ak n
madju
kepertandingan final di Djakarta, untuk memperebut"Piala Suratin”, jang tahun lalu dipegarg bersama oleh PSMS Jr. dan
Persidja Jr.
Dalam 3 kali pertandingan jang dilakukannja, kes. PSAP Jr. menang 2
keli, masing2 atas kes. PSPS (Pekan
beru) 3—2 dan kes. PSP Padang 3—4
Welaupun menderita kalah 0—3 dari
kes. PSES Jr. (Deli Serdang) Minggu
sore, kekalahan itu tiduk lagi mempengaruhi kedudukan PSAP Jr. karena kes. PSPS Pekanbaru jang mengantjam dibelakangnja, setjora tak
terduga dikalahkan kes. PSP O—l.
Kes. PSDS harus berpuas hati dengan tempat runner-up, sesudah bermain draw I—! dengan PSP, menang
3—0 atas PSAP, dan kalah O-3 dari
PSPS. PSP menduduki tempat ketiga
dengan hasil pertandingan sekali
draw 1—1 lawan PSDS, menang
1—0 mas PSPS dan kalah PSAP 1-3.
(Art)

SEMINAR MASALAH
PROFESSIONALISME
DIBUKA DI PUNTJAK
Djakarta, 1 Amil (Md
Padu sa:
Obursga Indonesia
Je tercaburg — dslam ISORI (ikatan
Sardjas: Olahraga Indonesia) Senin
mulom kemarin dengan mengambil
tempat di Tilmatjan Punciak telah
memulai seminarrja untk membirjara

baru

pada
kan

tgl. 9

pada

menjangkut

masalah

"'

men” dan "proffessionalisra2”"
Diperoleh keterangan bahwa diam
ping

sardjana

para

telah

Olahraga,

Giundang djuga untuk ikut ambil ba
Gian dalam seminar olehraga ini pa
ra Top2 organisasi olahraga jang ada

Gi tanah air, disamping pihak KONI

beberapa top organisasi
wakil2nja

April

10 April

kota itu mulai

jang

Drs.

akan

wan sisa2

tamu?

djuga. menja

saat ini

namun

pastikan

sudah

bahwa

dapat

kota2

menurut

sudah

rentjana

jang

. Idwan Anwar

selesai

dibangun tahun ini.
Tawaran Malaysia inj dikemuka
kan oleh Presiden Persatuan Bas
ketball Amatir Malaysia (MABA).
Khaw Kaj Bch pada pembukaan
senjuar cvach dan wasit basketbali se-Asia Gi Kuala Lumpur ha
ii Senin.
Lobin darj 120 delegasi dari

Singapura, — Sruangka,
Malays
Hcngucng,
India, Indonesia, Dje

purg, Filipina, Taiwan dan

tersebut

selama

jang

Se-

seminar

landia Baru menghadiri

berlangsung

akan

6 hari.

kompleks

olahraga

tjanakan sudah selesai
hun ini.

achir ta

Bangunan

berharga 335.000 dollar AS djren
'FIBA mungkin

nja sebagian

jang

untuk

menggunakan'kantor

mungkin

re-

meliputi

Gaerah Asia dan Oceania, kalau
tidak digunakan sebagai markasbesar FIBA sendirj', demikian
Khaw.
dan
"Kalau usul ini disetudjui
diterima bajk oleh FIBA, maka
MABA merasa lebih dari menggem
birakan menjedjakan

Bulutangkis

Cap, Ketua Umum PBSI itu
hanja menjatakan "'cami te-

di

TAWARKAN
MALAYSIA
STADION BASKETBALL
DI KUALA LUMPUR
SEBAGAI MARKAS
BESAR F.I-B.A. ASIA
Kuala Lumpur, 1 April (Mdk)
Malaysia hari Senja 'mengundang Federasi Basketball Amatir
Internasjonal (FIBA) untuk mendirikan markasbesarnja atau tja
Yang Asia-nja di Kuala Lumpur di
sebuah kompkkiks olahraga sehat
ga 1 djuta dollar Malaysia jang

Thomas

dihadapkan dengan pemain2
intj Thomas Cup kita.
"
Menjinggung persoalan persiapan PBSI
untuk Thomas

masih belum diketahuj berapa lama team Bulutangkis Pa
kistan itu akan berada di Indo
nesia,

pemain

mela.

Drs. Sudirman djuga menja
takan bahwa team Bulutang.
kis Pakistan itu tidak akan

datang.

baswa sampaj

ada.
Beli

itu akan

di Djakarta

Cup dan pemain2
DCI Djaya.

untuk
n di

“gl. 11 April

Sudirman

takan

bermain

bagian kom

pleks tersebut untuk maksud ter
sebut', Khaw menambahkan.
(Reuter)

pemain

kembali

terachir sekali team

Bulutangkis Pakistan

jad, sedang

ke Bandung
itu akan
mengadakan

gionalnja

jang

dj Indonesia

tiba

tgi.

tar dan

pai:

jang

darj

baru

tidak
isti.

tidak diturut sertakan dan pem

sadja

London

akan dikembalikan

nja masing2, tap:

kulau

kedaerah-

tjukup

rut Drs. Sudirman
tgl.

1 Aprjl

oleh

reka

Lebih djauh Drs. Sudirman
menjatakan bahwa pihak PB
SI akan berusaha untuk me-

maneja

la'ihan

para

pe.

VB,

Jootje

Wane

dan

Abidin,

Se

lasa pagi kemarin telah meningTECAB DJAGA TEMPAT2
TERTENTU IBUKOTA
Djakarta, 1 April. (Mdk)

(Am)

»

at2

angker di Ibukota
ggota2 TECAB Komlam usaha peningran masjarakat serta
rdit2 jang beroperasi di
Djakarta. Dalam pada itu patroli Kes
polisian akan ditirgkatkan jang berOperasi di seluruh pelosok Djakarta
dergan menggunakan unit2 kendi
an bermotor.
Peningkatan tugas2 Kepolisian di
Ibukota itu adalah sesuai dengan
rentjana kerdja Komdak — VII/Djaya
dibidang Kamtibmas jang “ disesuaikan dengan perkembangan dan pertambargan penduduk Djakarta.
Djika dibandingkan dengan waktu
jang sudah2, angka kedjahatan besar
di Ibukota djauh menurun, dan jang
achir2 ini meingkar adalah djenis kedjahatan ketjil dan pelanggaran2 seperti pendjembretan, pentjurian dil,
Dengan menempatkan anggota? TECAB ditempat2 jang dianggap angker
itu, diharapkan semua djenis kedjahatan diwilajah Djakarta Pusat ditekan sedemikian rupa sehingga setiap
anggota masjarakat benar2
merasa
aman dimanapun berada.
Anggota TECAB jang akan mencng
krongi tempat angker di Djakarta se
bagian besar
adalah pradjurit2 MENPOR/Brimcb (PAB).

orang
Mohd,

official jang
Muchtar SH

terdiri
selaku

Bob

tgl,
4

dari
Team

keljhatannja, hanja berkat turut
mja para anggota keluarga/famili
dari para olahragawan
menjebab
kan sedikit ramainja suasana pe
lepasan mereka untuk tugas nega

ra itu.
Dapat dikabarkan bahwa
pagi

tadi

kita

Kemayoran
dengan

cawat PANAM.

(Am)

team

itu mening

djam: 07.00

menumpang

setelah

pe

Lon Ncl

sedikitnja

itu bersama2

telah

Situasi”
rampakrja

jang berachir Minggu sore
terdjadi surprise2 dimana

kawakan

pemain?

banjak

perorangan.
Menarik

kalangan

perhatian

nasional 1970 ini,
kedjuaraan
muntsulnja pemain berbakat da
ri Palembang Mat Ani jang da
lam pengalamannja jang perta-

Ani

tahun)

(20

jang

se-

100 bea

amatir

dilapangan

akan tiba dari Medan di
mana

ra seluruh

belumnja bermain di Si-

ngapura, Kuala Lumpur,
Ipoh dan Penang. Tahun
lalu kesebelasan junior
Australia Barat mentjatat tudjuh kali kemenang
an dalam
tour kelilingnja
keberbagai
negara

keamanar
di Kambodje
kian
memburuk
dengan

rgar Vietram Selatan tertutup.
Merurut

sumber2

resmi

lain

ope-

rast2 komunis nampaknja masih dipusatkan di enam
dekat
perbatasan

propinsi Kambodja
Vietnam.
Selama

tiga hari belakargan

ini sedjumiah

pos2 Kambodja di propinsi? tersebut
telah diserang.
Dua
bataljon
Vietkong
dikatakan
telah pula
menero-

bos dari Laos melalui provinsi Stung
Trerg sebagai tambahan dari 3000

serdadu musuh jang kini sudah menerobos dari Vietnam Selatan.
Suatu sumber resmi Kambodia Setin malam
lalu
mengatakan bahwa
pasukan Vietkong telah berhasi! me-

Asia.

ESEBELASAN junior Australia Barat itu jang terGiri

jan

perori

Oemri,

itu,
mengagumkan
nja jang
Mat Ani kemungkinan besar di

.

BNN

MINI - MADI
MAXI

KES.

PSMS

tahun

tuan ekonomi

kepada rakjat

karena
tan mendjadi seakan? pertjuma

aiknja ongkos2, kurangnja makanan
dam rupes jang teranijam. (UPI)

di
45

Coach Val MacKenzie telah me
tatih kesebelasan2 junior di Aus
tralia Barat selama 5 tahun ter

achir. Kesebelasan junjor
Australja Barat jang mendapat suk
ses dalam

Asia

tour keliling

tahun

negara?

lalu dibimbing

coach MacKenzie.
Peter Gray, seorang

berpengalaman,

kesebelasan

oleh

back

anggota

jang

tetap

pertama

di

jang

akan

jang

wang

'brilliant',

Chris Moody

back

bola:

Rinoldo

te-

pemain

Russi,

ngah jang mampu
menguasai
bagian tengah lapangan: Keith
Evans, pemain sajap kanan jang
sangat produktif: Alex Genovese,
turut dalam tour Asia 1969, Geor-

ge Holzmann pemain senior pada
kesebelasan Australia Barat, ikut
pula dalam tour 1969: Paul Petrix,
pemajn

depan

jang

serba

bermain

dalam

bisa

dan Con Econamo, pemain depan
jang bermain dalam kesebelasap
pertama perkumpulannja.
ARA pemain jang ikut
kesebela-

san dibawah 16 tahun
Australia Barat tahun
lalu: Kevin Peterson, kini
ikut dalam kesebelasan dibawah
ini: Terry Barter,

18 tahun tahun

pemain sajap jang tjepat dengan
kedua kakinja hidup: Tony Palere
mo, jang diharapkan akan berma
in baik: Bruno Madaschi, adik
pendjaga gawang Savario: Wally
Migas, seorang pemain jang mem
punjai prospek terang. Tony Goudas, pendjaga gawang jang ber
main sepakbola sedjak berumur
14 tahun.
Trevor Roper dan Dereck
jang

pemajn2

merupakan

nett

kvat jang mewakil! negara bagian
ka

untuk

pertama

kalinja,

SEATO TJEMAS
MANILA,

—

Sekdjen

Organisasi

Perjandjian Asia Tenggara (SEATO)
Jesus Vargas, hari Setasa kaakan di
Maria bawa ia sargat tjemas me
rgerai situasi Laos dan Kambodja,
kareza dapat merggarggu keamanan
daerah SEATO.
Vargas tiba di Manila dari Bangkok urtuk membuka sidang kongerasi para penasihat militer SEATO
hari Kamis.
Dikatakan,
bahwa
diika Pnom
Perh memirta bartuar, maka per
mrirtaan

ini akan

dipertimbangkan

oleh dewan menteri SEATO.
SEATO adalah persekutuan militer

Aus-

AUSTRALIA

LAWAN

BERSIAP

JUNIOR

tiba

“

K. Panggabean Bantah PSSI Hanja Mau
Pungut Hasil Keringat Pemain2 Medan
Pedan, 1 April

(Mdk)

Beberapa orang pemain daBindjei,
Tandjung
Pura,

Tandjung Morawa dan Rantau

telah dipanggil, untuk

turut ke

tralia

kurang

Jr

iu,

K.

tetavi

dibawah

djauh

tidak

agaknja

Panggabean

mengetahui,

kesebelasan?
Australia jang
pernah dilihatnja dikedjaaraKuala
an "Merdeka Games"
Lumpur
dan
“King's Cup”

Bangkok.
« n di Medan 1 1 Ikanura

#

“

dar

Ame-

dan perkembangan ekonomi. Politik
banmemberi n
untuk uka
jang ditudj
Pakis-

sendjri.

lam”
dunia
persepakbolaan
Inggeris dan Australja selama

Ff

bantuan

itu

Manager
kesebelasan itu Jud
Sterner telah berketjimpung
da

hari Selasa

menghadapi

tamu.
Mengenai kekuatan kes. Aus

»

Adanja suara? jang kurang
baik dituaran, se-olah2 Medan
hanja didjadikan PSSI seba.

|

'Djuga penambahan

itu.

ten kesebelasan

(Bersambung ke hal. III)

rika Serikat untuk membantu ekono
mengurangi
imi jang parah berhasil
pertentangan antara keadilan sosial

telah

berlatih selama tiga butour

Savario

gawang

tralia Barat, akan merupakan kap

jang

PAKISTAN

rata?

tahun

Satu hal jang menarik adalah

darj

|" iF 2 | i
ji | 4 3

|1
|
"ii 1 Wi |

Th

t

masukkan dalam seleksi team
golf Indonesia untuk kedjuara
an golf circuit Timur Djauh jg
akan diadakan di Hongkong da
lam waktu singkat ini.

untuk

pemain2

duara2 ketiga
g

pemajn2

18

biaja bagi tour tadi dipikul oleh

insiden

beberapa

dari

berusia

mutuskan djalan artara My Xoy dan
itu

itu

pertandi-

ngan pertama di Indonesia. Kesebelasan tsb. se-

KEAMANAN

wilajah perbatasan de-

kesebelasan

mengadakan

ke itu mergatakan
bahwa
satuan2
komunis
sudah
bergerak
samnai
30
sementamil dari ibukota Prompenh

golf

Sementara itu menurut kalangan Pengurus Persatuan Golf
dasar prestasiIndonesia, atas

$
!
E:
t
FtTn

Y

pembantu

pada kedjuaraan terbuka amauntuk peserta?
(terbuka
tir
m kedjuaraan
ssing) dan

Indonesia

kuliah dipelba. Demikian di

|f

mening

musuh itu tjukup "suram". Komuni-

Persatuan Golf Indonesia, dalam

dicap 36 holes.

siswa pada mahasiswa2 Mulays'a
mengikuti

Kambodja

gerilijawan2

sebaga" djuara
berhasil keluar
pertama dalam kedjuaraan han

100 BEASISWA SETAHUN
4
UNTUK MAHASISWA2
»
MALAYSIA

uantuk

bahwa

jepija
dergan
tudjuan
terachir ibum.a Promperh.
Sebuah
pengumuman
pemerintah
irergatakar
bahwa
operasi2
militer

ketjuali antara lain Salim
dari Djakarta, tidak berha:
sil menduduki tempat tiga
pertama dalam kedjuaraar.

—

menawarkan

san - sepakbola
junior
Australia Barat di Djakarta pada hari Kamis
tgl. 2 April nanti akan
disertai dengan 6 pemain tjadangan dan tiga
orang officials.
Mereka

non-

pendjaga

penuh atau back tengah. Ikut
dalam tour 1969: Peter Cole pema
in depan jang tjakap memajnkan

belasan itu selalu berha

birak komunis terus melebarkan sa-

.

Minnet-

ilkut dalam pertandingan? di Asia
vahun lalu, seorang pendjaga ga

sil menundukkan lawan2
nja setempat.
Kedatangan kesebela-

tran.

SITUASI

Madaschi,

nan kesebelasan tsb. telah kian baik dan kese-

benarkan bahwa saat ini sudah
ditahan sebanajk 2000 demons-

Djakarta, -— Dalam kedjuaraan golf nasional dila
pangan golf Rawamangun

Mat

tiap: tahun

oleh

jang berusaha

belumnja adalah seorang caddy—

—

30 orang

Dereck

Evans.

(Gambar Kedubes Ausralis)

dj Djakarta.
Pemain2 lain adalah:

wa mutu sistim pertaha-

katkan demonstrasi2 anti-peme
rintah. Menurut djenderal tsb.,
strategi komunis adalah mendo
rong kerusuhan
sematiam itu
dari belakang sambii membawa

Gondol 3
Piala Golf
Nasional .

la kedjuaraan:

LUMPUR,

membenarkan,

dibunuh

Vietkong

ma ikut dalam kedjuaraan: ber
hasij sekaligus merebut tiga pia

KUALA

tentang

pekan

bola Australia Barat Julius Re mengatakan bah

pada

bersama

Keith

negara2
Asia
-

sebelasan jang kuat.
Ketua Federasi Sepak

ntervensi dalam masalah dalam
negeri sesuatu negara.
Atas pertanjaan wartawan,

:

Pertina al kelihatan hadir mele
paskan rombongan
tsb Ketua
pimpinan KONI Djaya maupun KO
NI Pusat tidak “keljhatan turut
mengantar keberangkatan
para
olahragawan kita tsb.
Suasana pelepasan para duta2
olahraga kita itu demikian sepi

Bandung

kiri:

ini dipandang sebagai ke

gambar2 Sihanouk sebagai pro
paganda- Lon Nol djuga mem-

Djlapangan terbang Kemayoran
para team dan official tindju2 na
sional kita itu kelihatan
hanji
Gjantarkan oleh para
Pengurus

Pusat Laksamana
sedangkan unsur2

pemain

sokongan

dan

prinSip2

dari

Rinaldo Russi-

tiba di Pjakarta

darj hal. D

(Sambungan

berlatih,

Kesebelasan junior Aus
tralia Barat jang akan

Kambodja
makin gawat

5

untuk men
ton mentistat t 67,Vatira
dengan

selaku anggota Wask/Hakim,

tindju nasional

Faisal

dalam ronde final mentjatat
71 hole dengan "14 under par
214”.
Pemain Australia Bcb Stan.

dokter dan AKBP Pen. R. Manoh

galkan

prestasi

10 hari ter-

Minggu,

Meme.

Kedua

Marager. Renny Tandiono selaku
coach, Dr Harijanto selaku team

Umum Pertina
O.B. Sjaaf,

dan

melakukan play-off 2 hole de
senegarznja
pemain
ngan

nasional

beserta

melihat

Ter

penerbangan di

harj

Miami

4 5/4 10 April jad,
kita itu berangkat

lainnja-

TC

perusahaan2

jang akan berlangsung dari
petindju2

Senin adalah:

hal

kesebelasan Australia Barat junior dibawah usia 18

Tahun lalu menang
7 kali dalam tour

pertandingan hari

Papan tiga:
Kortchnoi —
Portisch (Hongaria) remise
Papan empat:
Horst (Tjekoslowakia) — Polugayevsky
1—0 Papan tudjuh:
Taymanev
Uhlmann
(Djerman Timur) 1—0 Papan
delapan:
Matulovic
(Yugoslavia)
—
Botvinik
0—.

GONDOL HADIAH $ 40.000
MIAMI, Florida — Lee Tre.
vino
memenangkan
hadiah
pertama
sebesar
40.000
(16.500 sterling) dalam tournament golf terbuka nasional

galkan tanah ajr menudju Manjla
untuk mengikuti kedjuaraan Tin
Gju Amatir se Asia
dikota tsb,

orang

dalam

achir ini.

Manila

Ke-4

pemain2

Murtidjaya

selama

ke kedjuaraan Asia di.

4 Orang petindju2 nasional jg
terdiri darj Idwan Anwar, Frans

Hasil2

sedang

Bruno Madaschi dan

vjet leading 51—Al.

ini

Dika

4 PEMAIN

tahun

maiam memberikan Uni So

ini terdjadi ma

setelah

Willy

es bertolak

Djakarta, 1 April (Mdk)

dari

utama

c:kurt murgkin. De.
Sagu

Kedua team berimbangan

tidak dibiajai

sendiri.

atas

3—3 Minggu malam tetapi
hasil2 pertandingan hari Se
nin jang ditunda Minggu

nja jang akan dapat lebih banjak berbuat untuk negara me

sendiri.

ningkatkan

Senin.

jang 'dianak tirikan' ini nant:

akan djatur oleh Komisi Teh.
PBSI

demikian

junior

Sovjet

di Beograd hari

abad ini”

ka tentunja phak PTMSI telah
berlaku tidak adil terhadap pe
main2nja sendiri.
dan bukan
tidak mungkin
kalau pemam2

pemain

sudah diharuskan untuk me.
masukj TC di Senajan. Sedang
kan: mengenai rentjana latih
an TC
di Senajan
tentunja
nik

pemain

PTMSI

jang

mulai hari

para

ke-2

perangkatannja

rahat di Ibukota selama bebe
rapa hari. Dan bahkan mena
ini

bah-

Namun suatu pemikiran timbul dikalangan PIMSI sendiri,
alangkah tidak adilnja PTMSI

Untuk itu dikatakan bahwa

Uni

54—44

tipis

pada hari
regu sisa dunia
kedua "Pertandingan tjatur

wa KONI Djaya nampaknja
tidak dapat lagi memberikan uang sebesar Rp. 300
ribu, untuk mengorgkosi
pemberangkatan kedua pemain junior-nja jang berasal dari daerahnja tsb.

lah mepdapat bahan? dan la.
poraa2 jang
tjukup dari pe.
main”.

Team Inti Tidak Akan "
Bertanding vs Pakistan

Beorgrad, —

leading

pihak KONI Djaya

diperoleh keterangan

(Mdk)

Soviet .
Menang

?

Djakarta,

Dari

TJATUR "ABAD INI” :

gai

tempat

nja, akan

#

pilot2

dapat

Sementara itu dengan di

Nagoja

dari 15 orang
3 orang official, 9

angkat tgl 2 April besok. (Am)

MSI karena pemain junior
Kurniawan
Wikarta
dari
Djawa Tengah akan dibiajai sepenuhnja oleh KONI
dan Pemerintah Djawa Te
Sehingga persoalan
ngah.
baru bagi PTMSI adalah un
tuk mentjari biaja untuk
pemain Juniornja jake-2
itu masing2 Willi Murtidjaja dan Faisal jang kedua2nja berasal dari DCI Djaya.

KONI Djaya,
jang diharap-

di

terdi

pemain senior dan 3 pemain ju

nior tsb. Namun sedikit
agak menggembirakan PT

tuan dari pihak KONI Pukan

#ni akan
diantaranja

PTMSI
ka kembali pihak
harus memikirkan pembiajaan dari ke-3 pemain2 Ju

ra anggota teamnja ini ke

umum. Alat lampu seperti tampak pada gambar
dalam usehanja mendarat kan pesawat dengan selamat. UPI)

kekedjuaraah Asia

kedjuaraan Nagoja ini, ma

Diperoleh keterangan bah
wa untuk mengongkosi pa

sat maupun
maka biaja

Sementara' itu dapat dikabar
kan bahwa untuk team PTMSI

turut sertakannja 3: pemain junior putra PTMSI ke-

sasinja jaitu PTMSI.

umum, bahkan suatu persjaratan pokok: bahwa korps pifot harus
gona bisa mengemu dikan dengan selamat pesawat? pengangkut jang
i Problim2 jang
besar itu dari satu tempat ke Jain tempat didunia ini. Namun merekapun mempunja
diatas dimaksudkan uatuk

INI:

ter-katung2

Djakarta, 1 April (Mdk).
pang)

BULAN

MENGENAL KES. JUNIOR

ke kedjuaraan Asia
Indonesia ke Nagoja

OLAH3AGA

TAMU

melatih

tetapi

memungut boraga

mengai

pemain?

Djakarta jg

al ftu tidak bemar.

.

Pang-

bahwa

PSSI

agar

pernah

Medan

menawarkan,

menjelenggara.

