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ngeluaran

tetapi seluruh
demikian

mobil

itu
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Apakah
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sesuatu
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atau suatu instansj resmi jg
tersangkut
dalam persoalan
ini, mereka hanja menundjuk
kan kepada
soal pengusutan
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oleh

pihak resmi, dimana, soal? itu
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atau
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an dapat tersingkap nanti.
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jang

tersangkut didalam persoalan

ini, bahwa persoalan itu dewa

sa ini sedang diusut oleh in-

kebalan diplomatik belum di.
ketahui.
Oleh karena pihak
Kepolisian
sedang mengusut
varsoalan ini didalam suatu
tarap permulaan, sumber itu

lebih satu

menerangkan bahwa dari pe.
ngusutan itu djuga nanti akan
diperoleh bukti2

dapat
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itu tersangkut

asing

jang
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Djakarta, 2 April (Mdk)
Bank Indonesia"
""Sertifika,
dalam rangka pasar uang jang
Giresmikan sedjak kemarin berda-g
sarkan keputusan Menteri Keuan
an terrjata sargat laris sekali.
Menurut keterangan jang diper
Meh "Merdeka", sedjak pendaftarar. dibuka mulai targga! 16
ret hirgga 23 Maret 1970 ternjata djumlah permintaan mentjapak
000.
gan ini Direksi

untuk memenuhi seluruh perminta
an.
Dari 80 bark di Djakarta telah

ri.
Damikian

rangkan

merugikan

barang?

smber

kepada

negara

iti sen.

itn mene
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DELEGASI EKONOMI
BELANDA TIBA
DI DJAKARTA”

$

DJAKARTA, — Delegasi 10 pendja
bat ekonomi Belanda zimpiran Dr.
W.P.H. van Oorscho — dirdlen hu
burgan
ekonomi luar negeri — Selasa
malam tiba di Djakarta dengan KLM
dari Amsterdam, untuk selama 15 ha

dengan pendja
bat2 pemerintah
RI menkenai herbagal masalah serta kemungkinan mem

F1 memperbintjangkan

DJEMBATAN BARU
BOGOR SUDAH
BISA DIPAKAI

« wendaftarkan itu
terdiri dari 6 nank Pemerintah
kan perdjangdilan tahun 1967 untuk
4 bank swastu nasional dan 4
kerdjasama ekonomi Indonesia —
bank swasta asing.
Belanda. Komisi Bersama jang diben
Kupuresnja dari Ro. 110.000,
tuk dan diketahul oleh Dirdjen Hen
Rp. 500,000, En. 1 diuta dan
masing2 negara telah bersidang unRp. 21 juta, jarg mulal pada tuk pertama kali di Amsterdam tahun
tanggal 1 April kemaren diketuar
lampau, sedang di Djakarta ini merukan oleh Bank Sentral. (Lhu)
pakan jang kedua.
aa
ana

kan

pembitjaraan

tentang

hu

bungan? antara Indonesia dan
Djerman Barat. Demikian di.

Gjuga

lantai distasnja

terbuat dari papan kaju.
Lebar djembatan dua kali dari djem

an dengan Menteri Luar Ne.
geri Djerman
Scheel.

Barat,

Walter

Reuter dan AFP sementara
itu mengabarkan, bahwa sele
saj mengadakan
per

di Bonn dengan Kanselir

katakan
cleh
Kb. Djerman
Barat, DPA.
Menurut berita DPA selan-

ly Brandt, Menteri Adam

Ma-

Negeri

jang

warganegara Amerika Serikat sedang diperiksa oleh
Tecab, dalam hal ini Res-

Komdak

krim

Djaya.
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Tetapi dikatakannja, belum
pasti warganegara Amerika
Serikat itu tersangkut”.
resmi Kedutaan
Setjara
Besar Amerika Serikat belum
mengeluarkan
suatu
statement sampai dimana
terlibatnja seorang warganegara AS, seperti jang di-

maksudkan dalam berita
itu. Pada mulanja kemarin
sudah akan dikeluarkan sua

tu statement
akan tetapi
berhubung
sesuatu hal ditunda sampai hari ini oleh
karena beberapa alasan diantaranja ialah bahwa perke hal. IV)

(Bersambung

bertulang, Lantainja jang lama hanja

mengadakan pertemu.

tsb. dalam pentjurian onder

soalannja masih dalam penjelidikan.

DJAKARTA, 2 April (Mdk)
Djembaan "Satu Duit" terletak paGa djalan utama Djakarta-Bogor hari
Selasa diresmikan pemakalannja jang
kemudian oleh Dirdjen Bina Marga
Dep. PUT, Brigdjen. Sarsono atas nama Menteri PUT diserahkannja kepada Walikota Bogor.
Djembatan Satu Duit jang ambruk
bulan Oktober 1968 jl. kini telah sele-

ADAM MALIK "'KEDJAR" MENLU DJERMAN
BARAT KE TEMPAT LIBUR DI AUSTRIA
Bonn, 2 'April (Mdk)
Menteri Luar Negeri Adarn
Malik pada harj Selasa telah
tiba di Bonn untuk kundjung.
an kerdja selama dua hari de
ngan maksud utama mengada

Tjorat- tjoret
ketjam waliado
kota Men
Sediak terdladi "Per

dil2 mobil dari suatu gudang di Tg. Priok, dibenar2 (dua)
bahwa
kannja
orang pegawainja masing2
satu orang warganegara In
donesia dan jang satu lagi

MENADO, —
Istiwa 14 Maret "70” di Menado, s0tctan tjukup tadjam ditudjukan terhadap walikota Menado, Letkol (TNI)
Raut Moo, baik melalui toret-tjoret
pamplet, kritik sementara pers disbnja.
Semertara itu B.P. Tiab. G.M.K.I.
Manado dalam suatu pernjataan Jang
ditudjukan kepada Muspida antara
lain menjatakan, menjesali sedalam2
nja pihak walikota Rauf Moo jang
untuk kesekian kaltnja kurang mampu mengatasi peristiwa? tertiela sam
an 14 Maret jang
pal dengan kedjadi
lalu. Diharapkan — ketelitian/ketekuvan kerdja jang berwadjib dalam
mengusut pelaku2 peristiwa itu. Didesak agar DPRD Kodya Manado sesera mengadakan sidang luar biasa
untuk memintakan pertanggungan dja
wab walikota tentang peristiwa tsb.
Demikian a.l. ist pernjataan BP.
Tisb GMKI Manado.

snal

barang? onderdil
zwendelerij
jang dikeluarkan darj velabu
han Tandjung Prirk dengan

Rupiah

pat keterangan, bahwa apa
tentang
diberitakan
jang
pa
bebera
tersangkutnja
Kedutaan
pegawai
orang

Besar Amerika Serikat war
-mendatawan "Merdeka”

stansi2 jang
berwenang dan
djuga tentang apakah orang2
asing itu djuga mempunjai ke

Permintaan

Djakarta, 2 April (Mdk).
Dari kalangan Kedutaan

PESAN

SIHANOUK

KE

STOCKHOLM, TANZANIA
PEKING, — Pangeran Norodom Sihanouk dari Kambodja hari Selasa me
rgeluarkan seruand serupa kepada
Gua konperensi Internasional, dimana dia meminta negara2 asing agar
Gjangan bekerdjasama dengan pemeTintah baru Phnom Penh.
pesan
Dia mengirimkan seputjuk
kepada Kanperensi Stockholm untuk
Mendukung Vietnam dan sebuah lagi
kepada konperensi persiapan negaraa
nonblok di Dar-Es-Salaam.
OSRAA dukung Sihanouk
Sementara itu, Organisasi Setlaka

| wan

Rakjat2 Afrika-Asia

menjatakan

@ Kairo bari Selasa bahwa organisasi
itu mendukung Pangeran
Sihanouk

Wil.

Walter Scheel

berlibur

dikota

Sihanouk

didepan

Kompong

Maret

Cham

telah

umum

tgl. 20

ketika meletus demons

kerusuhan

itu

korban tewas dan

gambar tampak

telah

djatuh

luka?. Pada

9 demonstran

jang ditangkap dan diperton.
tonkan kepada penduduk kota
itu. (AP)

AMERIKA TENGAH:
Kini Dubes
Djerman
Ditjalik

membubarkan diri.
Pihak

menuduh

penguasa

dan

djam

12.30 waktu setempat selo

Sitjulk pada

sai”“dalam

dari Ke

perdjalanan

kurang lebih 2000 orang

menjerbu kantor balaikota.

Para pentjulik itu kemudian me
(maksa sopirnja telungkup semen
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tjek Bank

masing2

oleh

saksi

Bank Maritim

terdakwa

penanda:
masuk

Kemlu dan Kementerian

ketera

ngan terdakwa, dialah jg
menanda.tangani 'jek.tjek

mengenai

Negeri

dari

orang2

lain jang katanja untuk di

menurut

sa

itu
d'

Barat
Kedutaanbesar Djerman
kepada
segera memberitahukan

pindjamnja

jang djuga

ke-

1969.

dja.

Terdakwa didepan sidang
semula mengatakan bahwa
di Bank tsb ja hanja mem
bantu pekerdjaan suami.

memasuk!

Guatemala sedjak bulan Djanuari

Indonesia,

t

itu dipaksa

dam

Dutabesar Djerman Barat
mulai memangku Gjabatannja

bahwa,

mempunjai

dutabesar

mobilnja

lah sebuah mobil pentjulik itu.

akan SD maap medan Mpg

3 Tagone

takan

djalankan
pai

tidak

pada

sekarang

bisa

bank

tsb

oleh Hakim R. Sara

gih
akan dilandjutkan
bada hari Rabu depan un.
tuk pembatjaan reguistoir
oleh

Noor.

Diaksa

(Mrs.)

Muharram

Daiam

pentjulikan 1s).

Polisi . segera — Sipetintahkan

umtuk

mentjari

Motip2

huj,
diketemukan.

sitas, dari mana mereka gempur pe-

Uisi dan tentara Fil'nina densan batu2.
Pertarurgan hari Selasa
merupa-

kan kelandjutan kerusuhan

tsb.

demonstrasi

na tilak berbenti kembali terdja

merintah.

agak
Djumslah korban kal' ini
kumen3 sebelum pastikan pemeria
pedjabat
Menurut
lur.
simpang-s
Se”
ak
mereka.
kearah
tah menemb
pemerintah setempat sedikknja
One
pemerintah
orang pedjabat

at oleh 2 buah mobil lainnja.

me-

Pertarungan sengit itu terdiadi dk

pasukannpe
Olehaka
dan di penemb

perabot2 dan do

ngatakan akibat penembakan tet
uebut sedikitnja 63 orang tewas
dan 78 lagi luka? berat dan tk

(4 pendutuk sip tewas dan 33
orang lukat, tap! menurut pondu
dik Gjumlah korban tewas adalah

Keesfkan harinja ratusan pen
duduk jang sotia kepada Siharouk

merupakan
imh
Demonstrasi?
akali seketiga
tu
Jang kedan

Menteri

pentjulik

dari pentjulikan

djauh belum

Luarnegeri

Alberto Fuentas Mohr

serta

tsb. se

diketa-

Guatemala.

mengata

kan bahwa pemerintahnja sangat
menjesalkan terdjadinja
Ikan tu.

Sementara
itu di Bonn,

bitjara pemerintah
(Bersambung

djuru

Djerman Ba
ke hal. IV)

kembali
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KATA SENATOR AS
Senator Mie”
— ON,
WASHINGT
Manafield, pemimpin kelosigok Demokra, dalam Senat AS, metmperingat
Set)
ta
kan hari Selasa agar Ameri
anmi
bantuan
kst djangam memberik
hai Itu
karena ia
Mter kepada Kambod
"dapat membahajakan penarikan? pe”
ju m”
dari Vietna
sukan setjara kontin

—sum& dan 17 pendukik

KOREA SELATAN
IZIN
KAN PESAWAT DJEPANG
TERBANG KE KORUT

Seoul, 2 April (dk)

dea

teriem

bak mat cleh pasukan? pemerin

tah Gam 62 lagi tuka2.
PENJUSUP2'
LAOS KE

KOMUNIS
MUANGTHAI

TERUS MENINGKAT
K,disekomunis
KO
— Geriljah
pANG
de
Muangihai
serajarg perbatasan
Yan Lace dan Kambadia telah me

kang- —ringkatkan kegiatand mereka demikijaulepar-tan
Gan mengatyolitik

an Amerika Gi Asia Tenggara.

djurubitja
kan
seorang
ata
an dikoleh

Dalam suatu pidatonja di Senat, ra pemerintah Munngthai di Bangkok
bah” hari Sciasa
Mansfleld lebih djauh menjatakan
Menteri Dalamnegeri Musngihsi
wa perkembangang betahangan ini di Dicodral
Praphas Charusathten, me
—ketj-maran
Kambodja merimbulkan
Serikat” rgstakan kepada para wartawan bah
Amerikaak
besar dan mendes
xa periusupen? komunis dari wilajah
untuk mengusahakan disetenagarahan
Munngihal telah me
ja suatu konperensi internasional da” Lxos kewilaah
TA negara? Dicoewa guna mendjamin — ningkat, jang seimbang dengan se
keretratan Kambadja

tangan? komunis Gi

La.

“

Tidak Mau
Keluar

#ouk. Demonstrasi berdarah pvt
tama terdidja
Kompongfi
Cham.

7 mt dat Peang,

bari Se-

dimana kawa
dengan batuk
Mereka membis2. (APP)

Pembadjak

menggulingkan Pangeran

DJANGAN BANTU

PEMERINTAH

rin di daerah jang sama
Irahasiswa menghantam
mobil? bis jang lewat.
protes kenaikan tarip

sekitar 30 sampa: 48 orang.

han demoantraai dpat Ajak solongan mjaprkanan dn
melankr
loka ketjjl Prey Santok dan me wah pimpinan Djenderel Loa Nol
Siha
maksa penduduk untdk

(Mdk)

daerah universitas.
Kaum demonstram
berlindung dalam dua gedung univer-

dikabarkan menderita

penjakit djantung,

April

morstran mahasiswa Filipina hari Se
lasa urtuk hari jg Redua bentrok In
Bi dengan polisi setjara sengit.
Sedjumlah kaum demorstran ditang
kap, barjak jang menderita luka2, s&
Gargkar lalu lintas djadi jumsuh
dk
distrik Sampalog jang ramai
itu.

Dutabesar itu, jang berusia 63

tahun

kedutaanbesar DjetMenurut
City,
man Barat di Guatemala
mobil dutabesar Von Spreti ditje

j. TTP

bahwa

2

Sekurang2rja 1000 orang kaum de-

Pnompenh, 2 April (Merdeka).
DUA demonstrasi berdarah telah berkobar di propin
ketika penjokong2 Pangeran Sihanouk tidak
si Takeo
pasukan pemerintah untuk
peringatan2
memperdulikan

ngan,

Indonesia
PT dengan bunga
penata Naa Uta!
Ke Sa
Dua.

MANILA,

RATUSAN PENDUKUNG SIHANOUK
DIBRONDONG PASUKAN LON NOL

di Hin-

ISTERI DIREKTUR“
BISA TANDATANGANI CHEOUE

1000 MAHASISWA
MANILA BENTROK
DENGAN POLISI

Pembunuhan
Massal Di
Kambodja

trasi pertama. menentang re.
zjm baru di Pnompenh. Dalam

dutaanbesar

lik akan berangkat ke Austria
untuk menemui Menteri Luar
kini sedang
tertal.

PENJOKONG?

dipamerkan

djak2. (AFP)
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Akan

lannja,

erat.

onderdil2
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jang

"Mer

dapat menerangketjuali mengaa
zwendelarij jang

telah mengetahui seluk-beluk
pelabuhan
Tandjung
Priok.

Tan.
kampel di Pelabuhan
djung Priok dengan pihak Te
an Cerajalin suatu kerdjasama

koresponden

GLUTAMATE

5

pas

dihu.

tentunja hanja mungkin terselenggara djika para pelaku2
nja terdiri dari orang? jang

lakukan — oleh koresponden
Tan
Pelabuhap bahwa
"Merdeka" di diketahui
Priok
djuagkepentingan
tan
antara

:

jang

telah terdjadi dalam soal pe-

didalam penjelidikan jang di.

di

oleh

deka” tidak
kan sesuatu
kan bahwa

D.S. S3 telah

oleh Komdak
VII Dja
oknum
lainnja
jg

Teng

Veem

MONOSODIUM

I
t

jang bernama

soal zwendelarij

barang2 onderdil2 tsb kepada
pihak jang berwadjib dj Kom

”Chean barang2 onderdii2
vrolet” dari gudang di Pelabuhan Tandjung Priok, dimana

PURE

Kalau terbukti ikut
pentjur ian akan dikirim

Kokampel &
Tecab kerdja
Djakarta, 2 April (Mdk)
Didalam rangka pengeluar.

Hak Manusia Merdeka

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA

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

sama erat

Bersuara Merdeka,

|

NA NITA IN TENAGA
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Merdeka
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SANYO ELECTRIC CO.. LTD. Osaka. Japan

-“eBerfiKir Merdeka,

KA

lebih
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pusAT .DENT

"Ef

Hidup
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HALAMAN II
PEDJABAT2

PEMBANGUNAN DI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
BUKAN KEPENTINGAN PERORANGAN ---Kata Ali Sadikin

Ljakerta, 2 April (Mdk).
Bertempat di Aula Departemen
tahanan
Keamanan,
Selasa pagi,

Golongan ” Haves”
- Djakarta sering
Djakarta, 2 April (Mak)
Dalam

ezasi

tetapi

hal

Ciiy

Plaonjog.

mana

akan

tepat dipertahankan

bila jtu merugikan kepeu

tingan

umum,

tetap

perlu

Jang dimaksud oleh

adalah

untuk

antara

lajn

Gubernur

ini telah
daripada
in bahwa
sebanjak
diperbajki

di

Yihat di Amerika, Tokyo, Osaka,
Bangkok, Hongkong dan Singa
pura

selama

'a berada

diluar

bilamana

di

Pemerintah

Tahun 1970:
diperbaiki

diluar

telah

Ibukota

Wjil dari miliknja bagi kepenting
an umum.

Gubernur

jang

dj

DCI meminta
kerelaan mereka
ke
untuk menjerahkan sebagian.

dilin.

memperlihatkan

perbedaan pembangunan

negeri

dialami

membandel

das', demikian utjapan Gubernur
Alj Sadikin pada upatiara peres
mian selesainja perbaikan kam
pung di Menteng Wadas
Rabu
pagi.

telah

mana kebanjakan orang2, djustru
jang termasuk the haves sering

hak

20

dalam

kampung

kesempatan

pula melaporkan hasil
Pelita tahun 1 antara la
dalam tahun 1970 ini
20 kampung telah dapat
dengan tahun
berbeda

Akan

lalu jaitu hanja 5 buah.

ne

kita — bangga

djanganlah

upatjara.

rus memberi kepada kita djiwa
dan semangat Peljta dan pekerjaan jang menjangkut berhasil
atau tiddk keinginan rakjat ini
sedikit banjak tergantung djuga
rakjat
“sendiri
Pemerintah Da

erah terutama dalam memberikan
pengorbanan sedikit sebab dalam perbaikan kampung tidak ada
ditandaskan

rugi, demikian

ganti

geri, #mana pembangunan di
luar negeri lebih mementingkan
kepentingan umum dan
bukan
kepentingan perorangan.
Menurut Gubernur, diluar negeri rakjat mau berkorban untuk
menjerahkan sebagjan tanah atau
halamannja asal itu untuk kepen
luan city renewing serta kepen
trgan umum dan bukan sebaga

tetapi

Kematjetan
Tilpon
Sudah
Diperbaiki

20 April Negara? 1661
Berunding Di Rotterdam

nj
Pelita
dulu karena hasil
bila dibandingkan dengan luar ne
geri, kita tetap masih ketingga
untuk
lan 15 tahun dan sukar
dikedjar.
Walaupun demikian, Pemerintah

ki tahun Pelita II jni adalah saat2

Den Hsag, 2 April (Mdk).
wakil2
Sebuah perjamuan
Indonesia dan
negara donor

wakil

met

Sabtu pagi il. telah melaporkan
kodatangannja dalam suatu upa
yjara di Pontianak jang diterima
oleh Pangdam XII/Tandjungpura Brigdjen Soemadi seia-

TJOK SIN SOE DI

TAMAN ISMAIL
MARZUK! SABTU INI

DJAKARTA, — Musikus Tjck Sinsoe jang belakangan ini banjak dibitjzrakan oleh kritikus jazz, Mar

zuki Arifin, akan tamp kembali di
pesipe terbuka Pusat " cseniar Dja
kerta Tamar, Irmail — arzuki pada
targgel 4 April djam 20.00 seielah

oleh

”Merdeka” tsb. sudah dilak
sanakan sebelumnja.

pause selama lebih kurang satu bulan. Bersoma big bard-rja akan tam
pil memperdengarkan irama jazz Orckestra maupun Combo
Dalem kesempatan
tersebut Tick
mercrargkan bahwa ia akan mengetengshken
komposisi — Count Besie
jarg telah diararsir oleh Jchnry War
rinton berdjudul Jumpir'at the Wocdside. Sedang komposisi Billy Stray:
korr jeng dalam
aransemennja Bilford Rcberts
berdjudul "Take the
'a' Train” «kan — dibawakan dengan
vokalis Ade Ticoalu.
Sebagaimana
biasa Ratna akan tampil dengan sua
ra emesnja dalam tjiptaan Johnny
Burke, Misty
Produser Tick, Alex Pakasi mene
rangkan batwa Ccrcerto for Dog
House dan Cctton Tail djuga akan di

GUNUNG .KIDUL DIUARA
FESTIVAL SENDRATARI
JOGJAKARTA, 2 Apri! (Mdk)

Oleh Dirdjer Kebudataan perwakilan DIJ malem Minggu !1. telah dise
terggarakar 'omba festival sendratari
Jang diikuti c'eh 4 kabupater. Lomba
sendratari itu berlangsung selama Ik.
40 menit, bagi masing2 regu. "
Gurung Kidu! keluar sedengan m
de2 Lumut”, kabupaten Bai
1 dengan "Nawang Wulan"
ten Sleman djuara III dengan "'HTiang
ja Sinta” dan Kulonprogo djuara IV
dengar. ""Senggono Duta"
Djuara I mendapat piala bergilir
dari Wakepda Sri Paku Alam dan piaJa tetap dari Perwakilan Ditdien Kabu
paten RIJ.
pater RIJ. (Ant)

WARTA
HARGA

KOPRA

LONDON — Harga
per long ton. Laporan

kopra

DI LONDON

NAIK

LAGI

US$.I

kopra Indonesia di London naik lagi US$.1
"Reuter” tanggal 26 Maret mentjatay, harga

Indonesia $241

$.212—

bewakan dalam malem jozz Tjok tsb.
Ketika ditanja "apakah lagu
“Garavan'-rja Duke Ellington djuge
akan
diperdengarkan, — Alex — mendjawab
"pasti
Demikian Purel PKD

EKONOMI :

INDONESIA

per long ton, Tanggal

31

Marer

naik diadi

Di Singapura harganja turun Str..0,9 per picul tanggal 31 di

bandingkan

dengan

tanggal 28 Maret.

Di Tokyo tidek terdjadi penawaran sehingga tidak ada tjatatan
harga. Di Amsterdam harga kopra stabil pada harga DM 33 per
100 kg tapi harga bungkil turun DM 0,25 dari DM 0.29.

'Tjatatan harga2 kopra Indonesia selbngkapnja adalah

Singapura

Str.$. per pikul
Maret
£ per ton

Tokyo

London

US$./long

ton

April

April/Mej

Amsterdam DM per 100 Kg
Dalam k:val CIF H'burg
Dalam kapal CIF Bremen

Bungki:

Maret/April,

April/Mei

DP

KURS

sbb

3173
ar
242, —
242—

2873
M3
s5
:

33,—

2

Ka

33,—

2815

&

2—

—

2613
—
21—
21—
33—

RABU

HARI

DJAKARTA — Dalam cail DP di Pursa Vatuta Asing Djakarta
hari Rabu 1 April 1970 terdjadi penutupan? transaksi pada kurs

378,50 per 1 USS. dengan djumlah

806-775

Sing$. 72 937.05,

DM

peredaran

9749535

Kurs hari Selasa djuga 378,50.—

KURS

VALUTA

DJAKARTA

Rabu

same

ASING

DIPASAR

E£

BEBAS

DI

Sebesar US$-

6-439/—/—

1.510

DJAKARTA

— Kurs valuta asing dipasar bebas di Djakarta hari

dengan

kurs

Mack Djeri

"

njebabkan

pula di

kechawatiran

kalangan pemerintah Indonesia.
pada medio
nzmun demikian

Djanuari jt, harga beras terse
but teiah merosot lagi dan men

pertemuan

Agenda

Ajadi stabil,

(Ant)

dipersiapkan-

sedang

an2

lapor-

djuga

pula

#bitjarakan:

telah

nanti

di Rotterdam

IGGI

hari Selasa

Barat

Beli.
Rp. 585,50
404,50
379—
122,—
20.50
99.

Djual
. 922—
434.50
387.50
128—
107.50
107—

Kalbar.

kanm"'ibia
dj

Menurut

dalam

bolan

upatjara

jiu

didae-

rah sebelzh "yara itu bersisa
lebih kurang 16 orang. Dapada jtu sebagai pasuk
lam
an jang baru sadja ditempat

kan

ini, Panglima

didaerah

selu-

kepada

meagharapka,

ruh anggota Satian Tempur
ira agar dapat menjesuzjkan
keadaan daerah
dirj dengan

sangat Minus
cperas: jang
rerta terkebelakang.
Selandjutnja Panglima mengemukakan pula kejakinannja akan 'ugas jang dersja

jakan

Satgas

kepada

bahwa —

ABRI jang

sebagai

pengalaman,

tersebut

pradjurit

telah banjak
sudah

tenti

ber

da

'tugas2nja
pat melaksanakan
faitu tugas tempur dan rem
binasn wilajah ser'a jn'eli-

djen.

Diingatkan

cleh

tidak banjak, jav:
ngah

Pangli

temnas tusas
merupakan daedan musuhnja

ma, didaerah
itu tidak lagi
rah
tempur

mungkis

le-

kaleu

sekalj

waktu

akan dz'ang lebih banjak dan
memperkua'"

diri,

reka mempunja'
jang

tidak

zda

karena

basis?

di

me

sasial

Indoneea

(Ant)

3 KONTRAK HUTAN
DITANDATANGANI
DJAKARTA, 2 April (Mak)
Tiga buah fira" Agreement pengusahaan hutan pada tari” penutupan
Repelita tahun 1, 31 Maret. ditandatargari di Direktorat Djerderal Ketiitanan.
Sebuah final agreemeng lainta jang
semula akar ditardatangani dihari ig
sama terpaksa ditunda karena Kopepertama diberikan kepadanja, tidak
hadir.
Ke-3 perusahaan jang akan mengu
sahakan hutan itu ialah : 1) Mountra
€c sebuah perusahaan swasta jar& di
pimpin oleh seorang wanita, mendapat
kawasan hutan didaerah Kalimantan
Tengah antara Sungai Arut dan Su
ngai Soroja seluas 150.000 urtuk diu
sahakan sendiri. Modal jang akan di
tanam berdjumlah US 3 djuta
2) CV Matuari, perusahaan ' swasta
nasional dengan kerdja-sama dengan
swasta nasional pula bernama PT Sa
tya Djaya Raya trading Company ig
sudah merdapatkan 3 konsosi hutan:
sekarang akan mengusahakan hutan
Cidacrah Kalimantan Timur disepan
djang Sungai Tuju, seluas 50.000 ha
dengan medal. US$ 1 Gjuta:
3) PT Taneco Lumber, perusahaan
bekerdja-sama
swasta nasional jang
dengan swasta
asirg Dong Wha Er
terprise (Korea Selatan) dalam bentuk
"Joint enterprise” untuk
usaha:
kan hutan 120.000 ha dida
mantan Timur dekat Balikpapan, de
rgan model US$ 3 Cjuta.
Demikian keterangan dari Direkto:
rat Djenderal Kehutanan. (Ant)
AHLI BEDAH AUSTRALIA
PELADJARI RC SOLO
SURAKARTA, — Dr. KJ. Watson,
ahw bedah Orthopaedie dari Rumah
Sakit "Princess Alexandria”, Brisbare, Australta, baru? Ini telah tiba di
Soto, urtuk mempeladjari perkemba
gan Balai Penderita Tjatjat RC Soto
Dr. KJ. Watson dalam kundjungan
ria selama 4 hari di Solo djuga akan
menindas projek

April

(Mdk)

hadapkan

ke

perkampungan pa-

rapiegia. Dalam keterangannja kepada pers Watson mengatakan Ia sangat

Pendjahat Mat Sani buronan
polisi jang fotonjo

pernah dimuatjdalam surat

kabar ini dan
jang telah
membongkar Apotik "Uni
Farma” Matraman Raya, di
kabarkan telah ditangkap
oleh Tecab (Team Chusus
Anti Bandit) di Semarang.
Mat Sani beberapa bulan jg
lalu berhasil meloloskan diri dari pengedjaran Tecab,
mannja sudah berada dalam

kamar tahanan.

dan diketahuinja bahwa jg.

diri Udin Radjim.

menerus,

dan

ngan,

mulut

diri di Sema-

peru:

Djaksa

rupiah
palsu.
lembaran ribuan jang perkaranja sekarang

ra mengetahui, bahwa menjimpan

ngadilan Negeri Salatiga, seluruhnja meliputi 9 orang terdak

harus

'FN 45! ber

— memuunjai

surat izin.
Berhubung — terdakwa

tidak mempunjai

ini

perkara

dalam
pem

terdakwa tidak mam
bela sedang
pem
seorang”
pu 'untuk memakai
bela, maka Hakim Siburian SH

menunda

urtuk

gu

sidang selama 2 ming-

ditjarikan — pembelanja
(Mr)

Negara.

biaja

atas

untuk

kota

sedjurnlah

Bandung

sen

ter
sebarjak 115 buah, belum
jang dimilhki
masuk pemantjar
ateh Kepolisian, PN Telekom dar
Djawatan2 lainnja. (PAB)

No, AG 087721
MENANG FIAT

ditarik pada Selasa 31 Ma

ret 1970 diruangan gedung
Angkatan 45, Menteng Raya

ris

P.A.

Penarikan

dbp. nota-

Tambunan

dengan

dihadiri oleh pengurus Ang

katan 45 dan Jajasan Setia

wan,

pedjabat2

Depatre-

men Sosial dan Pemerintah
DCI

Djakarta.

Penarikan kedua akan

di

landjutkan harini, Kamis 2
April 1970, ditempat jang

sama

dan

menjusul hadiah

hadiah lainnja Ik. 500 buah

banjaknja

Mahit,

seperti

transist

oleh

Pembagian

@isamping

S-P.

pada

mesin
be

kan

Pe-

"Antara",

4 gelombang isb.

untuk mempermudah
pemeriksaan.
djuga

lah

bhw perkara Itu ada
merupakan
perkara besar

kan

dalam

dianggap

dapat

perkara

Tan

digolong-

subversif.

Pik

Tjie

dan

Gelombang

H.

ke—lll

para iterdakwa

Djazu

Li, Sutardj: dan Ie Tjie Liang,
sedang Untuk gelombang ke
IV

jang

djadjukan

terdakwa

sebagai

adalah

Turjad,

seorang

rerdakwu

Ambjah dan Cholil.
Menurut
SP
Sumarto SR
dalam
perkara
djatas biss

terdjadi

mendjadj

saksi,

a'au

jang

bisa

depan

Sunarto SH

sebalik

ja, saksi mendjadj terdakwa
Atas perlanjaan
Antara”
tenang
diadiaikannja saksis
diluar 9 terdakwa djaras ole".
SP Sunarto SH
diterangkan
ing penga
bahwa pada saa

dilan belum
menganggap
perlu. Tetapi dalam
pemeriksa

Tjirebon 'Sebagai

Pelabuhan Samudera
Masih Matjet

TAK

akan

datang

djuga

sidang

kesaksiannja,
ADA

saksi2

diadjukan
unlak

(Ant)

PE:

ke

dimjn'a

/AI

BULOG TERLIBAT
DAGANG SENDJATA
DJAKARTA, — Tidak benar kar:
yawan Bulog tersarikut dalam perGjuat beli sendiata di Luar
Demikian Humas Bulog meSelasa pagi kepada PAB.
n tsb. sehubungan dengan
n di sementara pers
Ibukota baru2
Jang mengatakan
bahwa Let. Kol. A dari Buloz tersargkut dalam
persoalan djual beli
sendjata di luar negeri (Blafra), lebih
landjut Humas
Bulog menerangkan.
1. DI Bulog tidak ada Karyawan
Jarg pargkat dan asal namanja seperti diberitakan oleh sementara pers
Ibukota tsb.
2. Ditegaskan, Karyawar Bulog tidak ada jang tersangkut
dalam persoalan
djual belt sendjata
Gi Luar Negeri (Biafra)

Presiden

Socharto

akan

bertin

dak selaku Inspektur Upatjara pa
da Peringatan Hari Penerbangan
Nasional 1970 jang akan dang.

sungkan

pada

tangga!

9 April

djam 09.00 dilapangan Parkir Ti
mur Senajan Djakarta.
Selesai upatjara Presiden dan
Ibu Tien Soeharto dengan didam
pingi oleh KSAU — Laksdya (U)
Soewoto Soekendar dan Menterj
Perhubungan Drs. Frans Seda me
ke

Istora

Senajan

Dirgantara
ran

Static).

Dalam

Nasional

pada

1970”

untuk

"Pekan
(pame

itu di Taman

Ma

KSAU

di

Laksda (U)

Menurut Penerangan Kodam XIV'/HN, keseluruhan

jang

sim

serius

ramai

tjapai

50

angkut

setiap

ribu

ton

sedangkan

darj

pihak

bularnja
beras

men

jang

musim

d

sepi

minimal 15 ribu ton. Besarnja ke
luar masuk volume perdagansan
dipelabuhan itu jakni pelajanan
Nasjonal 96 kali dengan volune
export 313 ribu ton, pelajaran In
ternasional 88 kali dengan vo usie

tol Colt 38, 4 SMR,

9 Sten

46, 4 FN

1 SKS,

gun,

7

1 SMG,

napan

Jungle

45, 2 AK,

1 FN

Garrand.

sendjata2

djata2

Rifle, 7 FN

tsb.

32 dan

adalah

non-organik

XIW/HN.
Operasi

1 se-

sen-

Kedam

penertiban sen-

djata2 gelap dikedua daerah itu merupakan landju-

tan operasi2 jang telah dilantjarkan sebelumnja dibe-

berapa daerah
lainnja di
Sulsel.
Untuk memelihara dan le
bih meningkatkan keamanan

serta

ketertiban

masja-

rakat didaerah Sulsel, maka penertiban2'operasi2 se
matjam

itu

lantjarkan,

dam

akan

terus

demikian

-

XIV/Hasanuddin.

——

laman,

sukseskan serta

lebih keras lagi. Segala penga
dan

sukses2

kesulitan

jang

telah

dan

ditjapai

Sutji

dengan

api

Pada

tanggal

11

&

Peroketan

meng.

Suksesnja
PELITA
gus akan mengingatkan

sekali
kahi.

rakjat jang selama

kesengsaraan.
jatakan PP KAPNI

Indonesi

Industsi

April

djam

Pada

wak

16.00 di Parkir Timur — Senajan
@kan Silangsungkan terdjun
pa
jung dan demonstrasi — AeramoSelling

lebih

menjelamat-

tuan Aksi Pengusaha

Inspektur

produksi

Bahan Peledak Dahana

untuk

kan PELITA tahapan kedua.

lam

Upatjara KSAU Laksdya (U) Soewoto Sockendar
Dalam rangka memperingati
Hari Penerbangan Nasional itu
akan diadakan pula malam kcsenian/hiburan dj Istora” Senajan
jang akan berlangsung setiap ma
lam sedjak tanggal
9 s/d 15
April 1970, dengan dimeriahkan
kembang2

semua

dupan

djam 24.00 ditempat jang sama
dilangsungkan Appel Persada/Re-

nungan

mendjadi peladjaran jang ber
guna sehingga mendorong ki.
ta

Bari depan Hubungan AD dan ber

Lebih
bahwa

dalam

tahapan

ber

landjut
faktor2

Nasional

dinjatakan
penghambat

pelaksanaan
pertama

il
(Kesa.

PELITA

berupa

ko-

rupsi, mis.management, penje
lewengan2 dil. haruslah dising

kirkap dan terhadap okuum?
jang melakukannja
headak.
nja

Pemerintah

ambil tindakan?

dengan

hukum?

segera

meng

tegas sesuai

iang

berlaku.

penjelewengan2.

Dikata.

Musuh utama dalam pelak.
sanaan Pelita ini adalah koruvsi
dan
mijs.management
setta

kan

KATA

pelaksanaan PELITA
pertama hendaknja

puluh? tahun terah hidup da.

achir dilapangan
Senajan.

Deputy

akan

eksekutip Djawa Barat,
Menurut
Letkol (L) D Rizky
masalah pelabuhan Tjirebon
ni
sewadjarnjalah disukseskan oleh
Pemda Djabar, dalam hal ini su
bernur dan DPDGR,
mengingat
bahwa pelabuhan Tjirebon men
punjai aspek sosial ekonomis ix
positip dan me/ikirkan bagi da
erah Djabar.
Ditambahkan, bahwa pelabuhan
Tjirebon jang merupakan pelabu
han musiman apabila sedang mu

gapan

daram
tahapan

Imam Soekotjo,
tja jakni pada

ra

Kalibata

telah berhasil
menjita
77
putjuk
sendjata api gelap
dari oknum2 jang memiliki
nja dan menjimpan setjara

Ke-77
putjuk
sendjata
api gelap itu terdiri dari 21
putjuk L.E., 19 putjuk pis-

Djakarta, 2 April (Mdk)
Dalam rangka pelaksanaan
PELITA tahapan ke.II ini hen
daknja kita
semua bekerdja

tu jang bersamaan akan dilangsungkan pula pawai unsur2 kekuatan Dirgantara jang dimulai

Pahlawan

Sulawesi Selatan, baru2 ini,

di-

Pen-

(Ant)

Pelita 2 Harus D iselamatkan
Dari Korupsi Dan Salah Urus

langsungkan pula Zjarah Taburan
Bunga dengan Inspektur Upatja

kam

Makassar, 2 April (Mdk).
Satuan Tugas Inteli Kodam XIV Hasanuddin, dalam suatu operasi didaerah
daerah
kabupaten Polmas
dan
kabupaten
Madjene,

Bandung. 2 April (Mdk)
Wak Ketua Komisi A DPRD
GR Prop. Djabar, Letkol (L) D.
Rizky Winatapoera
menegaskan
bahwa masalah pembangunan pe
labuhan Tjjrebon mendjadi pelabuhan Samudera hingga kini ma
sh belum berhasil bahkan belum
ada tanda? akan mendapat tang

—.

Suharto Irup
Penerbangan | asional
Djakarta, 2 Apri! (Mdk)

11 Sendjata
Gelap lagi
Disita Di
Sumsel

tidak sjah.

xportnja 134 ribu ton dan p
Bantahan ini dikeluarkan setelah jajaran rakjat 70 kali i deni gan
dilakukan
penelitian jang seksama lume export 12 rbu ton setan
oleh Pimpinan Bulog.
bulan (AB)
D

Pre

(meresmikan pembukaan

dian kupon berhadiah jang

mana dilakukan

diatas,

menerangkan

Oudju

Djakarta, 2 April (Mdk).
Hadiah pertama berupa
mobil ”Fiat” baru djatuh
087721
nomor AG
pada
dan dua Lambretta djatuh
nomor masing2
AC
011254 dan AC 100282, se
muanja muntjul dalam un-

31, Djakarta.

perkara

dengan

91 buah, sedangkan dalam tahun
1970 ini telah dapat disita seba
njak 44 buah pemantjar. Penji
taan jeng terachjr
ini dilakukan
djuga terhadap
ka jang me
miliki izin pantjar. karena ternja
ta mereka melakukan perubahan2/pergeseran pada freguensi
jang telah ditentukan, sedangkan
perjitaan terhadap — pemantja"?
jang tidak memiliki izin pantjar
urtuk awal tahun 1970 jn hanja
sebanjak 12 buah
Dari djumlah pemantjar
jang
terdapat diseluruh Djawa Bar
Itu,

itu

uang

wa dan pemeriksaannja dibagi
mendjadi 4 gelombang: demiki2n hakim anggota pada sidang

Djuremi.

jang bersifat Broadcast, dan 304
buah pemantjar amatir/penjimrun
lagu2 sadja.
Mengenai
penertiban radio)
amatir tsb. AKBP Scemali menja
tawar bahwa pada tahun
1969
jang tidak memilik! surat izin pat
disita

an2

(Mdk).

pembuatan

disidangkan

dakwa

bahwa dari djumlah 483 buat itu,
@dantaranja 179 buah pemantjar

dapat

mulai

Aprjl

Pembagian
darj
masing?
gelombang tersebui jalah, un
uk gelombang
I dengan
er
gakwa Mustagim dan Susen«
Gelombang ke-II dengan te:

BANDUNG. 2 April (Mik)
Diseluruh dareah Djawa Barat
sampa! saat inj terdapat tidak ku
rang 483 buah pemantjar, demikian
dikatakannja oleh Kasi Birsus Flec
tronica Komdak ” V
bar AKBP Soemali.

telah

2

PERKARA

jang

483 Radio
Amatir di
Djawa Barat

tjar

Sema-

4 Gelombang

tanpa
terdakwa
ada ditangan
ie
mempunjai surat izin, dimana

api

ke

Palsu Dibagi

menerm

Semarang,

sendjata

Tecah

Dengan certangkapnja Mat Sani
Ini diperoleh keterangan,” bukan
harja peristiwa — pembongkaran
apotik "Uni arma' sadja Jang
akan dapat dibereskan persoalannja, tetapi buronan
Ini rupanja
adalah seorang endjahat ulung
jang mempunjal sangkut pau, Jang
besar dengan beberapa peristiwa

su-

Muharram Noor pada tuduhan sub
pistol

anggota

Perkara Uang

pertengkaran

tuduhan

surat

Menurut

orang

9 TERDAKWA DIHADAPKAN KEDEPAN
PENGADILAN SALATIGA

peluru pistol
sebanjak 5 butir
FN 45. Penembakan oleh Samu
jang menjebabkan
meninggalnja
Udin d Rumah Sakit Sumber Wa
ras sebelum mendapatkan pertolo
didahului oleh

walaupun

AKBP Darwosugondho Kasi Res.
Krim
Komdak
VII, mengirimkan

tang untuk menangkap Mat
Sani.
Informasi jang diterima benar se
perti kerlataannja dan Mat
Sani
pun dibekuk batang lehernja

dah begitu lama tidak mele
paskan perhatiannja terhadap Mat Sani. Kira2 seming
gu jang lalu diperoleh kete
ranga" bahwa Mat Sani me

terhadap

dengan

dada

pada

korban

bak

2

mendjadi otak dari pada
komplotan bandit itu ialah
Mat Sani, Tecab setjara te
rus

cairtja jang tjukup menggemparkan tbukota beberapa waktu jang
lalu dan jang
sampai sekarang
masih belum dapat diungkapkan.
Mat Sani dewasa ini setelah di
tangkap oleh Tecab beberapa hari
jarg baru lalu,
masih berada di
Semarang dan sedang diinterogasi
guna diperlukan keterangannja.
Apotik, "Uni Farma" dibong:
kar oleh komplotan
pendjahat
Mat Sani beberapa bulan berselarg dengan menimbulkan kerugian jg tidak sedikit.
Beberapa
orang temar2nja jang ikut bersama2
melakukan pembongkaran
Itu dan orang2 jang diduga bekerdja sama dengan dia, sudah di
tahan terdahulu dan masih meTingkuk dalam cel tahanan Komdak VII Djaya.
Ditarapkar dalam waktu dekat
tni Mat Sani sudah tiba di Dja
karta, dibawa oleh arggota2 Tecab, dan beberapa rahasia akan
dapa, diungkapkan. (Ms.)

rang.

Semendjak terdjadinja pe
ristiwa pembongkaran itu

Nege

pembunuhan

" Semarang

sedangkan 2 (dua) orang te

ri, karena dipersalahkan telah me
lakukan

“UNI FARMA"

APOTIK

xv Tecab Di

Djakarta, 2 April (Mdk).

Hansip/
Djelamiar
Mudjiran,
telah di

Pengadjlan

PERAMPOKAN

Mat Sa ni Ditangkap

mnjembunjikan

sebagai anggota staf Hansip/Wan

geram

komanis

Tjina

2

Secrang anggota Staf
Wanta Rw 04 Kelurahar
berrama
Samu
bin
pada hari Rabu kemarin

sider sendjata

Scema-

sisa en ombolan Tjina Komufis

Asam

diberitakan

jang

penerbi an kem-

perkembangan
Belanda,
lu
ini telah me
tahun
'beras
karga

Pangiima

djalan protokol itu ditutup.
Menurut pendjelasan itu,
apa

Djakarta,

terachir di Indoan2 ekonomi
muan 1GGI
perce
sedjak
nesia
terachir bulan Desember jang
lalu, Menuruy

Pedjabat2 jang melakukan serah
terima djcbetan tsb. aCalah: KASHAR KOPKAMTIB Mrjor Djenderal
TNI
Darjitmo (atas nama Staf
Umum KOPKAMTIB jarg lama) kepada KASHAR 1 KOPKAMTIB Laksa
mera Muda (L) Subono (atss nama
Staf Umum KOPKAMTIB jang baru):
Kol. Inf. D'
Pd. Ketua TEPTAPU
kepada Ketua TEPHardjoprasetyo
TAPU Irdjen Polisi K. Soercso: Ketua TENKING
PU Major Djenderal
TNI Kosasih kepada Ketua TENNING
PU Irdjen. Polisi Moh. Hassan
Brig
MASS MEDIA
DANSATGAS
Aliet kepada
TNI Nawawi
Djen.
DANSATGAS
MASS MEDIA Brig.
Djen. TNI M. Ng. Surarjo.
Pada kesempatan tsb. telah pula
Staf
dilantik beberapa pedjabit
Umum KOPKAMTIB jang baru meMputi :
1.
ASINTEL KOPKAMTIB Major
TNI Yoga Soegomo: 2
Djenderal
ASOPS KOPKAMTIB Laksamana Mu
da (UV) Soebambang: 3. ASPERS
Brig. Djen. TNI HerKOPKAMTIB
lan: 4. ASLOG KOPKAMTIB Komodor (L) M. Silam: 5. ASTER KOP
KAMTIB Brig. Djen. TNI Purbo Su.
wondo: 6. ASSOSPOL KOPKAMTIB
Moetono: 7.
Brig. Djen. TNI Amir
ASKU KOPKAMTIB Brig. Djen. TNI
Sesrapravira: 8. Sekretaris KOP:
KAMTIB Kol. CKH. Durmawel Achmad SH: 9. Sekretaris Sektor O
Brig. Djen. TNI Bar.
KOPKAMTIB
dosno. (PAB)

ANGGOTA HANSIP
DIADILI

Pangko-

pimpinan Kapten Eddy Sudradjat jang didrop kedaerah Kaag
limantan Barat Pe
sisa
menghantjurkan
tuk se

bila mana

kendaraan?

dapat pula mengetjap kemanfaat
annja. kata Ali Sadikin. (Ant)

rat
Ke Kalimantan ku IrupBadan
Laksus
Pan'janak, 1 April (Mdk).
31/PASUAD dibawah
Satgas

disekitar tempat tsb. diren
sebagai penjalutjanakan

ran

perkembang-

dari

Gubernur.
:
Dalam rangka Pelita ini, Peme
rintah DCI tidak hanja mau ber
ejeritera Pelita akan tetapi meng
sukseskannja — dengan — bukti2
jang njata, agar supaja rakjat
Djakarta jang mutlak punja hak

Pasukan Chusus AD Didrop

Djalan

umum.

untuk

memperoleh

berhas'l

gambsran

Bank

wakil

dan

Saleh

Rach-

Drs.

Indonesia,

Dunja,

Lama (Tanah Abang) disebabkan karena kekuatiran
akan matjetnja lalu lintas
pada waktu itu dimana dja
lan2 protokol sedang ditutup

ini se-

pertemuan IGGI tidak resmi
kehadiran
berkay
tersebu',

tudjuan Pemda DCI.
pembongkar
Penundaan
disekitar

telah di-

pertemuan
persiapan
bagai
di Rotterdam 20 s-d 22
IGGI
April nantidinamakan
Pertemuan jang

memang memerlukan perse
djalan

disini baru-baru

adakan

tanggal 31 Maret jang lalu
tentang:
”11
pengusaha
protes kematjetan tilpon”,
pihak Pemda DCI Djakarta memberikan pendjelasan
bahwa dari laporan tentang
kerusakan sampai diketahui tempat kerusakan sedikit2nja memerlukan wakiu
sampai 3 minggu, karena
kabel2 tsb. berada dibawah
tanah. Untuk mengadakan
pembongkaran djalan dima
na terdjadi kerusakan tsb.

an

internasional

badan?

Merdeka

Harian

ha

dan

diperhatikan

perlu

jang

Djakarta, 2 April (Mdk).
Sehubungan dengan pem

beritaaan

memasu

saat2

DCI menganggap

Per
te-

leh dilangsungkan — upatjara serahhterima djabatan dilingkungan Staf
Umum Kcpkamtib dimana Wapangab/
Pungkonkamtib ”Djenderal M. Panggabean bertindak selaku Inspektur

bande
dari pengertian
dalam membantu

PERKARA

BARU

(
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DEKA

bahwa

sebenarnja

sudah terlalu
pembangunan

ingin segera

rindu
dan

melihat

rakjat

dengan
mereka

hasil

da

ri Pelita jang sedang didjaian
kan
Rakjat sudah bosan dgn

djandji jang
muluk2, tetapi
sekarang mereka ingin meli.
hat bukti njata

KAPNI

sanaan PELITA ini diharap.
kan dapat
ditjiptakan iklim

dunig
iklim

inilah

usaha jg ba'k. Dengan

dunia

usaha

jang

memungkinkan

baik

para

Pengusaha dapat bervartisipa
si setjara positief dalam pem
bangunan.
Dapat dipastikan

bahwa kehidupan para Pengu
saha didalam suatu negara sa
ngatlah

kan

penting

Sebab

dan

menenti

kehidupan

para

Pangusaha
jang baik bukan
'ja aken dapat menambah
patan Negara, tetap dju

ru:

kali gus akan
memetjahkan

an

ita

dapa: tu.
masalah

«
1 lainnja
seperti un-em
ployment.
Demikian pernj

KARENA INGIN KAWIN LAGI
LANTAS BUNUH ANAKNJA
MEDAN — Storarg ibu (Mami ting
telah
Baru Medan
gal dikampung
sampai hati melenjapkan njawa anak
kandurgnja (warita) jang masih der
umur 4 th dengan djalan membuang
nja kesungai, karena anaknja men
djadi penghalang perkawinannja. Ba
kal sueminja itu, menjatakan tidak se
tudju kawin dengan Mami, diika arak
ja (Suparnh Ikuy mendiadi tanggung
sanja
Untuk memenuhi keinginan
suemirja — itu. maka dipilih
sesat. jakni memburuh anaknja itu
untuk — mempertanggung
Sekarang.
djzwabkan perbuatannja itu Mami di
3

ae Sa Ka Sa Gam nan pa Senapan
Hannover Messe 1970 Dimulai 25 April
serta Jang ditujukan kepada cbalsiak
ANNOVER
1970
kan

jang
dari

sedang sebelum
tanggal 8 April

- MESSE

tahun

akan dilangsurgtgl. 28 Api
sya

tgl. 3 Mel jang akan datang
tidak
—sadja
seperti biasa
memenuhi sjarat sebagai suatu Messe
fans (jati,
atau suatu Trade Fair
tapi djuga merupakan suatu Kor senkesang
trasi dari hasi!2 pengetahuan,
#upan dan pengalaman dari duria tek-

nik dan indusiri modern, demikian di
mimakan oleh Rinto Alwi selaku Dju
rupenerang Hanrover kair di Indonesia
tempai-kediamandihadapan pers di

ja di Bogor pada hari Minggu baruZ

Merurut Rinto Alwi banjak zoge
maamde Fairs jarg dilangsurgkan di
mana? dimuka bumi ini, tapi setelah
@intlat dergan teliti, ternjata sebagian

Parkir

Timur

Bagi

kaum

Pengusaha

st-

sebagai suatu Trade kair didalam aril
kata jang sebenarnja, karena tidak di ramai, kepada takjnt umum tua muda
Tetapi sekat
lagi EXPO bukarlah su
ditwat oleh watak pasaran (Markika
atu ketercasionat Trade Fair, karena
vakter)
tidak mengandung zakelijk begrip dari
Berbitjara tentang EXPO 1870 jang
ditwa
(karakter) Pekan-Raya
Interna
Kini sedang berlargsung di Osaka
(Djepang) Rinto Alwi meniatakan, bah sional
ERKATA Rinto Alwi lebih
wa EXPO di Osaka dengar bangunan2
landjut: Apabila saja menja
Jang besar dan technische outilase je
serba modern dan paviljoen2 negara
takan hal Ini bukan maksud
saja untuk mengurangi arti
B
jang megah dan representatip djuga
bukan suatu Messe, bukan suatu Tradari pertundjukan raksasa
de Falr, EXPO adatah suatu “Wereldseperti EXPO itu, Pameran Dunia seperu EXPO itu sungguh
sangat pen
tentoonstelling”", suatu Pameran Dunia
dari sudut
jang modern, dimana setiap negara ting terutama dipandang
pe
peserta memperlihatkan kesanggupan mas media dan untuk kepentingan
mereka masing? disegala bidang, baik
terangan bagi publik umum jarg de
di bidang tehnik, pengetahuan, eko Wak. Manja sadja peramanmia
dentan Man"omi, kebudajaan dan djuga kesenian jang lain dibandingkan
Pendek kata EXPO wtalah suatu de rover Messe sebagai suatu Internasto-

sesunggubaja
Marrover Messe jang didirikan da
am tahun IMT harja dimulai dengan
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MERDEKA

Merdeka

DIDIRIKAN

TANGGAL

PENERBIT

1 OKTOBER

1945

OLEH

Pres. Tito: Kambodja dala
bahaja besar

8B.M. DIAH

2 Pasang

: P.T. Merdeka Press,, Djakarta.

Terbit setiap pagi, ketii

lalam kota: Ap.200,- sebulan (termasuk beaja anRp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN :
Luar

TEKS

ENFIELD,
CONNECTICUT,
Pan Empat orang pemuda, 'ermasuk
2 orang
bertunangan.

koi

:

SADJA

telah ierjembak matj
suatu flat di Enfield.

lebar 46 mm

Rp.40,- per mm/kolom iklan,
minimum : 25 mm/kolom.

Menurut

Display-ad (iklan gambar) : Rp.50,-- prt mm/kolom iklan
minimum:

40 mm/kolom.

(Dua warna (hanja merah)
Kontrak

: hanja untuk

Iklan Keluarga:

minimum

Alamat

3 bulan.
Rp.30,-

Pembajaran

dugaan

per mm/kolom

: 25 mm/kolom

Umum/Redaksi

keempat

dalam

pihak polisi
orang

itu

setem.

tewas

akiba, tembakan? pada kepaJanja masing2 jang meaurut

dimuka.

Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos : A. 12.638
Pemimpin

rat.

|

tambah 10046.

:

Muda-Mudi

Dibunuh Sekaligus

hhari2 besar.

Harga langgan:
tar).

polis,

bakan
orang

11,

senapan

bahwa

tersebw
dengan

dilakukan semenggunakan

berukuran

detektif

Para

penem-

22 mm.

sedang

menfjari
sipembunuhnja
Giduga adalah seorang

: 8.M. Diah.

da djuga.

giat

jang
pemu-«

BEOGRAD,
Presiden

2 Apri! (Mdk)
Tito hari Selasa

sedang
terseret

terantjam "karena
negeri Itu
kedalam perang Vietnam oleh

wa2 Jang
paling achir di
mundjukkan bahwa negeri
bersahabat
Ini sedang
dalam
bahaja
besar mendjadi medan dari pertarung
unZ berdarah dan menghantjurkan",
Dikatakan
olehnja bahwa kemerdekaan
Kambodja
terantjam "karena
IJampurtangan asing, dan karena nege
"L itu menemukan dirinja terlibat da-

lam perang Vietnam akibac perbuatan
Itu kalangan2
reaksioner jang sama
lang memprovokasi perang Vietnam".
KONPERENSI
NONBLOK
DAN
TIMUR
TENGAH

Beralih kepada

ibawah

belakang

aman

Belakangan sekali Gubernur Ali Sadikin telah mengutjapkan kata2, jar ing
kita anggap perlu mendapat perhatian kita sepenuhnja, kita wargakota metropole
jang penuh haridepan jang gemilang itu. Berkata Bang Ali dalam salah satu kesempatan paling belakangan ini
ada djalan2 jang rusak diwilajah ki

supaja kita laporkan hal itu kepada RT, kemudian kepada Lurah untuk diterus
kan kepada Suku Dinas masing2 supaja
lan jang rusak itu dapat diperbaiki.
pula,

supaja

memelihara djalar2 itu.

Kita rasa, bahwa andjurannja
sematjam ini, setjara tidak langsung
sebagai pemilik dan pengguna (user)
Bagaimanakah supaja rakjat dapat
Bang Ali itu?

segenap

masjarakat

menggambarkan

Thailand,

Thanom

ibukota

-

itu tjukup penting artinja, karena andjuran
memberikan kedudukan kepada wargakota
dari djalan2 jang diperlukannja setiap hari.
dan mau mengikuti saran dan andjuran

Kittikarchorn dikedi-

resmi perdana menteri

perekonomian

negaranja.

madjuan

jang

lumajan,

jaitu

buj jerdiri
darj gurubesar2, ahli2
pendidik, insi
njur2. dokter dan tiendekiawan2 dari profesi2 lainnj:

menjiarkan

suatu

manifesto dari sebuah komite
jjendekiawan
jang
menjerukan

radjaan

pus

dan

publik.

agar

Sistim

ke-

dengan

Re-

Kambodja

diganti

Manifesto
kan bahwa

Komite

itu

jelah

diben-

tuk "demi suksesnja pemerintah penjelamat
nasional”

dijha-

dan

untuk

penghubung

itu
mengatakomite
“erse

mendjadi

suatu

antara kaum

in

telligensia dan pemerintah gu
na mentjapai 4 tudjuan be-

Sekian mengenai soal rekonsiliasi
kalau Indonesia keluar tergah ber
usaha keres mentjari
verzoering (terahir ke Moskow). kedalam tengah di
usahakan pergelompokan partai2 jang
berkesudahan dengan apa jarg di-issue
kan oleh beberapa suratkabar sebagai
acanja tanda2 polarisasi. Kalau vepzkening membangkitkan ide ,,peluk2an
titumzen'", maka pol
risasi sebaliknja
membangkitkan ide "perenggargan,
pertertsngan"" malah murgkin djuga
ide "gotjoh2an, tendang2an,
sikut2an"
Apakeh polarisasi itu?
Dan mengapa dianggap membur gkitkan ide jang
berlawanan dengan ide verzoening?
Kita sama2 mengetahui bahwa andjuran Kepala Negara agar diadakan
pengelompckan partai2 politik telah
menghasilkan dua kelompok Besar
Pada saat ini bentuk apparat dan sta
tuw orgarisasinja belum lagi begitu

jang bertanja2: "Kalau memang demikian halnja, mengapakah maka ha.
rus di-issuekan demikian rupa seolah2 ada suatu "bahaja besar” dalam polarisasi jang timbul kerna adanja dua Kelopok Besar tadi ?
Pertanjaan ini kita djawab demikian:
Adalah merupakan suatu hikmah
besar bahwasanja Tuhan mentjiptakan Alam Raya ini dengan diperlengkapi unsur2 jang mempunjai daja
penggerak bersumber
per-lawan-an positief-negatief, si
malam, panas-sedjuk dsbnja.” Gerak
benda2 jang disebut "me

dielas ialah bahwa Kelompok
Besar jang satu terdiri atas 3 parpol
sosio, MURBA,
PNI ditambah dengan 2 parpol religio
nasional ji. PARKINDO dan Partai
KATOLIK. Satu Kelompok Besar lain
nja terdiri atas 4 parpol religic-rasio
nal ji. NU, PMI, PSII dan PERTI
Melihat komposisi kedua Kelom(pok Besar materiil dan spirituil itu
— kita sebut sadja “wadah” 1.

aa

!

"kandang” —, ternjata bahw:
men2 agama/mirituil dari “kubu'
rel
,
Ternjata
bahwa sama2 elemen
Ke
"an dak mudi
tinggsl sekandang”. Ternjatalah pula
bahwa ada
se-mata2 elemen.
“disatu pihak

Lan aematah tadi menundjukkan 2

Ye tief mengitari

inti ji

bermuai

ne sal, Inter-action Kanan

Kn

na terdjadinja tabrakan2 (-collisions,
botsingen) antara muatan pool posi
tief dan negatief. Pool jang satu adalah non-existent tanpa pool jang lain-

produksi.

SEKTOR PERTANIAN DAN
INDUSTRI MADJU PESAT

HE PABRIK2 BANJAK DIDIRIKAN DIMANA-MANA

rikut

1)

mempersatukan

se

bantu

melenjapkan

ran

berdarah

lam

penggantian

Sihanouk,

3).

Kambodja

kediktato

dari

ikut

mendjadi

keluarga

serta

da-

Keradiaan
suatu

Re

publik Khmer, 4). dan mempertahankan

Republik

Mi-

(Rtr)

fanatisme jang ber-motto-kan: "Apa
jang bertentangan dengan ideologiku
adalah mutlak "batil”, harus dibikan.
tas dengan akar2nja, setjara radikal !""
i
i
mengenal hik
mah daripada “adanja prinsip pool
positief dan pool negatief tadi,

ir

il, tentulah akan menghindarkan
dari ekstrimisme dan fanatisme

dian akan tunduk tepekur (tafakkur)
mengenangk an betapa agungnja dan
hebatnja prinsip daripada fitrah
Tuhan tentang polarisasi itu jang berlaku atas dirinja, atau penghajatan
dan pertumbuhan segala sesuatu diatas planit bumi ini dan dalam alam
raja dan djagad semesta ini.
Itulah polarisasi dan itulah rekonsilasi serta fungsinja masing2. Setjara
lahiriah — antara keduanja se-ikan2
bertentangan.
Kita saksikan dalam kehidupan
didunia ini senantiasa terdjadi peristiwa2: bentrok-damai, bentrok-damai
dengan tak ada henti2-nja.

ningkat dan bertambah madju djua.
Dan itulah kiranja rahasia jang
terkandung dalam apa jang disebut
Fitratulloh jaitu undang2 menurut
@udratiradat Ilahy Seru Sekalian
Alam.
Langit sekali boleh mendung,
tapi
lain

waktu

mendjadi

ia pasti

akan

terang.

DJAKARTA — Ni.

pernah

membuat

—

bertukar

TSN jang

heboh

Perlu perluasan
Disamping Thailand berhasil dalam memadjukan produksi pe:
nja, namun
ada djuga kesulitan2 jang
dinadapinja. Jaitu mengenai bagaimana pemasaran daripada hasil2 produksi tersebut masih ber lebih2an setelah
dipotong untuk keperluan komsumsi
dalam negeri. Memang Thailand terutama pemerintahnja telah memusatkan usaha dan kebidjaksanaannja pa
da menaikkan produksi hi
tanian. Jang akibatnja bit
pemasaran barang2 hasil pertanian
masih harus menempuh suatu djalan
jang pandjang dan berliku2. Ini meebabkan harga2 komsumsi didalam
negeri maupun harga untuk export
mengjadi tinggi, tidak sesuai dengan
jang dapat diterima oleh para
lihat dari angka export, baik volui
maupun milainja, jang menundjukkan
tendensi menurun, seperti
ras, timah, djagung, ks
lainnja seperti karet,
pioca exportnja masih
Dalam keadaan jang
atas, jang mendjadi korban ialah para
petani. Sebabnja ialah karena para
petani dalam hal ini tidaktah mendapatkan keuntungan
jang tumajan.
Oleh karenanja Thailand sekarang tersedang keras be-

kota

Krawang dan oleh masjarakat
setempat diberi gelar "Dracula
Krawang dan
oleh
bunuh pembantunja

dji

oat

dan

oleh

didjatuhi

masjarakat
setjara ke-

pengadilan
hukuman

tidak

terbukti

15

“ y

kesalahannja

Perkembangan

setem
ta

hun pendjara,
baru2 ini oleh
Pengadilan Tinggi Bandung te
lah dibebaskan dengan alasan

Vi

Walaupun menurut ungkaZ
Tam:
pak bahwa produksi disektor industri
Thailand naik setiap tahu nnja, namun
ada djuga
kesulitan2 jang dihadapinja, jang hal ini adalah lizim biasanja
hadapi oleh negara2 Asia jang baru
berkembang. Kalau ditindjau bidang
investasi modal, maka pada permulaan tahun 1969 ada tendensi angka
jang menurun. Ini kiranja disebabkan
oleh pengaruh2 luar dan bukan pengaruh2 ekonomis, jaitu dengan adanya dugaan penjelesaian peperangan
Bi Vietnam. Baik kementerian PerinGustrian dan Dewan Pena naman Modal
Thailand dalam tahun ja ng lalu telah
mengeluarkan lisensi perlanaman modal untuk bidang industri lebih ke(ht dari djumtal
Aa
Ikeuar.
kan d Im masa dai
ditahu
sebelumrja
Demikian pi
man modai j 2. tertia!
kerdja tamnai
tabur
a
ping adanja
perhitungan
akan penjelesaian masalah Vietnam,
ada hal2 lain jang mempengaruhi
turunnja penanaman modal untuk
bidang industri di Thailand, jaitu adania pengaruh politis dan rasa nasionaisme, dimana Thailand waktu belakangan mulai membatasi politik ter.
bukanja bagi penanaman modal asing
Untuk membantu dan memadjukan tenaga2 nasional sendiri, Thailand
mulai membatasi penggunaan tenaga2
kan di Thailand harus mempunjai
izin terlebih dahulu untuk bekerdja
di Thailand, sedang projek2 jang kebanjakan tenaga asing, rnaka tenaga2
itu harus dikurangi dan dipulangkan
ketempa! asalnja
masira2” Bahan2

Kang

erkembangan produksi pertanian Thayand kiranja dapat diYihat dalam angka2 export, dimana Thailand mengalami banjak kemadjuan didalam bidang ini.
Beras sebagai bahan export Thailand
jang paling utama dalam tahun 1969
telah mentjapai angka 12 djuta ton,
jang hat ini merupakan kenaikan sebanjak 10.996 dibandingkan dengan
produksi tahun sebelumnja. Karet
jang merupakan hasil dari Thailand
bagian Selatan telah mentjapai kenaikan sebanjak kira2 56 jaitu kira2
sebesar 270 ribu ton. Produksi djagung jang banyak diexport ke Djepang
telah mentjapai angka 1,4 djuta ton
jang berarti suatu kenaikan sebesar
456 dari hasil produksi tahun sebelumnja. Kenaf jang merupakan pula bahan
export dan baru mendapat pasaran
jang baik dan kedudukan jang lumajan
didalam ekonomi Thailand telah mentiapai kenaikan produksi sebanjak
300 ribu ton, jang berarti suatu kenaikan sebanjak 70x dibandingkan
dengan tahun sebelumnja. Kenaikan
produksi kenaf djuga disebabkan karena adanja kenaikan harga kenaf
dipermulaan tahun 1969. Tapioca
dapat ditjatat mentjapai produksi sebesar 2,2 djuta ton. Sedang tebu diperkirakan mentjapai produksi 2,3ton, suatu angka jang hampir sama
dengan produksi tahun sebelumnja
Dari angka2 tersebut diatas tam:
pak pemerintah Thailand telah ber.
hasil baik dalam usahanja untuk menaikkan produksi
nian, sehingga
tiap tahunnja mentjapai
angka kenaikan jang luar biasa dalam
beberapa tahun terachir ini. Oleh karena itu maka
hasil2 tersebut mendorong kesibukan
perdagangan hasil2 pertanian baik didalam maupun luarnegeri.

"tabrakan2” antara keduanja

itu bagi
ajatan alam semesta
serta segala isinja, (termasuk ianja sen-

perang

asing guna pembangunan projek2 diThailand. Tenaga2 asing jang diperlu-

Pembantu
Oleh:
”Merdeka” di Bangkok

Rekonsiliasi
& Polarisasi

OLEH:
CHOESNOEN
(Bag. 2-Penutup)

kenaikan

Thailand.

mua kekuatan untuk diabdikan kepada bangsa, 2) mem

bangun, baik jang sudah selesai maupun jang sedang dibangun. Pembangunan bangunan2 ini memang tampak
pesat, jang menggunakan alat2 pembangunan jang tidak sedikit. Oleh karenanja tidaklah mengheriinkan apabila pabrik semen di Thailand mengalami kenaikan produksi, jaitu sebanjak
1025. dibandingkan pada tahun seetumnja
Demikian pula pabrik gula jang
Produksinja naik sampai £596. Pabrik
kertas jang belum lama did irikan telah
mentjapai kenaikan prodtiksi 596, sedang pabrik2 jang menga hsilkan mi
njak dan minjak tanah mengalami
kenaikan produksi sebarijak 2096.
Pabrik goni jang tahun sebelumnja
dapat menghasilkan produksi 25,4
diuta unit, pada tahun berikutnja
tiuma menghasilkan 22,4 djuta unit
Pengaruh

Pada tahun 1969 kenaikan produksi disektor ini
adalah 5", jang merupakan angka target pemerintah. Dengan kenaikan produksi jang akan diharapkan selalu ada setiap tahunnja, maka hal ini
merupakan faktor jang sangat mendorong export

#rkembangan

untuk

industri

Rentiana

Pembangunan

Soalnja:

TJERDAS

M16-21
SAIGON

—

Sebuah

ict "Phantom"

F-4

milik

DENGAN Uara sopan-sartun bangsanja, seorang pemudi Thailand
menjerahkan bingkisan kepada Presiden Suharto dalam kundjungan
nia2 ke pusat promosi turisme Thailand. Pariwisata

salah satu
tersebut.

sumber

(Gambar2

pemasukan

Merdeka)

target kenaikan produksi telah
tapkan sebanjak 1296 setiap tahunnja.
Target ini rupa2nja telah diperkirakan
dapat
diti
tetapi kenjataannja
anainta latah 1005 $
tahunnja. Namun angka ini merui
kan kenaikan jang lumajan djus
ngingat Thailand belum lama
men
Gialankan pembangunan dibidang ini.
Dua badan pemerintahan Thailand
jang mengurusi soai2 perindustrian
jalah Kementerian Industri jang ber-

KALAH-MENANG

DI

vallita

asing

terpenting

dinegara

baku untuk industri jang semula tidak
enakan padjak, dewasa ini dikenaIkan padjak. Selain itu terhadap pengusaha atau investor asing dikenakan pembatasan2 dan larangan2 lainna
Mal ini didjatankan oleh Thailand
uatuk mentjagah agar pedan investor2 asing dengan
jang berlimpah2 itu dapat
au menguasai perekonomian Thailand, serta memberi
prioritas dan kesempatan bat
92
Thai sendiri jang bermodal.
Walaupun keadaan industri That
lang oleh karenanja akan memberi gam
Daran tidak sebaik sebagaimana masa2
sebelumnja, namun untuk kepentingan
Thailand sendiri pemerintah rupa2nja
memilih djatan2 tersebut guna membatasi kesulitannja (besok penutup)

pesawat

Kata Lon Nol: : "Kambodja

angka

dari negara sahabat.

an Pertahanan Laos hari Selasa
Ki

3 kompi dari pasukan?

Ekono

madju memasuki pangkalan tsb”
pad» hari Senin jang lntu pada

tan

400

Laos Jang

orang telah

berkekubergerak

Vietnam

Utara

telah

masuki kota itu
ak
18 Maret jang lalu.

Meskipun

puran

kapka,

tAPi

pada

tak

1"

djalannja

Mg

denkjan

saat

tanggal

pertem

puan

Gjubir

:a mengatakan:

me-

Wngitu

“Kami

yu telah dapat me-

nguasai kota Sam Thong dan
ahkan seluruh
daerah sekitar

"tjerdas-tangkas”

Suatu bahan

daerah Vietnam Utara. demikian Komando AS menjingkapkan

untuk TV - RI

DJANGAN SUSAH2 ...

Selasa.

Kata Menteri Tambunan: “Eco
nomic investment” harus diikuti oleh "human investment”
Kalau terlalu berabe: “foreign

investment” sadja

diak

perang

Vietnam

mulai.

dst

Se

banjak 34 dari padanja adalah
dienis MIG-21
bikinan
demikian ditambahkan.

kerak

Soviet.

Sebaliknja,
demikian dikatakan, sebanjak 18 pesawat AS

adalah
1968,

pada

tanggal

demikian

16 Djuni

ditambahkan.

(Ant)

KAMBODJA RESMI
MINTA BANTUAN
SEKDJEN P.B.B.

NEW

ru

DITANGKAP OLEH
POLISI
BELGIA

YORK, — Pemerintah ba

Kambodja

hari

Senin

menga

Brussel,

djukan permintaan kepada Sek
djen PBB U Thant supaja menggu
nakan pengaruhnja dengan Viet.
nam Utara dan Vietkong supaja
mereka mau menarik pasukan2
nja dari wilajah Kambodja.
Setelah mengadakan pertemuan
selama 20 menit diantara U Thant
dan kuasa usaha Kambodja, Ko
salak, PBB lalu umumkan bahwa
U Thant
akan pertimbangkan
soal itu.
La
Sebelum itu dalam konperensi
pers, Kosalak (katakan bahwa
Kambodja akan djuga
meminta
bantuan Dewan Keamanan PBB.
Kosalak umumkan bahwa duta
besar Hout Sambath dipetjat sela
ku wakil tetap Kambodja untuk
PBB.

Pathet

Lao

Kehakiman

Tentara

terdiri

kan,

kta,

pedjoang?

nasionalis

sosjals

kampanje

vesghukuman

resif, sudah
hadap

waan?

jang

prog-

memulaj

pengehisnat?

mereka”.

kata

sia'u

ter-

se-

dan

Sihangak

Kalam seputjuk suratnia kepada
mahasiswa

kwa

jang

Kamiibdja

di

mendukung

Mos-

dirinja.

Disamping
mahasiswa?
Kam.
bodja dy Unj
Sovjee.
diuga

mahasiswa2
Peran'jis

kung

dan

jang

pangeran

Mesr

itu

bahwa orang

berada

di

mendu-

tersebut

tober 1967, berusaha unjuk
melarikan

diri

tangkap

ke'ika

disebuah

sung semalaman dan

kan

bahwa

pada

4

ping sedjumlah besar uang.
Savitch, me-uru
ke--a
terian

itu,

ba

sedang

untuk

kalan2

mengenai

militer

Markas

Thang

Utara

Belgia

besar

Demak
mhahka

sumber?
Rs

pang-

dan

Tertinegi

Se-

kutu di Eropa (SMAPE). mar

kas

besar

militer

Eropa

Kementerian

NATO

itu kini

meminta pengusiran
dari Belgia. (Rtr)

di

telah

Savitch

Memorial
ChurebilP
harus

besar

KATA
DJUTAWAN
ARISTOTLE
ONASSIS
London,

2 April (Merdeka)

DJUTAWAN
ka Aristotle

Junani

terke nu-

Selasa

peringatan

jang

Memurut

inemuaskan.

Onassis

sebagai

orang terbesar di Inggeris.
kan

dalam.

hal

ini terbesar

hargaan jeng lebih
Onassis berkata:
Tuan
putra

Randolph
almarhum

besar
“Saja

kira

Churchili.
jaitu
Winston Chur-

kin merupakan peringatan jang
sesuai bagi
Churchil. aiahnja.
Dan ditengah2
halaman
dapat

hal.

tiang

patung

dan

Ne'son

patung
jang

sbb:

tetapi

dikatakan

saja

“Ini

mungkin

berani

se-

ada

oleh
ma-

berkata

cahwa banjak orang, termasuk
sala sendiri. mau mendaftarkan
sebaga:
penjumbang
kon.

Selasa

jra

di

Ch, pernah mengusuikan supa
a suatu halaman jang dapat di
sebut halaman Churchit mung

Selandjutnja

membenar

kota

bah

Fropa selama abad ini Sir Winson Churchil harus diberi peng

Unassis

berlang:

hari

keluar

mentjo-

mengumpulkan

keterangan

besar

mg pasukan? pemerintah telah
berhasil mengusir pasukan? Vi
ctnam

di-

restoran

pada janggal 25 Maret

didirikan

kota tersebut”
bahwa helikopter2
pemerintah
telah
mendarat
dipangkalan
Sam Thong hari Senin 3
telah

tersebut

Boris Savitch, jang
bekerdja pada
Perusahaan
Mo
ibl
Scaldia - Volga
Soviet
di Brussel
semendjak
Ok-

di Trafalgar Sguare”

Pertempuran?

dari

mengata-

Kam-

Pembebasan
dari

pernjaftaan

kementerian

bodja Pangersn Norodom Sihanouk harj Selasa memperingatkan
pemerintah
bari
Phnom
Penh barwa kampanje
ari-mereka
su
di-

Jang

Belgia
seorang

Belgia.

Suatu

HONGKONG, 2 Apri! (Mdk)
Pasukan2 Pathet-Lao telah berhasil
merontckkan # buah nesawat AS dalam tempo 3 hari sampai dergan 21
Maret jl., demiklar kantorberi
hetiLao memberitakan kari Selasa
Sebuah pesawat je, AS telah dikantjurkan pada tangga! 19 Maret ". dan
pada kari berikutnja 4 pesawat T-28
telah ditembak djatuh oleh pasukanZ
regioral dan geriljawan didaerah jang
sama.
Pada tanggal 21 Maret 1. pasukar2
Pathet-Lao telah merontokkan sebuah
pesawat AD-S dan 2 buah AD-6 lainrja milik AS
Kantorberita itu mereatakar bahwa
kemerargan dipitak pasukan Pathet.
Lao Iri telah mengakibatkan bertam
bahnja diumlah pesawat? AS lare ter
tembak dtatuh dar hartiur di Laos
merdjadi 1.286 pesawat.
Selandjutnja kantorberita itu memberitakan bari Selasa bahwa sedjumlah 258 tentara dari oasukar? chusus
AS jarg dipimpin oleh Djendera! Vang
Pao telah dikalahkan dida'am tempo
semirggu dipropirsi Luang Prabarg
Dikatakan bahwa 25 orars berhasil
Ghtewaskan dan 230 orang lainnta ditawan.
Semertara itu nitak Pathet-Lao me

mulai

(Mdk).

pedagang truck
Rusia berusia 36 tahun atas tuduhan
mer.joba membangun
sua
tu djaringan maua2 dimar
kasbesar
miijjer NATO dj
Fropa: demikian hari Selasa
dikatakan oleh Kementerian

tembak 8 pesawat AS

Peking, 2 April (Mdk)
Bekas kepala negara

2 April

Polisi keamaran
telah menangkap

mengaku

serdjata termasuk

eringat)

(MOdalnja '

Pedagan
Truck N oviet
Dituduh
Djadi Mata2

telah tertembak
djatuh diatas
wilajah
Vietnam
Utara pada
periode jang sama. Jg terachir

PASUKAN KOMUNIS MUNDUR
LAGI DARI BASIS SAM THONG
Sam

militer

bantuan

minta

akan

menembak diatuh sebuah pesawat MIG-21 bikinan Sovjet di-

LAOS:

VIENTIANE, bada mamang JR
PASUKAN2
menduduki kemba
telah

TANGKAS

Kata WK. PM Kambodja Sirik
Matak: "Kambodja tidak akan
minta bantuan militer”

tan laut AS, hari Sabtu ji telah

hari

Bon2 jang belum se-

lesai

SIHANOUK KIRIM
SURAT KEPADA
MAHASISWA KHMER
DISOVIET UNI

Industri

#i $ Tahun jang ke Ii, dimana

Adam Malik ke Bonn

irortir dan 7 serdjata ringar: lainnja
(AFP)

pala

P Tnadang ketan diatur didalam

NGURUSIN BON

djatuh

njita 210 putluk

H

Selasa

.

harj

..

land memperhatikan dan memimpin langsung dalam memadjukan pertanian.
Dari angka statistik dapat diketahui bahwa
setiap tahunnja sektor pertanian mengalami ke-

Tjendikiawan Kambodja Setudju
Bentuk Keradjaan Dihapus
Penh

kepala ne-

Hal ini memang benar, karena Pemerintah Thai-

Produksi naik

Phnom

Thailand tersebut

BAGI seorang biasa jang mengundjungi
Thailand, dan menikmati hasil buah2annja, aka:
tahu bahwa buah2an Thailand rasanja manis dan
sedap. Tampak sekali bahwa buah2an itu merupakan hasil dari tanaman jang sangat dipelihara.

dimana diinginkannja sadja. Mungkin usaha jang meminta sedikit biaja itu, tirlak
dapat berhasil seger
a, tetapi pendidikan psikologis bagi masjarakat akan
menanamkan pengertian dalam djangka waktu jang tak habis2nja. Dan djika
generasi kita tidak berhasil menghi ngkan kedjorokannja, insja Allah ia akan ber.
hasil dengan anak2 kita dikemudian hari. Tapi, memulai pendidikan demikian
perlu ditjoba!
Lalu, rakjat banjak, jang merasa bangga akan kemadjuan2 ibukota, sudah
sewadjarnja
emberikan bantuan mengikuti saran2 jang baik dan sehat.
Berangsur2 masjarakat akan "bosan" lengan kesalahan2nja dan mentjoba
dijadikan dirinja tjontoh2 dari gambar2 adver
si jang terpampang didi 2
raja tentang dja: dan sumbangan kepada ketertiban kota. Tentu sadja akan ada
(prosentase jang memegang teguh prinsip "peduli amat" masa ija gua mesti masuk
pendjara karena berbuat keliru bagi kebaikan ibukota
Kita jakin, bahwa oknum2 jang begituan itu akan dapat di''selesai"'kan oleh
Bang Ali cs dengan djalan jang tjukup luwes.
Den diika-kita dimintakan pandangan, bagian mana dari masjarakat jang
kiranja mesti didahului "menjelessikannja”” maka, dengan segala rasa - haru jang
sungguh2 kapada mereka, kita mangaidjurkan supaja diselesaikan dahulu, adalah
penertiban betja2 jang memparkeer kenderaannja mengambil djalan lebar samp:
kadang2 lobih dari setengah dijalan . .

Radjo

latar-

Suharto

mengenal
perekonomiannja

Kita sarankan supaja media2 seperti TV dan RRI memberikan pendidikan
kesadaran beribukota kepada penduduk, dengan tjontoh2 jang membikin seseorang merasa dirinja berwadjib untuk memelihara dan melindungi h ta umum
sebagai hartanja sendiri i. Kita usulkan, supaja lebih banjak penjuluhan dan
penerangan diberi n kepada masjarakat setjara terus menerus, sirpaja mereka
membiasakan diri melihat saran2 itu diatas papan advertensi, kemudian medjadikannja suatu kewadjiban jang mulia dipundaknja!
Djika kita mau teruskan bantuan kepada Bang Ali itu, maka Bang Ali sendiri harus pula berusaha menjel rkan sebani mungkin tempat2 sampah - ketjil
permanent, ditempat2
tu Ibukota, sehingga or
tidak membiasakan diri
lagi, membuang segala
Im puntung rokok, kulit pisang, dahak dan ludah,

Saigon, 2 April (Mdk)

Presiden

Thailand

segan2 untuk menerima resiko dikatakan pendjji

alau ita angkat topi dan rasa gembira akan kemadji
setjara konvensionil, maupun dengan djalan "teka-

mengandjurkan

jang

Sebagai kepal
executif pemerintahan fieldmarshali merupakan pemegang saham dalam me

Kita sudah berkali2 mendjundjung tinggi sikap Gubernur DCI kita Bang

dan

lukisan

kebudajaan

gara ke Thailand baru? ini

/Ali,jang telah berkali2 pula menundjukkan kwalitasnja sebagai seorang pemimpin
jang kuat, berwibawa, berdi lin, dan dengan bukti2 njata melakukan tugas be:
ratnja untuk kepentii n wargakota. Dimana perlu, kita memberikan dorongan

la menjarankan

del Nasser dibulan Pebruari jl. telah
mejakinkan dia bhw Mesir "belum me
lepaskan usaha bagi suatu penjelesai
an damai berdasarkan ketentuan2 da:
Fi resolusi Dewan K
menge

sebagai salahsatu atjara kundjungan
madjukan

hai Timur Tengah.
Akan tetapi djika resolusi seperti
itu ternjata tidak bisa di'iziksanakan,
»rang2 Mesir akan "'menenusuh djalan
Hal ini dapat dimaklumi kare
na "tak seorangpun dapat mrenjangkal
Pak dari sesuatu bangsa urtuk memberdjoangkan pengembalian wilajah2nja jang direbur dari merelka dengan
kekerasan'"
Marsekal Tito menjatakari bahwa
suatu penjelesaian jang adil bagi krisis Timur Tergah menghend aki penari
kan tentara Israel dari "
laiah Arab jang didiadjah”
dan "pengakuan atas hak2 jang sei dari rak
jat "Arab dan Palestina”. (AFP).

" nja dengan Presiden Mesir Gamal Ab-

berbitiara dengan

sekarang.

turut membantu/mendjaga

!Jak nonblok ke-3, jang diharapkan
untuk diadakan diachir musim panas
mendatang, Marsekal Tito menjatakan
bahwa pertemuan itu hendaknja
meng
garap tantangan2 rasialisme,
“kolo:
nialisme dilapangan — teknologi" dan
ketidak-mampuar Perserikatan Bangsa
Bangsa untuk mentjarikan penjelesal
an2 jang adil bagi konflik2 internasiopal
Dikatakannja bahwa perundingan-

soal Kenperensi pun

Perbaikan dan perluasan djalan2 dikota Djakarta, kini sedang dilakukan
dan diharapkan, bahwa dalam waktu tidak lama lagi, ibukota kita
i djalan2 besar, luas dan baik, sesuai dengan kedudukannja sebagai
kota metropole. Belum pernah penduduk Djakarta melihat suatu perspektict.
mjata d pembangunan jang menguntungkannja sebagai wargakota, seperti jang

danja, dan kita tidak

Phantom
AS tembak

mengatu-

kalangan? reaksioner jang sama jang
meletuskan perang Vietnam""
Dalam suatu pidato dimul
men,

PA

DUEL UDARA DI
VIETNAM UTARA :

kan bahwa kemerdekaan — Kambodja

PENDUDUK IBUKOTA
dialaminja

HALAMAN III

Sam
me

sepsi

tam

dan

gerakan

itu"

"mulia" sema

Surat tsb ditandatangani oleh

Arstofe

ria

ndpe.
er

S. Onassis

ditulis

Hotet

London

dan alamat

exklusif

Cia

Djanda Churcbili.
Ladv Spen
Churchit.
mula2
menolak

didrikannja sebuah patung un
buk almarhum suaminia dibela
nan

Parlemen

London,

karena

2 lebih menjukai tempat jang
lebih rama' dilaui orang. tetapi
kemudian

18

mensetudijuinja

UP

HALAMAN IV

MERDEKA

POLIS
DJEPANG
GEREBEK
TEMPAT2
MAHASISWA
MILITAN

KES. PSMS BERTOLAK MENUDJU TEHERAN, IRAN

Medan, 4 April (Mdk).

Guatemala City.

ci

Sumber2 Kemlu Djerman Barat
mengatakan bahwa mereka meng

harapkan

Dutabesar

Von

»kan diketemukan dengan

met dan mereka menduga

tuk turut

Spreii

selu-

jaitu untuk

basan

dari

Sebelum

pertangingati2 itu nanti me-

njatakan, bahwa semua kese-

belasan jang akan

mendapatkan pembe

akan
PSMS.

tahanan?

politik.
ditempatkan di Guate

Kn

achjri

djabatannja

ya aa

pada

memutuskan

kan para mahasiswa jg.
terlibat dalam pembadja
kan sangat menggempar

dikedua

saat Djerman

tiknja dengan

hubungan2

di

menangkan

(Rtr-AFP-DPA)

nega

lasan,

diploma

(Iran)

merupakan

main

DJEPANG MINTA
BANTUAN SOVIET

seluruh

kota

Istanbul

hantjur

dalam

pat "Antara" dari kalangan pimpinan

top-organisasi PBVSI (Persatuan Bolavolley Seluruh Indonesia).

Kini genap

pa bumi di Turki pada Selasa malam
telah meningkat lagi mendjadi
1.080
orang,
demikian menurut
angka2 resmi sementara da

Rp.50.000

Dengan gembira dapat kami umumkan

ri Kementerian Dalam

bersama

Ne-

geri.Zurki. Akan tetapi pa-

ra petugas

bahwa djum-

untuk dana team
lah sumbangan pembatja2 ”Merdeka”
Thomas Cup kita kini genap mentjapai Rp. 50.000,—.
Bagi para peminat lainnja perlu kami djelaskan pula
bahwa penerimaan sumbangan dibuka terus sampai men
djelang keberangkatan team ke Malaysia nanti.

mari

Djumlah angka kematian
resmi dalam bentjana gem-

jang menerima

laporan2 dari daerah2 jang
tertimpa bentjana itu telah
memperkirakan bhw. djum

lah

korban

keseluruhan

akan mentjapai 2000 orang.
Seorang
Bulan
Sabit Merah sementara 'itu
mengatakan bahwa angka2
tsb. boleh djadi akan meningkat antara 3.000 sam-

pai 4.000 orang.

rebut

Sebuah

terdjadi

gempa

pada

jang

hari

besar,

Selasa di

jg

Fmet, disebelah barat Gediz, te
lah mengakibatkan

95 orang te

was dan majat2 masih terus di
gali di Gediz dan tempat2 lain.
BINTANG ATLETIK TAIWAN
SAMAI REKOR DUNIA LARI

500,—

Rp.
Rp.

”

Rp.

500,—
850,—
50.000—

TJATATAN: Nama2 penjumbang

i

dapat diumumkan dalam harian ini
bs berkeberatan. . Sumbengan
jang disampaikan melalui i “Merdeka”
dengan memakai tjek/giro/wiseel harap dialamatkan kepada Harian ''Mer-

'deka".Djskarta.

Untuk sumbangan diantar langsung dalam bentuk tunai

akan diberikan tandaterima dari Redaksi "Merdeka".

“mat rekor dunja lari 100 yard
dengan

mentjatat

wakgu

detik dalam pertemuan

10,3

atle-

tik Santa
Barbara jang dilangsungkan di Sanya Barba-

ra Kalifornja,

harj Minggu.

Rekor dunja
100 yard puteri
ini
ditjiptakan oleh
sprinter AS, Marylin Ma'hews

dalam tahun

1958.

Akeaalan,

didekat

djadi,

Penduduk2

gali

an

diisi

Kalangan

dari

antara

sekian

Mereka

semuanja

kepa

djumlah

Iy Warokka

oleh

jang

jang

lubang?

masih

dimana

adalah

masih

ngan. Pekerdjaan mereka

pa.

da kantor

itu

Dengan

budja.

sesuai

PSMS

dengan

budan2 mereka
jang masih
kuat, jalah untuk pengerahan
tenaga weperti mengurus dan
mengambil kiriman? pos atau
Atas pertanjaan

mengatakan

pimpin oleh T. Dhajfah (ketua I PSMS),
sedang keyua
umum AKBP Drs. M.H. Sinaga, jang sebelumnja di'etapkan memanpin PSMS, itidak
djadi

hal imi tidak didapat, akan ye-

orang Jang dimaksudkan

benar

ter-

sangkut
dalam
perijurian,
maka kepadanja sudah djelas
akan diambil tindakan tegas

Ta dengan
lomatik,

jaitu

kesopanan

Menuruy

tidak mvugkin

hal itu
bannya

merupakan kelalajan
tanpa sepengetahuan

dalam

Dalam

Pentturian

menanggapi

statement.

mun

itu di.

).

di Nagsja
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nja dikatakan bahwa dianta.

sekali agak terganggu
nja adalah Muljadi.

diperiksa

teh-

bahwa

pemain? kita ftu tidak menga
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njakan dari para korban jang
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para wartawan
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diberi tahu bahwa lebih
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la dalam rangka perebutan
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dan zone XIII (Kalimantan)
tapi dalam perebutan kedju
araan ini, djuara zone XIII
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PersisPersebaja dan Persib dgn.
hasilnja sbb.:

Djumlah Korban Gempa Bumi
Anakar, 2 April (Mdk).
Turki Terus Naik
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DJAKARTA, — Indonesia akan mengirimkan suatu team volley-ball nasional putera ke Malaysia dan Singapura dalam rangka mengadakan serang
kalan pertandingan pefiahabatan, de-
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