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Samurai

KJAT REPUBLIK INDONESIA
Korban pertama pentjulikan sebagai

SUAR

SEORANG mahasiswa radikal-kiri Djepang sambil memegang sebuah pedang Samurai jang kelihatannja siap untuk
Gipantjungkan (tanda panah) berdiri didepan pintu petawat penumpang JAL jang dibadjak oleh pemuda itu
dengan 8 temannja ke Korea Utara minggu lalu. Gambar
ini diambil di airport Fukuoka, Djepang, ketika perawat
itu menurunkan enumpang2 wanita dan anak2. Para

.antjam

penumpang

Tertembak

Affair

Dagang
Sendjata
Masih
Diperiksa
Israel jang ..

Guatemala City, 7/4 (Mdk).

KORBAN
da praktek

Pat Bana

Jam

masalah

tsb

ambil korban
kekuatan

rea Selatan. Dan ia baru

sa-

dja kembali ketanah air dar)
perdjalanannja ke Kuala Lum

TAUFIK
7 April

Djakarta,

Istimewa

piotan Taufik cs, jang selama
berhasil menjikat

ini telah

banjak 39 buah

mobil

se

jang

terdiri dari 22 buah Jeep "To.

yota”, "Nissan Patrol", "Mercodes

Benz”,

Fiat”,

konsesi

,,Dodge”,

Terdakwa

jang didengar

ke

terangamaja
disepan sidang
masing2 bernama Kong Binto
rs dan Welly Justaators tidak

mengaku,

Djaksa,

sebagian

tapi diakuinja

tuduhan

hasil pe

meriksaan pendshuluan oleh
noliti, bahwa mereka setjara
berzama2
pernah melakukan
rentjurian mobil2 tsb dikota2
Kong Bintors
lain Terdakwa

(Bersambung

ke

hal.

IV)

66

tahun

wakjinja,

itu

kin!

hut:n

untuk

di-

sebuah

bergenteng.

dan

segera

4

rumahtua

"2

Gua

m€nudju kerumah

bersedia

Gi rumah

per

sakit.

Kairo,7 Apr'd (Mdk)

Pemimpia gerilja Palestina Yas

rakjat' Arab melawan Israel dan

sebuah harian terkemuka

Penasehat Militer AS telah dibunun oleh kaum erroris, djuga
ketika
sedang
berkendaraan
mobil di Guatemala City
tr)

ugatkan bahwa tahun

1970

akan

terlihat banjak komplotan2
jnterNasional jang akan merongrong

Rio De Janeiro, 7/4 (Mdk).
Konsul AS di Porto Ale-

gre, Barzil, Curtis C. Cutter Sabtu malam telah men
Gerita luka2 sewaktu dia
berhasil lolos dari usaha

pentjulikan jang dilakukan
oleh oknum2 jang tidak di

pada

bahunja

keti

melarikan

diri dari 4 orang bersendja
ta jang menghadangnja. Ba
hunja kemudian
dioperasi
dan tidak membahajakan
djiwanja.

Dia pada Sabtu
bersama isteri dan
mannja

sedang

malam itu
seorang te

mengemudikan

kendaraan mobilrja dipinggiran
kota Porto Alegro- selatan Bra

Konsul

dulikan

orang

Ban

Cutter

perintah

bermaksud

minta

tidak

Barat

oleh terroris2 Guatemala.
(AP).

meatjukk

bahan2

kimsa:

diketahui.

Cutter

ada-

lah seorang AS kelahiran Califorsia jang
baru memangku
djabatannja

vember

itu pada

tahun

jang

bulan

lalu

No

(Rtr'

DIMANA BANDIT
BIGGS SEKARANG?

Tak mungkin
lari ke
Indonesia

KATA

POLISI

INGGERIS

Den Haag, 7 April (Mdk)
BERITA2 bahwa Ronald

melepaskan tembakan jang me
ngenai bahu konsul Cutter.

kan.
Sementara stu pedjabat2 keamanan Brazil di Porto Alegro

Israel dan antjaman bahaja zio-

pentjulikan, telah memeriksa se
endaraan jang
berkeli-

Arab

Perlu

jang

Mobii pentjulik ditemu-

dengan melantjarkan satu

berisi

itu, mala-

mbitjara resmi Al Fatah, menga
takan bahwa negara2 Arab hen
daknja menjadari
bahwa hanja

satu2nja tjara untuk menghadapi

Lolos

memper

oknum2

Arafat, jarg djuga adalah dju-

si2 itu pada tingkat Gaerah se-

adalah

Djerman

ber-

rusaha menghapuskan — organisa

Palestina
dan djuga be

"is terhadap semua negara2

besar

Karl von Spreti, umur 62
tahun, jang telah dibunuh

bersendjata

han telah melabrak seorang di
antara
pentjukik sehingga terdjatuh. Jang lainnja kemudian

revolusi

Duta

Diplomat AS

zil. Tiba2 4
Kajro. mena

Al Ahran. ketus organ'sasi
pem
bebasan Palestina itu memperi-

Mergingat bahwa dikalangan dunia
Magang masih terdapa, salah pengertian jang tidak "eda tempataja me-

dari Grup

laut AS

ka dia berusaha

lukan PalestinaDalam satu wawantjara
dengan

Djakarta, 7 April (Medreka)

angkatan

tembak

tuduh negara?
Arab tidak membe
jang diper
rikan semua bantuan

PENDJELASAN B.I.
TENTANG RP. 10.000
DAN RP. 5000

.

Dalam bulan Djanuari tahun
1968 itu djuga seorang atase

usia 41 tahun itu telah ter-

MALIK
Kosygin.

bil di Guatemala

an resmi kedutaan besar
AS di Rio De Janeiro hari
Minggu.
Konsul Cutter jang ber-

”'perang

D. Potyaneki.

bulan

kenal, demikian pengumum

Arafat
serukan

Berita2 jang terus safja berde

WIB

dengan truk itu.
Sementara menunggu

Tentara

tuk 'turun' dan digantikan oleh

Shelepin adalah anggota POLI?
BIRO. dam kini kabarnja terdja

ma

tak

daiam

begitu

menerima

adanja

usaha

agreement disediakan luas, hutan
final agreement

didalam

Gan Tre:es.

mur

djembatan itu roboh bersa-

11.390

kosong,

ri Alexej Kogygim jang kini beru

berusaha menggeser Brezhnev dan

djam

mah

jang

mimpin PKUS- Tetapi mereka me
Ngatakan bahwa perdana mente

sebanjak 2.576.000 ha dan bagi
jang dalam taraf
menjelesaikan

fang mereka lakukan djkota2
al:
Djakarta, Bogor, Ban.
dung, Tjirebon, Solo, Djokja,
Madiun, Semarang,
Surabaja

tjurlan

sementara ini berhasil memperta
bankan kedudukannja selaku pe-

buto tidak kuat menahan Ia

Hutan adalah 5.947430 h, bagi
ang sudah mendapatkan
final

ha, sehingga

dan

ASING

man modal baru nasjonal mau
pun dalam rangka
penanaman
modal asing menundjukkan per
kembangan jang madju,
Luas kawasan jang
diberikaa
sebagai konsesi untuk jang sudah
mendapatkan
Hak Pengusahaan

»Holden” dan
Speda Motor
»Verpa”. Kesemua itu adalah

hasil rampasan

di

usahakan didulam r--gka penana

pada hari Senin ke
telah
mengadili 3
pentjuri2
mobil, kom.

orang

projek
peri kemanusiaan
Irian Barat.

sediaan apa

(Mdk)

Pengadilan Negeri

ki

of

Alamsjah
sebelum meneri.
ma Subchan telah pula mene
rima Dirdjen bentjana alam
AM Pasila jang menjerahkan
uang sebanjak
Rp. 6 djuta,
untuk disumbangkan kepada

patkan

PENGADILAN
Djakarta,

of law sesuai dengan way
fffe bangsa Indonesia.

DALAM HUTAN

DIDEPAN

ADAM

temala

Eropa Timur

pi untuk mentjiptakan systim

MODAL

1

KATA

Dj jakla bahwa Leonid Brezhnev

komunis

jang

s

lan ini ia akan mengundjungi
Korea Selatan untuk meme.
nuhj undangan assembly Ko.

jg

langan2

bahwa

F

tsb, ia

achir bu.

warga

Spreti

diketemukan dalam sebuah ru-

F|

bahwa

dan

von

Sebelum jtu REUTER beritakan
Yari Wina hari Minggu bahwa ka

f

pertemuan

sebagai mass

Djerman
Mengerti
Indonesia

uh melebihi izin jang diper
bolehkan untuk melalui dja
lan itu. Akibat perbuatan
«

(S)

adanja

Count

dan

1

mengatakan

Nasional

konsekwen.

jang melanggar ketentuan
itu, maka djembatan Kali-

Ka Puspen

negara tsb.

itu

DI BRAZIL LAGI SATU PERTJOBAAN
PENTJULIKAN OLEH TERRORIS2

bebasan
25 tahanan
politik
jang meringkuk
dalam penDjenazah

djenazah

Agustus 1968 ditembak mati ke
tika sedang berkendaraan mo-

pemimpin

AA

!
E

nja setelah

media

Ber.

don Mein

ter-

Karet “rapi
temala
sen.
Bi Pi sebelumnja telah berkeras
untuk menolak tuntutan pen.

djara2

melihat

|

Kepada pers jang menjerbu

kepada pers, Subchan menga
takan bahwa
segala perdju.
angan sekarang tidak ditudju
kan untuk political game, teta

pengertian pers

jang akan

adalah

luas seluruh hutan

diberikan/disedjakan

/dnjadangkan untuk
rangka

diusahakan

penanaman

me

lal nasional/asing adalah sebanjak 16.052.980 ha,
Modal

jang akan

ditanam

ada

lah kl US$ 498.405,860 dan Rp 285
1) dalam

Gjumlah

production

sharing

investment adalah

US$

23,605,860,22) oleh swasta nasio
nal djumlah investment
adalah
US$ 24.400.000 dan Rp 285 djuta.
3) oleh perusahaan jang

kan joint enterprise akan

din

vestir sebanjak US$ 67 djuta dan
4) gleh straight investor
akan
ditanam
200.000,

modal

sebesar

C.I.A. BAJAR $ 1000
UNTUK TENTARANJA

6.529.500

US$

324.

Wkl. Ketua DPR-GR, Maj. Djen.
Sjarit Thajeb, menjatakan
kepada "'An
tara" Senen siang,
ta tidak
ai.

Dr. Siarit Thajeb menjatakan,
wa la telah memperoleh kenastian
Gjelarg

Pemilu

tas di DPR-GR.

masih

tetap

Pemberitaan beberapa
lalu tentarg akan ditariknja

diberi

TRAGEDI

Dr

jeb dari keduduksnnja sekarang ini
DPR-GR telah mengedjutian tidak
ria Pimpinan DPR-GR: lainnja, &
djuga barjak anggota DPR-GR
jarg merjatakan sangat
@lika penarikan, Dr. Sjarif
memarg berar dilakukan
pinan

ABRI

DI

TURKI

—

ta Kota terkena schorsirg lagi
Ginjatakan tidak Disa mengikuti
tivitas celaring pada Lembaga
ring Djakarta
Menurut keterangan Lembaga
ring Diakarta kepada
“Artara”,
dua bank swasta terscbut adalah

Se.

tu

$
3 Kai

fa

statementaja

dengan

mengharapkan

lu

pertemi

Mer

ABRI

ip

ara Alamsjah di Medan

kenaan

Repelita.

Ij
| | f Fil
i3 hi:H3

satu

djam telah mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Ne

Memberikan

menggagalkan

4564-00. dalam perdjalanan
dari Djakarta menudju Surabaja,
penuh
bermuatan
barang, melalui djalan dgn.
berat kurang lebih 40 ton,
berat mana sebenarnja dja-

gi dan

pur dan Singapura.

2

rentjana Peme

tiwa tsb untuk memburukan
nama baik Pemerintah Indonesia dengaa
maksud untuk

ia

selama

kemarin

dari

akan ke Korsel

Djakarta, 7 April (Mdk)
Wakil Ketua MPRS hari Se

nia

maksimum

djembatan itu. Dalam ketje
lakaan jang terdjadi sopir

dan kota

Subchan

melebihi

terhadap

1

nja djembatan
Kalibuto,
Grinsing, jang terletak an-

tara kota Kendal

keliwat

beralamat

tawan ”Merdeka” mengata
kan, bahwa truk trailer no.

ber/VIII

karena roboh-

menurut

baik Peme-

Bangsa
Indonesia - mengam.
bil kesempatan dengan peris.

Laporan jg diterima war-

ril kemarin

tsb,

rintah sekarang
untuk me.
ningkatkan
taraf kehidupan

dunia seketika.

disebabkan oleh truk militer kepunjaan Kie Zeni Al-

ABRI

dimana

"Ada

17 pa

Spreti adalah duta besar kedua
jang dibunuh di Guatemala oleh
kaum terror sajap kiri.
Jang pertama adalah dutabesar Amerika Serikat Pohn Gor

Diganti?

menjangkur diri bebera.

Pati

nang

di Kie Zeni Alber/VIII, Tja
wang By Pass meninggal

Batang djarak kurang lebin
40 km. dari Pekalongan.
Robohnja djembatan itu

gelap

Hak
nda. hubungan, tetapi 78yu
panja orang2 jang kurang se

dan knek serta seorang ser

Djakarta, 7 April (Mdk).
Berhubung lalu lintas me
lalui djalan Raya Pekalong
an — Semarang, terputus

sedjak hari Sabtu tgl. 4 Ap

pa

sendjata2

jang

Baras Willy Brandt diterima
di Guatemaia City dari Wa.
shington

pada Kilometer

mengenalinja.
. Dapat
ditambahkan,

Pengumuman tsb disjarkan
hanja beberapa djam setelah
para, pentjuliknja sendiri me.
ngatakan bahwa Dubes Djer.
man Barat itu masih hidup
dan djuga setelah sebuah kawat dari
Kanselir Djerman

Brezhnev
Bersedia
Untuk

kinj masih

katjamatanja.

menerima

mengatakan.

da djalan ke San Pedro".
| Seorang
tentara
Guatemala

adalah

tangannja

genggam

DESAS-DESUS ' PERGESERAN
DI SOVIET MASIH RAMAI

ta nanti
terbukti
bersalah
pasti akan dilakukan tindak.
Pendjualan

disebelah

setelah

jang

jenazah

gubuk kosong.
Spreti, jang ditjulik tepat
seminggu lalu hari Selasa,
kedapatan tertembak dibagian keningnja, sedangkan

lalu

itu

tilpon

penderita sakit djantung,
telah diketemukan disebuah

pemerintah Guatemala mengumumkan setjara resmi
bahwa
djenazah Duta Be-

terus
dalam
pemeriksaan.
Terhadap mereka jang ternja

an

malam

dia djuga

kening

kosong

Spreti, umur 62 tahun dan

kabarnja

tuk menggunakan pentjulik
an sebagai sendjata politik
nja telah djatuh.

Hari Sabtu

di bagian

sar Djerman Barat di nega
ra tsb., Count Karl von

pertama daripa
kaum gerilja-

wan kiri/komunis dan terroris2 di Amerika Latin un

rapa
o!
ti
|, menu
Ta ka Perian ABKI Brigdjen
M.Ng. Sunarjo dalam wawantjaranja
dengan
wartawan
”Merdeka”,
bahwa terhadap
Pati2 ABRI jang terlibat da.

ketiga2nja

NO. 6943. TH. XXIV. TH. REP. XXTV.

ubes Djerman Di
Guatemala Mati

3 amdk serta wakil menteri pengangkutan Djepang selamat kembali ke Tokyo. Bagaimana
nasib ke 8 pembaGjak itu di Korga Utara belum diketahui. (UPI).

san

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE

sendjata politik di Amerika Latin

telah di-"'antar” ke Pyongyang,
Korea Utlra, sementara Minggu pagi lalu pesawat dan
pembadjak

. Djembatan rontok

PENJEDAP MASAKAN.

atas

kedatangannja

mengatakan bahwa

ia akan mela

por setiap waktu.

Mendjawab per

melapor,

Luar

tanjaan wartawan dimana
Menteri

ia akan

Negeri

In

donesia itu mengatakan dimana
sadja dapat ja melaporkan Di S0

lo pun

boleh, kata Menlu Adam

(Bersambung

ke

hal.

IV!

an orang

dalam

dikuatirka

bentjana

alam

. Ribu.
tewas

tsb.

(UPN

Bang-

kok..... untuk mentjegah pu

blisitas.

Menurut keterangan
Dubes Stantey.
sumbangan
iri akan diberikan langsung kepada Pemerintahnia untuk
meringankan para korban —bandjir
Jarg melanda keradiaan
actur tahun
1080 jang telah menelan korban putu
Ian dan ratusan rumah jang ambruk
akibat banditr ini

dalam ce'arint masipat
Pa Ih Untuk Bank Irdor
Wadiak 4 Amril fi untuk
bargan Pelajarar Indon
kesultan Niwidtan
sabah. demikian
Cieartn

dam
ak
CieaChen
ke
Rank

HALAMAN II

SELASA,
7 APRIL 1970

KA

MERDE

PENODONG DI GANG
SIKAT DJAM

BUNTET

Djakarta, 7 Apri (Mdk)
Pada hari Minggu sore sekira
Gjam 18.00 WIB, 4 orang tak di
kenal bersendjatakan pistol dan
piswu telah menodong Tan Giat
Hoat di Garg Buntet Pasar Senen, dan berhasil merampas so-

buah djam tangan merk 'Rado” ra

harga Rp. 13.509.
Kedjad'an jtu sesaat k
telah dilaporkan oleh

T3
KEBUI
LAN
JANG SEDANG

TUM

TA,

— Prof. St. Takdir
tertenal sebagai pcrgtargga Barce”,
akan memendakar ticramah di Taman Ismati
Marzuki tgi. 10 April Jang okan da.
targ, djam 8 malam, dengan djudul
"Masjarakat — dan kebudajaan durta
Jang sedang timbuh dan kedudukan
Indonesia dida'amnja".
Tierarah pergararg roman "Lajar
Terkembang” Itu akan berpegang
pada poperria fare nada tarun 198
diadjukarrja kedepan "World ManKird Conference” Iarm nertama di
Chicago dengan dludu! "A rew concept of markird and the arising world
soctety and culture”

Perlu export
promotion
bsard
Djaka"t3,

7

April

Oldk):

Sudah wak unja R.I mem-

punjai

svayu

dimana

badan

segala

sional jang bergerak

bangkan

dan

minggu

Beberapa

di New

Atau California. Atau
Mengapa tidak ? Sera
orang lain. Tinggalkan

anak? dengan bibi.

penerbangan

pada

dapat

Kami

lantiar

&

berpengalaman

ros

anda

pilih

Lihatlah.

dah menghilangkan rasa lelah anda.
Pan Am membantu anda sepandjang
anda. Dan anda pulang sehat,
bungilah kami segera di Hotel
Tilp. 49363 - 43755

Djakaria,

pembajaran padjak. maka
Humas
pertanjaan pihak

Winantanti

lama belum lagi putus. Oleh pem
op
beli baru sampai saat ini b'oskdeGidjalankan
tersebut telah
ngan nama Bjoskop 'Dew”.
Berhubung ket'ga terdakwa veHa
dang mentjari pembela maka Mu
kim R. Saragh SH dan Djaksa
harram Noor sepakat untuk me
nunda sidang selama 2 minggu.
(Mrs)

DILATIH

JAKARTA, — Enam orang pilot
ini isenis
dar. enam orang teksaat
taraf

terachir merjelesai

kar Iatiharrja di London untuk ”me-

lajari” pesewat2 Vickers
106 bermesin RR
tiba di Indonesia

Jang dibeli
viea?",

jarg akan
sebanjak

Viscount

segera
4 buah

Alrser-

PT "'Seulawah

(Ketjuall enam —
dilatih djuga
but,

orang
enam

pilot terseGrang tek-

nisi jang akan bertugas memelihara
pesawat2 tersebut.
Latihan selama 3 bulan kepada
€ram orang pilot jang telah memiUki banjak jam terbang itu diselenggarakan atas kerdjasama antara
PT "Seulawah
—Airservice” dan
"British Europa Airlines" (BEA),
Garimara pesawag tersebut dibeli,

WARTA
KURS

B.E.

DAN

DP.

HARI

atas
Ke-

DJAKARTA, 7 April (MerdeNo.ka) 9 Th.
Sesuat dengan Undang2
ju
1960 dengan ketentuan pelaksanaann
PP No. 12 Th. 1969 dun jang telahhaar2 m?
ngatur tjara pengalihan Perusa Men
Negara mendjaut Pesero2, maka bi
teri Perdagangan, setelah mengam d:
jang
langkah persiapan pengalihankesimp
ulan
perlukan, telah mengambil
Pebahwa bagi PPN2 untuk mendjadi jai
sero, terutuma PPN2 jang mempun
dusar2 perusahaan jang sehat atau
#pabita tidak mungkin, maka PPN2
jarg dimaksudkan harus dilikwidir
atau dibubarkan.
Dari 15 (limabelas) PNN-PNN, "Te«m Pengalihan Bentuk Perusahaan Ne
kara mendjadi Persero” jang terdiri
dari Pedjabat2 Departemen Keuangan
Penjempurnaan
Stat Menteri Negara
dan Penertiban Aparatur Negara, Depeitemen Tenaga Kerdja, Bappenas
dan Sekretariat Negara/Kabinet, telah dapat menjimpulkan, bahwa 8 (de
lapan) telah dapat diusulkan untuk
mendjadi Persero, jang terdiri dari 4
(empat) jang berdiri sendiri dam 2(dua)
Persero jang terdiri dalam gabungan
4 (empat) PNN.
6 (enam) PNN masih dalam penelitian oleh Team tersebut dan disamping itu Menteri Perdagangan djuga
menganggap perlu terhadap PNN jang
6 tersebut segera diambil langkah2
bagi usiha mempertjepat pengalihanja.
Tindakan pertama dari Menteri Per
dagangan ialah dengan membebaskan
mmpinan jang sekarang dari ke 6
PNN tersebut dan menggantinja de:
ngan mengangkat seorang Caretaker
Chusus jang didampingi oleh seorang
Pengawas bagi tiap PNN.
Caretaker Chusus dan Pengawas ter
sebut masing2 bertanggung
ab

itu

jg serupa

ja.

telah

huruf Tjina,

dengan

6 LAGI, DALAM
PENELITIAN

langsung kepada Menteri Perdagangan
Perlu ditambahkan, bahwa kepada pa
ra Caretaker Chusus tersebut diberi
djangka waktu 6 (enam) bulan untuk
mengambil langkah2 penjebatan dan
pengalihannja sekali mendjadi PerseAchiraja dapat disampaikan bahwa
1 (satu) PNN tetih terlebih dulu da
pet disimpulkan untuk diusulkan pem
bubararnja. (Bs).
PENGANTAR

PULAUAN

BERMOTOR
(Mdk)

7/4

rangka

usaha pe

Pengarahan

ngamanan

penga

daan kendaraan bermotor ter
tentu seperti jamg 'telah diga

riskan dalam

tumnja,

ketentuan2 sebe

jani

diantaranja.
bahwa pemasukan kendaraan
ke Djawa dan Sumayera harus
dalam keadaan C.K.D., maka

karena pemasukan ke-daerah
lajanja masih di-izinkan tidak

dalam

CKD.,

kesdaan

perlu ditjegah adanja pema-

bukan C.
sukan kendaraan
K.D. ke — Djawa dan Sum:
tera melahuj lain? daerah j'u.

Untuk keperluan
diatas. dan dengan

usaha

Djawa

peng-

dan

an

ma

meliput:

tersebut
demikian

Sumayera

ingan di
menda

Tina.

huruf2

hasil

dan pendapa'annja jang see

berapa iama sesuatu

pendjiaan

disele

dapa:

harus

ke

djika terdjadj

dan

saikan

lambanan, maka petugas jang
bersangkutan akun dapat di-

tindakanperkarakan, sebab
merugikan
nja ya dianggap
bajk bagi djawatan day mau
pun

c

Rcmbongar
gu malam meneruskan
ke Avstral a. Merek
'

Pemerin'zh

dengam

Si

entuas'.

kap GINSI sendiri telah Jama
berusaha
dan pada
bagi: peagusaha/impc
hak GINSI
men'joha
bantu memberi keringanan da
lam

pelbagai

tjara.

(br)

ten-uar berapa harj seharus
nja sudah selesai, maka atas
bersangkutan
jang
petugas
akan dikenakan suatu tindak
an.

kepa

Demikian diterangkan
da Merdeka” (Bs).

KENDARAAN

TERTENTU

patkan kemungkinan berkem
bang se:jara wadjar, maka di

keluarkanlah

S.K.

Menteri

Perdagangan No. 44/Kep/III/
170 tanggal 28 Mareg 1970.
Dalam

surat

keputusan

ter

jang

ma

dan

Su-

a.l. ditetapkan,

sebut

kendaraan

suk dalam
daerah

komersiil

diluar

bukan

Djawa

bahwa

C.K.D.,

di

matera, tidak diperkenankan
ke-Djawa
@anjar-pulauka,

dan Sumatera selama 5 (lima)
tahun. Demikian

dengan

djuga

kendaraan2

halnja

jang

per

Sekunder
Semarang,

7 April

Menura,

(Mdk

Pimpinan

Bank

Tjabang Semarang
Indonesia
R. Soejanio, sedjak beriakunja
Undang2 No. 14/1967 tentang
maka
per-Bank-an,
Pokok2
Bank-Bank sekuader jang dutu yidak termasuk dalam pengawasan

Bank

perti

maka
No.

M4

sedjak
ju

lah beralih

se

Bank?

Koperasi,

Desa,

Lumbung

Bank

Pasar,

Indonesia

Bank

berlakunja U.U

pengawasanrja

Bank

kepada

te

In-

donesia sebagai Bank Sentral.

pula dengan UU
Dsn sesuai
tentang
1967
No. 21 tahun
Indonesia, peBank Rakjat
pembnaan

dan

ngawasan

Bank2 tersebut diatas dilaku
kan oleh Bank Rakjat Indone
berdasarkan

sia

pimpinan

jan

petumdjuk

Indone-

Bank

Ketentuan?

jang

kim

mengatur

hanja merantikan dissah-

kannja

sebagai

oleh Presiden.

Undang-undang

Seperti dike'ahai, kini dibe
di Indonesia,
berapa daerah
terutama di Djawa Tengah se
dang munyjul beberapa Bank

Pj

Pasar

nama,

Dollar $ pore/M'sia/Brunej

Guiden

Nederland

Deutschs Mark Djerbar
Dollar Hongkong

122,—
99.50
”—
61,50

128.—
101,50
—
S—

jang

dengan

Benk

sedjenis,

ameka

Desa

jang

metjam

dil

bank

Bank sekunder.

akaa tim

bulnja suaju sj uasi baru, bah
kan diantara mereka ada jang
mengambil langkah jang agak
berkelebihan. jaitu mengambil

(Ant)

ramai

memang

nampaknja

kundjungan, tidak

mendapay

publik jang

pihak

dari

banja

Toko?

bank.

dari

depesi:onja

Ingin berbelandja, akan fe'a
para pe

vi djuga dari pihak

tetapi mereka
dagang, akan
Int hanja lebih banjak melatransaksi2.

da mewudjudkan

kechawatiran

Rasa

akibat

rang

memahami

ajak

hanja

benarnja,

kannja

uang

reka selaku
kalj tidak

tor Inflatoir,
lah

unyuk

5.000 dan

dengan

an

harga

se

bagi

10.000

oleh

me

tetapi

da

pedagang sama se
mengandumg fak-

akan

melan'jarkan

Berang?

bamjak

baga' dasar, sudah
wa

ba

lem-

kertas:

tjartal

dikatakan

atau

dikeyahu:

sepatu'nja

ju

ku-

djkeluar-

dengan

baran? Rp.

jang
jg

situasi

merugikan

sendiri.

Sebab

daripada

jg sedikit

mereka

saksi

mereka

dikalangan

timbul

adalah

daripa

pembitjaraan?

kukan

dan

tra

dapat

ini

se

tentu bah

beredarannja

lem

bar
baran? kertas uang
10.000 au
dan Rp
Rp. 500
tidak akan m

termjara

gampai Kini belum dia'ur
oleh
jang chusus
suatu Undang?

sebagai

normaal

karenanja

terganggu

dan untuk menunggu

samakan dengan itu telah dibu
at Rantjangan Undang2nja dan

Gjumlah peredarannja, sedang

jang

kertas

uang

pedagang itu
Diantara para
banjak jang menahan barang

Bank2 lainnja Jang dapat diper

6 April 1970 BE. terdjadi
dengan kurs 326 dengan omzet US$ 6.355.284.50. Permintaan sa-

seba,

adalah

mengenai

issue2

oleh

agak

mengenai
s'atus
dan tugas
Bank Desa, Lumbung Desa
Bank Pasar. Bank Pegawai dan

SENIN

00

sesungguhnja tidak beralasan,
Gimana mereka rupanja jerpe

pat berdjalan se jara

dimasukkan ke — Djawa sela

Sumz'era dalam keadaan C.K.
D.-lams tidak diperkenankan

perorangan)

issue? itu selabat dari pada
nampaknja
jtv
ma dua hari
keada
mereka berada dalam
sehingga
passief,
jang
an
transaksi? jang seharusnja da

“2

5 (lima)

dan

RP.

Rp 10.000 dan Rp. 5.000. A'

nah di-irinkan dimasukan ke
ma

(toko2

&

(Mdk):

dalam beberapa harj belakang
an 'ini timbul gedjala? j
pengeluaran

ke-

suatu

memberikan

Apri

DIKALANGAN

ngaruh

maka Indonesia akan menuju kedjurusan jtu pada wax
sesuatu
soalnja
tunjaDjadj
perscalan. apalagi soal periatasan
p-hak
djinaa, djika
telah

7

Djakaria,

10.000

Pedagang Terpengaruh
Issue2 Negatif
para peda

Ada
gang

RP.

PEREDARAN

SEKITAR

bersangkukan

jang

pihzk

atau

dan
preduktip
perlakuan dan

. tidak perlu ada

dimana di-

peracuran,

nasional.

bulan

aktip
darat

sokongan

Dika di Malaysia atau Philiping misainja telah werdapat
adanja

beberapa

gerak
harus

aarnja

tentukan

swasta

Dikatakan
'idak
perlu ada
dan
Swastr
»pencndjolan”
bukan Swasa
(PN2) karena
hakekatnja
adalah
kepe:
tingan nasjmnal
belaka. Golongan mana sadja jang ber-

Un-

tudjuan

dengan

menjembinjikan

tuk

ke

adustrjalis
dan
jang mengu'ama

memperdalam
perkemb:
perekanomian Djepang
ba
takan kepada ,/Merdeka”
wa verlu ditjegah
salah f
ham dam
salah
pengertjan.

Djadi B'ro Padjak dari TPK
sekarang ini, djustru akan me
taktik dan
ngikuti pelbagai
digunakan oleh
tjara jang
maijam2 perusahaan dan Fe-

rorangan

Perda

ini tidak

GINSI jang teiah
melakukan
penindiauam d' Diepang sela

jang

ahli

para

terdapat

EKONOMI:

US$ 6-368.777-45. Kurs berkisar antara 326—332.

pema-

Semen:ara
Tu
Drs Zaini
Ncordin,
eraris
djend'zl

DJAKARTA — Hari Senin

ma dengan

dan

Negara.

bilamana diketa-

membatja

dapat

Djuga bahwa adanja pemWadubbel,
bukuan setjara
ja
laupun jang satunja Mis:

Dalam

tapi dinas

bukan

djala2
se
ma diketahui dan perbuatan2
akan
itu
an
udk
aks
perti jg dim
dengan seksama
diperhatikan
oleh pihak Kedjaksaan Agung:

Djakarta,

uku

alat pem-

Kepentingan

an
djaksaan Agung menerangk gekepada "Merdeka": bahwa

ditulis

Djakarta, 7 April (Mak)
Suatu pameran pakatar dasar jarg
tair daripada jarg lain telah diada:
kan tiga kali berturut2 di Bali Room,
Motel Irdoresia, pada achir pekan jbl
Romborgan mannekin jarg terdiri da
HH gadis2 Eropah dan Asia telah bei
nasil merarik perkatian para penon
berupa
tor dergan pertundiukarnja
"Nyirg fashion show”. Jarg diper
Nihatkan talah korset, badju mandi,se
badju tidur, dan badju "duster”,
muarja dibuat oleh Triumph 70, sua ,
tu perusahaan Austria

te-

(dalam

pentjarjan

penitinge
pengusah:2
kan export

8 PN didjadikanPT

sebaga'

seharga Rp. 6 djutu (ubar) sedang
pada pembeli
kan penjelesajan

dalam

dengan telah

bunikan kekajaannja jang sebe
menghindarkan
narnja untuk

Tak lama kemudian ketiga pe
milik b'oskop tersebut mendjual

darg

(Mdk):

export

(Departemen

mentjakup

Dubbel

Biro Padjak TPK
dibentuknja
pemberantasan
gka
ran
m
dala

voorchot dar: harga bioskop ter
sebut seharga RP. 85 djuta (uda
ma). Akan tetapi berhubung terdja
djnja pertukaran nilai uang. Maka oleh pembeli Ho Hi Djoe tidak
mau membajar sa harga menu
1ut n'lai uang baru.

ENAM PILOT
DI LONDON

6 April

SEHUBUNGAN

rima uang dar. Ho H' Djoe sebe
sar Rp. Il djuta (uang lama), jai
tu transaksi djual beli bjoskop

oja lagi kepada Nj.

Hu-

djuga

lan September 1965 jl telah mene
adalah

masaran

gangan),

peagusu

Buku

dengan

Menurup
Zachri
Achmad
darj GINSI,
dewasa inj memeng ada sua u direktorat pe

mu-

hui, sebab di Kedjaksaan Agung

Djakarta, 7 April (Mdk)
Iga orang pemegang saham
NV Rio (bioskop) K:0), sekaraag
berrama bioskop "Dewi" terietak
Lina,
dj Djl. Raya bjembatan
Djakarta Kota, pada hari Semn
kemarin telah Grdadapkan Sidepan sang Pengadilan Negeri. ka
rena dituduh melakukan penipu
an. Ketiga terdgawa masing2 ber
uama Mch. Rusian, Moh. Junus
daa Moh. Amin, dituduh pada bu

intensif

dan

saran

akan tidak lupus: darj sesuatu

”Dewi' dalam perkara
di Pengadilan.

Rio. uang mana

bungkus

Biro Padjak TP K Akan
Usut Sistim

Sisa pembajaran atas
pendjualan Bioskop

dipim

Prota

timbangan),

Membikin Perdjalanan anda hebat.

Pan Am

318/M/70

dan

ran dan

perdjalanan

segar dan puas
Indonesia.

dan

Export

dar dbarang

terluas didunia.
betapa

ditampung

bih dahutu melakukan pendidik
an dalam negeri dalam hal Stan

Tinggalkan
kesesuatu
Den serahkan segole
mobil

dihimpun

na-

mengem

Board. Adarja bada is: "kan
membantu "export drive” lebih

terbangkan anda kemana sadjo anda
istimewa dan
Dengan
segaia harga

ingin pergi
package tours jang

No.

pia dalam

Kong

Hong

York. "Atau

Sydney.

export

atau

Triamp
”Fiyi

permanen

kepentingan

tindakan

bera

perka

pengel

tm Rp. 9000

dan

KREDIT LIKWIDITAS B.I.
"A DIBERIKAN PADA
BANK2 $ "ASTA 4G. BAIK

jakarta, 7 Apri wa
Dalam suatu pertjakapan — chusus
Umum
Ketua
“Merdeka”,
dergan
Perbanas H. Tachjar BCHK menerarg
kan bahwa adalah suatu kemadjusi
bahwa Bark Indonesia telah menjediaun
kan suatu djumlah besar tertentu
tuk keperluan hkwiditas dan pembira
an bank? swasta nasional. Akan te
tapi fasilitas dan bantuan Itu tidas
In dapat dikeluarkan oleh
sa
Bank Irdonesia besitu sadia diika
managemery dan organisasi dari per
bankan swasta nasiocal jang bersaf
kutan tidak memberikan "jukup dia
tum, bahwa kredit ataw uang rakjat
itu tidak akan digurakan oleh ju
kong2 bank swasta bagi kepentingan
atrinja sendiri. Sesuatu djaminan jang
tegas dari pihak bank swasta masio
pal harus ada lebih dulu, maka baru
lah kredit jang diperlukan itu dapat
dikeluarkan
PENGENDARA SCOOTER
LUKA BERAT AKIBAT
KETJELAKAAN LALULINTAS
Djakarta. 7 Apri (Mdk)
Pada hari Minggu Siam 04.00
—ketjelakaan
pagi telah terdjad:
lalu Iintas diprapatan

ter,

aan
a.

lang

djl Keseha

tan Tanah Abang. Simana trik
BS4IS—T jang dikemudikan oleh
Rachmat alamat dil Pintu At Pe
Gjompongan, bertabrakan — deng
an Scooter BA001—A. Akibat ke
—“Sco0
tjelakaan “tu pengendara
bernama

"

Walujo

dil

Dibnde

menderita tuka be
rat dan terpaksa dibawa ke Rs
Salem
De. Titptomangunkusumo.
ba. (Ms)

KATA KETUA UMUM
PERBANAS TACHJAR

agamana
nasionar
ingannja de
a kelemahan d kelesuan
» perdagang
ru Ketua Umum
sapa:
jilepaskan
dari situasi dunia perda
gangan dan
oleh karena
dalam
Sagang sekarang dirasakan adanja sua
kelesuan.
maka djugi situasi da
ankan swasta nasional, jang
ui
pembina da
& perdagangan. dengan sen
lepaskan daripa
8 kelesuan Ru
gka penambahan modal
wasta nasional. oleh Tach
bahwa usaha kedjurus
dak akan Danfak da
eh karena #manat
alami kesutitan vang. se
bank2

swasta

elskukan penambah
ahami Nahwa sat penam
gt Yankg
ten
ang me
Ta
.
ang tete

smbaha

MERDEKA

Merdeka
1 OKTOBER

1945

OLEH

hari2

besar.

B.M.

setiap

pagi,

ketjuali

.

Terbit

DIAH

TARIF IKLAN :

TEKS SADJA : Rp.40,-- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm
25 mm/kolom.

Display-ad (iklan gambar): Rp.50,- prt mm/kolom iklan
minimum: 40 mm/kolom.
tambah 10016.
Dua warna (hanja merah)
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga: Rp.30.- per mm/kolom
minimum : 25 mm/kolom

penambahan pengetahuan dari pe-

kita !
mgalaman2 puluhan tahun. Suatu hal jang perlu djuga bagi bangsa

Jang lebih perlu daripada itu adalah, research dan penelitian penjakit2
terdapat diantara rakjat kita, hal mana membutuhkan ketekunan
annja. Praktek kedokteran sehari2 jang me

kit,

diteliti serta diobati dengan matjam2 djalan,

bantuan
bagi pesien2

jang menderita. Tapi ia tidak berkembang kearah penemuan2
jang penting. Apalagi djika dokter2 kita tidak
menjediakan waktunja untuk memasuki laborat lorium bertahun2 dan menjelidiki matjam2 njamuk,
lalat dan pembawa2 penjakit tropis lainnja. Sehingga achirnja mendapatkan pe-

2 beru dari hasil penjelidikan chusuk sebagai sumbangan untuk negeri

kita, untuk daerah tropis dan seluruh du:

Singkatnja, kita belum mempunj

jang tidak pernah melihat njamuk dan lalat dinegerinja, merekalah jang menemukan sumber2 penjakit tropis, dan dari merekalah dunia mendapatka n ilmu2 ber-

manfaat
itu! Akibatnj islh, bahwa orang2 Baratlah dipandang superior, orang2
kitalah jang sepandjang zaman harus beladjar dai

mereka.
mengorbankan watt dan

Kalau ada diantara dokter2 kita mau

ina

untuk tuges2 penjelidikan ilmiah dan meninggalkan praktek2 jang tidak memperspektif penambahan
an teraf tinggi, alangkah mulienja
bangsa kita ! Karena akan terbukalah kemungkinan bagi penemuan2 baru peberikan

'njakit2 jang ada dinegeri kita sendiri.

Kita madjukan appesl ini kepada para dokter kita kepada anggauta2 1Di,

penang esngunarkan ia mengena

ee

penjakit2 jang baru dinegeri kita.

Kita tidak katakan, bahwa praktek sehari2 jang membantu rakjat dan mem-

bawa uang masuk, tidak ada manfastnja ! Namun, sungguh bangga bangsa Indo-

nesis, djika seorang dua dari dokter2 kita muntjul membawa pengetahuan2 baru ,
" sekalipun bentuk dan sifatnja tidak kolosal ! Seperti umpamanja dokter2 kita dizaman pendudukan militer Djepang, ketika menemukan beberapa obat2an
pengganti jang mengagumkan tjendekiawan2 Djepang. Seperti umpamanja dok-

ter2 kita diwaktu itu menemukan djuga tjara2 menurunkan angka2 kematian
ita2
patek di RSUP dengan djalan baru jang dapat ditempuh dan dengan
penderita2

alat2 jang tersedia.

WWHO

Kita madjukan appeal kita kepada dokter2 kita dihari ulangtahun ke 12
harini, mudah2an diantara mereka itu, diantara anggauta2 Di1, ada jang

merasa dipanggil untuk memasuki laboratorium2, menerdjunkan diri didunia penjelidikan dan penelitian jang tebih mendalam.

Djumlah dokter Indonesia jang sedikit itu, alangkah baiknja digunakan

untuk kerdja - intensif - kwalitatief, untuk kerdja mendjurus kepenemuan2 besar

bagi kemanfaatan umat manusia ! Kita sudah punja hartawan2 dalam dunia

kedokteran kita, kita sudeh punja ambetnar2 dalam dunia kedokteran kita, kita

Sudeh punja dokter2 jang mendjadi ekonoom2, ahli politik, menteri, djenderal

entah apa lagi !

Kalau kita bukan

denkerdil, pendek kitapun akan mempunjai
diUlp dokter2: penemu penjaki dan obat2 baru “dari bumi kita sendiri !
Da dokter ho mampu memberikan kopo
saka
jiwa jang sehat didalam

tubuh jang sehat

gor

.

BANJAK KAPAL2 ASING
NJELEWENG DARI
TRAJEK
MAKASSAR, — Panglima
Daerah 7 (dulu Kodamar

Laut

Waloejo Soegito

8) Komodor

mengata-

kan bahwa kapal2 asing jang da
lum pelajaran dari pelabuhanz
kepelabuhan Makassar, banjak
jang menjeleweng dar, trajek
jang dfzinkan.

Menurut Komodor Waloejo, pa
da umumnja kapal2 tu mengemu
kerusa

mengalami

alasan

kakan

kan, mengambil air dsb. sehingga

katanja

terpaksa

satu pelabuhan.
jo,

singgah

@'salah

Tapj menurut Komodor Waloe
dalam pemeriksaan? jang di

lakukan, kedapatan
telah
mengambii muatan @luar izin jg di
befkan, dan dalam hal demjkian
diselesaikan

"perkaranja

hanmarnas——

Ko

oleh

ke

tahun

Kapten
Nur Alam
Massailo
dan sedjumlah
Perwira dari
dari Jon,

hari

pemerintah

terkena

rokei2

senapan

hetikopter

14 Hasanuddis
dan
III
serta
anggota2
721.

Kap

“inggj

kota

dan

mesin

jang

Plejku

mendu.

didafaran

tengah.

Insiden tersebut
sekarang
sedang diselidjki, kaia djuru

bi'jara yadi.
Serangan2

ket2

mortir

Vietkong,

jang

dan

teiah

to-

be:

langsung selama 2 harj ini, ti
ba2 pada Sabtu malam yelan
di-ingkatkan

telah

dan

56

digempur,

kata

tjara tadi. Akan

10 gempuran
ngakibatkam
an,

Pada

djuga

djurubi

tetapi hania

korben2.

waktu

jang bersama-

pasukan2

berusaha

tekanan2
nu: “an”

sasaran

sadja jang me
kerusakan atau

Menimbulkan

Vietnam

Utara

memperkeyat

didaerah ,,7 Pegudidekat perbatasan

Kan bodja didelta sungaj
kong

dimana

Me.

pertempuran2

Pendam 14 Hasanuddin mem
meletus pada hari Sabberitakan, bahwa tezm tsb di telah
ta dideksi: kota
Tjah Bien,
dalam perdjalanan pendakian
itu akan memakan waktu kl.
12 hari untak sampai
pada
temrat dimana
kerangka ka.
pal tsb terdjatuh.
Kerangka
pesawat terbang

tsb bermotor empat berkabi1
kembar dengan
lambang AU
Amerika,
diketemukan
oleh

rekjat/penduduk didaerah itu
pada bulan September tahun
1969 laku.
gka

Yemi

modjong

pesawat

itu

dike

di Ketjamatan

Ba.

n dilereng

rakka/Kab.

gunung

Enrokang

La'i

(25 Km

sebelah Utsra Makassar), di.
mana diketemukan djuga beberapa kerangka manusia. 9
putjuk senapang
mesin 127
dan

5

putjuk

disamping

pistol

benda?

lain.

45

inch

(Ant)

kirz2

8 km

propinsi,

dari

Chau

ibukota

Doc.

ap-

Seru bataljon pelopor V'etnam Selatan dengan dibantu

oleh kendaraan2

lapis badja

berhasil menewzskan 16 orang
Vietkong dalam pertempuran

tersebut, Jang kemudian dilan

djurkan
dengan
per'empuran
didekap
kota
tertutap
Tri
Ton, jang berdeka'ar, dengan

pegunungan

1970)

Mei

pintas lalu kesimpulan
nampaknja berkelebihan, kalaupun
Gak bisa disebut aneh. Bukankah
Gjak semula tugas dan wewenang
misi 4 sudah djelas dari "Surat
putusan

Presiden"

jang

Se-

ini
tiseKoKe

melahirkan-

nja? Lihat sadja tadjuk rentjana hari
an "Merdeka'" tgl 3 Pebruari 1970 jg
sudah bisa menjebut
Komisi 4 itu suatu badan jang "hanja bisa melakukan

research” dan "tidak bisa menindak".
Djadi, kedjelasan sudah pernah ada,
tetapi kemudian ada fihak2 jang meng
edarkan tanggapan? jarg bisa menje.
satkan, Bahkan ada diantaranja jang
mau mengesankan seolah-olah Komisi
4 kulah jang bersalah djika sekali 'ini
korupsi — tidak”
Gjuga — bisa
diberantas.”
Atas”
2ksi
ini
tentu timbul reaksi berupa usaha pen
@jelasan mengenal "duduk perkara”

1970.

Dari

mulai

sekarang

orang

'iadi

Pada
hari
Djam'ay Jang
lalu, sebuah »osisi
pasukan

pemerjatah didaerah terssbut
754.
berhas
dihantjurkan
dalam suatu per'empuran da

rat dengan Vietkcng, kata dju
rubitjara tadj (AFP)

"rekening" akan isodorkan oleh mas
Jarakat kepada Komisi 4, Dr. M.
Hatta dan Presiden. Siapakah jang
harus membajar rekening itu? Ri
nja terlalu tinggi harga "penjelesaian'
masalah korupsi djika Pak Wilopo dkk
serta Pak Hatta harus memenuhi tagihan masjarakat dengan mengorbani
nama baik mereka. Djatuhnja nama
tokoh2 nasional dan seorang proklama
tor kemerdekaan dimata
masjarakat
akan membawa kerugian jang tidak
terhingga pada usaha pembinaan rasa
harga-diri bangsa kita. Demikian pul
talrja djika wibawa Presiden Republik Indonesia dipergunakan untuk memikul bobct mati "penjelesaian”" masalah korupsi. Masih terlalu banjak
(Bersambung ke hal. IV)

KEBUDAJAAN :

Suara

Sragen
Tempat

JENDEKIAWAN?2 Barat men
Glelang tahun 1970 ini telah
memberikan suatu gambaran
budaja jang mengandung
Interpretasi Optimistis tentang perkembangan dunia jang disebut oleh mereka "mengisi pengertianZ
kehidupan manusia”. Mereka djuga
sependapat, bahwa kini dunia sedang
membuat "biografi tentang djiwanja"",
"a biography of worid's inner life”,
seperti jang pernah di tjetuskan oleh
pahlawan kemanusiaan Winston ChurChill dalam novel-nja "A Far Country”, "negeri jang djauh"”.

Pelarian
sa2
6 305
Djakarta, 7 April (Mdk).

Sragen jang terletak dalam wilajah

wag jarg kini dihadapi

oleh

Masalah tidak adanja
monumen Fatahillah di
baru2 ini telah disinggung
harian di Medan jakni

Sragen

sebagai daerah 'pengamanan/persembunjian, sebab memang letak Sragen
1jukup strategis untuk dipakai sebagai
daerah lintas pelarian. Akibas itu diGaerah Sragen dibalik suasana kete
nangan masjarakat terdapat suatu kem
Gaan jang tjukup Hawat dan membaha
lakan.
Disamping itu, menurut Dandim
Sragen, tindak pembersihan terhadap
sisa2 GIOS/PKI pada masa? jang
lampau sangat terlambat, sehingga
banjak kader2 PKI jang hingga kini
belum ditjiduk. Menurut perkiraan
Letkol. Supardi dalam lingkungan Pab
Tik Gula Sragen sadja Ik. 40 orang
bekas kader Sarbupri /PKI hingga kini
masih bebas. Berkenaan dengan itu,
maka tindak utama jang kini sedang
dilakukan adalah operasi pembersihan
terhadap sisa? GIOS /PKI,
Selandjutnja menurut Dandim Sraken Letkol, Supardi dalam keterangannja kepada wartawan "Merdeka
sebagai suatu kenjataan masih adanj:
aktivitas pengatjauan jang dilakukan
oleh sisa2 GN0S/PKI didaerah Sragen,
baru2 ini telah Cerdjadi pentjurian kabel interlokal sepanjang 3 km seberat
111 kg, sehingga hubungan Sragen
Gengan daerah lain pada saat Itu agak
terganggu. Oknum jang telah 12 x me
lakukan pentjurian kabel Interlokal
tersebut kini telah berhasil ditangkap
di Purwodadi dan ternjata oknum ter
sebut berasal dari Wonosari (Klaten).
Pembebasan
suatu

Dalam

pada

Letkol.

Supardi

itu,

Dandim

pertanjaan

terdapat 485 orang tapol
terdiri dari 241
Letkol.

Supardi

masalah

jg

tjupuk

ren
C.

kini

wartawan

menga-

tidak dapat

menerima

patan

kem

/PKI.
Berkenaan
de
Dandim Sragen de

ini sedang

dilakukan

mengenai

planning

kampanje

Pemerintah

mem

itu.

bebaskan
tapol2 G3OS /PKI
golongan
C, sehingga pada saat mereka itu di

kembalikan

masjarakat

dapat

manja.

Tn

rel

warga

mentaal

chusus

PKI golongan

untuk

C,

tapol?

mengenai

Pan

konstruktip

dan

dan Orde Baru, sehingga mehh diharapkan dapat mendjadi
Negara

jang

Pantjasilais,

Perdjudian
Subversi

sarang

Dalam pada itu, lebih landjut war
tawan "Merdeka" dalam suatu pertja
kapannja dengan Waas I Kodam VII/
Diponegoro Letkol. Leo Ngali, bahwa
dalam daerah Kodam VII / Diponegoro
GIOS /PKI
terdapat 6000 orang tapot

dan 4000 orang diantaranja kini tetah
dibebaskan, sedang sisanja akan segera

ruh tapol2 wanita tersebut: termasuk
dalam klasifikasi golongan B.
Menurut Letkol. Leo Ngali, dalam
rangka operasi pengamanan daerah.
Pangdam VII/Diponegoro Jeng kint
mendjabat sebagai Pongkowilham Il/
Djawa telah mengambil garis kebidjak
eda didaerah Djateng terdiri dari 15
"um WNA RRT dan ternjata perdjudi
an
tersebut berakibat
negatip, serta

perdjudian, menurut Letkol, Leo Ngali
dikendalikan orang: fihak2- tertentu,
maka dapat diduga perdjudian merupakan sarang subversi jang membaha
Jakan

bagi

kesetametan

Mesjarakat. (5)

foto

pada

untuk

para

(AP)

meneri

Disamping kampanje jang dilakukan
oleh team gabungan tersebut, djuga
sampai saat ini terus dilakukan pendi
dikan

pertama

badikan
puteri
Farah
Diba
dan suamiaja Shah Iran jang
lahir tgl. 27 Maret ialu itu.
Tampak disini
ratu Farah
dengan Layla, nama puterinja

gabungan dari unsur2 ABRI dan non
ABRI
untuk menjadarkan
masjarakat

atau
(TS)

Sela.

nja

gemilang pasukan

im banjak buku2 sedjarah,
diluar
ri. ternjata ditulis,
disalah tuliskan Falatehan

Iran

kesem.

wasa

pembasmi agressi
Portugis dibawah
pimpinan Fatahillah tokoh pembebas
dari Ajeh sehingga seturuh kekuatan
Portugis berhasil dihan jurkan "
arena kedjajaan itu kota jang
tadinja bernama Sunda Kelapa diganti
dengan Djajakarta dan kini disebut
Djakarta. Suatu keba
jang tentunja tepat untuk dikenang saban
tahun, walaupun tjara merealisi ke
banggaan orang? Djakarta itu sampai
kini masih belum dapat dikatakan
sempurna mengingat tidak patung
Fatahillah atau tugu untuk Fatahillah
jang ditempatkan didekat lapangan
Mevenen 4 jasional. melainkan hanja
patut
sadja"
Demiktan Waspada” Dapat di
tat pula bahwa nama Fatahillah

keradjaan

sa lalu telah memberi

adalah Djaja Karta karena
gilang

Istana

rumit dan gawat

terkenal masjarakat beragama, chusus
Islam

Negara dan

SUDARGO

sebagai

Sekalipun peperangan disebabkan
oleh banjak segi2 kehidupan jang prak
tis dan matereel, seperti ekonomi, po
litik dan kegagalan kerdjasama, na-

mum, peperangan adalah akrct daripada tiada kesatuan pikiran jang mem

bawa

manusia

meliwan

konsepsi

kebu

dajaan jang agurg! Tiada saling me
ngerti telah menjebabkan lahirnja per
tentangan
antara kapitalisme dan ko
murisme dan menjeret manusia kedjukeruntuhan

tang

tjita2 budaja!

pembinaan

mahligai

Dan sekalipun achir peperangan di

sebabkan karena suatu pihak takluk
kepada pihak lainnja, karena keunggu
lan persendjataan atau diplomasi, na
mun sesudah perang diachiri, tiri per
tama manusia adalah : keinginan ber.
damai, membina kehidupan sedjabtera
dan membangun kebudajaan untuk
arti kepada

hidup

Peranan kebudajaan diabad

maru

ke-20

laga

Timur

Tengah

dan

Viet:

Kepertjajaan kepada
kemanusiaan jang
lebih bahagia

karena masjarakay daerah Sragen jang
bali tapol2 G3OS
ngan ini menurut

R.

Peperangan
anti-klimaks

dan2
nam!

B dan

hingga

IK PERANG & DERITA
MENINGKATKAN
ESENSI
KEBUDAJAAN

ninggal telah mengirimkannja kepada
PBB urtuk pertimbangan
chususnja
bagi ramnusia2 jang kini “berada dime

G30S/PKI

golongan

WDUNIA SEDANG
MEMBUAT
BIOGRAFINJA

Oleh:

:

UASANA Iseng memang si

ngat

membajakant

Apala:

Si, djika kelsengan betul:
tidak dapag disalurkan setja
ra sehat. Maka timbullah
Mau melepas:
perasaan
pikiran dan
kan diri dari kelsengan. Atau membuat

Fik. Tetapi sebenarnja merugikan diri
sendiri, merugikan orang2 jang ditjintal dan merugikan peradaban jang kita Gjundjung tinggi!
Orang Bandung patut merasa sedih,
bahwa sekarang ini, banjak kedengaran desas desus tentang anak? kaja,
anak2 terpeladjar, anak2 jang berketurunan baik2, mendjerumuskan dirtnja kedalam eksentrisitas Danja Kureve Ingin membebaskan diri dari kets
ngan!
Ketika beberapa bulan jang lalu
diharian “Merdeka” ditulis tentang
agong Lieur”, banjak pembatia jg
menjangka, bahwa rahasia jang telah
dibukakan setjara umum itu, akan me
redakan pikiran dan perasaan menji
luarkankeisengan setjara buruk! Tapi
rupanja kritik2 dan komentar? tidak
iseng itu,
Dari pegunungan dingin Lembang,
Bandung terus
W dan Garut
ke Tjimahi,
orang sudah mengenal Bagong Lieur,
namanja disingkat : “Gong
Boleh

pesan

OTELI kelas satu dikota
Bandung sudah biasa meli
hat gadis Bandung jang ma
sih duduk dibangku sekolah
dan berumah tangga
Uukup

(habis gelap,

Scllen, disitulah letaknja kebesaran ke
budajaan. Dan didalam kekini-an, di
dalam realitas dass Sein, disitulah letaknja kekerdilan manusia, keserakatan dan egoismenja jg melawan se
gala sifat baik manusia!

dan pertengahan kedua abad madju iri
telah dikonsepieer oleh tjerdekiawan2
Barat,
Dan Lord Russel sebelum me

war-

Subur

internasional

ata

Sragen

kup, daja belitak ada!
Ini soal HO tentu tak ada hubungannja dengan WHO!
Ja, toch. Mas Sumitro !

tjendekiawan

memberikan

tawan "Merdeka"
memberikan keterangan, bahwa didaerah
Sragen kini

tu

ing sebenarnja.
rti diketahui Walikota Medan
jurkani telah menetapkan ulang:
tahun ibukota propinsi Sumatera Utara it adalah 61 tahun dan djatuh
pada tanggal 1 April Diantara penentang keputusan
itu adalah KAMI Sumut jang mengeluarkan surat terbuka
menjatakan "Turut berdukatjita " (sebagai kebalikan "Turut bergembira")
dengan apa jang disebutnja "kesalahan
terbesar dalam sedjarah" karena me:
netapkan usia kota Medan sebagai
61 tahun
Mengenai Fatahillah, harian “Waspada" (jang djuga beranggapan usia
Medan sebagai 61 taun tidak tepat)
menulis
"apa jang benar2 dapat
dibanggakan pada Djakarta, dengan
sedjarah mula berdirinja jang harus di
tat dengan tinta emas, walaupun
50 tahun dulu J. Ps. Zoen berhasil
sudah menentang kepungan Sultan
Agung, tapi 100 tahun sebelum itu
kemenangan

RATU FARAH DIBA
DAN PUTERINJA

didaerah Sragen masih merupakan sua

patung atau
ibukota RI
oleh sebuah
“Waspada”

jg,

tapol C

problem

atas

ideologi

kini berketjamuk diduria
merupakan suatu obsessie
jang mengerikan dari manu
sia untuk mentjapai tjita2
jang terkandung didalam djiwanja. Pes
simisme, fatalisme dan akibat2nja jg.
tidak memberikan kepuasan hidup kepada manusia, berhadap2an dengan
perdjuangan manusia itu djuga, jang
ingin mentjapai kesedjahteraan dan ke
gembiraan.
Segala perkembangan jang mendjutus kepada peperangan antara tjita2
murni jang ingin merguasai hati ma
nusia, dan kehendak hegemoni kekua
saan atas manusia itu djuga,. telah
mendorong tjerdekiawan2 Barat mela
kukan observasi-budaja jang lebih
mendalam, untuk memberikan bahan2
bagi pemilihan manusia, akan keinginannja jang hakiki:

kaum sisa G30S/PKI telah digunakan

menurut

dalam editorialnja sehubungan dengan
pro dan kontra berapa usia kota

Diakarta

ERTARUNGAN2

itu, menurut keterangan Letkol. Supar
di, karena ternjata daerah Sragen oleh

244 orang golongan
C. Mengenai
tjana pembebasan tapol2 golongan

DJAKARTA,

Manusia jg berdjuang
untuk keinginannja

Surakarta dan merupakan suatu daerah perbatasan antara Djateng-Djatim dibalik suasana ketenangan masja
Takat, tersembunji suatu masalah jang
sangat gawat. Demikian menurut kete
rargan Dandim Sragen Letkol. Supardi dalam keterangannja kepada wartawan "Merdeka” pada saat berkunGlung kedaerah tersebut dalam rangka
press tournja di Djaveny. Keadaan ga

jang

tak ada
patung
Fatahillah?

SITAR INDIA
DI EXPO-70 — Seorang
anak ketjil Djepang rupanja tertarik meli
hat gitar chas India (atau: sitar) jang dipe gang oleh pemudi Rama Raman di paviljun
India dalam Expoo-70 Osaka. Anak terse- but kelihatan sedang mentjoba untuk memahami pendjelasan2 Rama tentang alat musik tersebut. (UPI).

DJAWA TENGAH
ANGGAP DJUDI
SARANG SUBVERSI

Jang sesungguhnja. Rupanja usaha Ini

untuk sementara waktu berhasil djuga
Sudah pada permulaan Maret 1970,
Ketua Komisi 4 sendiri menjatakan ke
pada harian "'Kompas” (7 Maret
1970) bahwa Kcmisi 4 memang tidak
untuk menindak koruptor. Beliaupun
menegaskan bakwa tugas Komisi 4 pa
da pokoknja adalah menjarankna unsur? kebidjaksanaan kepada pihak ek:
sekutif dalam usaha mengachiri korursi.
Dalam pada itu Ketua Komist
4 mergingatkan bahwa dilaksanakan
tidckrja (saran? Komisi 4) adalah we
wenang dan tanggung djawab pihak
eksekutif. Dengan pendjelasan2 tadi
masjarakat seolah-olah diadjak urtuk
berbuat adil dengan menilai prestasi
Komisi 4 kanja dari
isi pertimbangan? jang diadjukan
Komisi 4 kepada Presiden untuk
perirdakan korupsi :
L. usaha2 Komisi 4 untuk membawa
Presiden kerada pelaksanaan isi
(Gun djiwa) pertimbangan? itu
Bagaimana
masjarakat akan bisa
mengetahui isi pertimbangan? — dan
usaha? Komisi 4 supaja bisa berbuat
adil seperti disebut tadi ? Sungguhpun
Isl pertimbargan?2 jang diadjukan KO
misi 4 kepada Presiden dinjatakan
"tidak bersifat rahasia", tetapi Ketua
Komisi 4 sekaligus mengakui bahwa
"sopan santun konstitusionillah jang
melarang pengungkapannja" (oleh Ke
tua Komisi 4.
Rupanja kanera itu
djuga orang tidak berhasil memantjing
keterangan?
jang penting mengenai
pembitjaraan antara Presicen, Komisi
4 dan Dr. M. Hatta. Paling banjak keterangan2 itu bertunji seperti
dalam garis besarrja Presiden can
Komisi 4 sependapat
mengenai pem
berantasan koruj
perbedaan pi
t jang masin aw
(antara Komisi 4 dan Presiden) ter
letak Galim belaksazjan pemberan
tasan korupsi
3. pertimbangan? jang diadjukan ber
kubungar erat dgr. masalah2 jang
sering disorot oleh masjarakat:
tunggu tangpal mainrja atau lihat
sagja nanti, dst,
Dari keterangan? seperti jang dise
but tadi sudah barang tentu masjara
kay belum boleh mengambil kesimpulan apapun. Tetapi harus djuga diakui
bahwa masjarakat belum melihat peTubahan jang mengesankan dibidang
pelaksanaan niat untuk memberantas
korupsi. Ambillah misalnja gagasan
untuk ""'menjempurnakan administrasi
negara"
sebagal penolak korupsi
Arikah
tidak berfikir bahwa ketidak
@mpurraan administrasi negara itu
bukan al
untuk membenarkan pe.
njelewergar2 ?
Apakah tidak terfikir
bahwa djutaan warga-negara
masih
bisa patuh kenada ketentuan? acminis
(rasi negara
sudah ada meskipun
tidak sempurna itu? Arakah tidak ter.
fikir bahwa haria seselirtir manusta
angkuh sadi
"mengambil kesem
patan"
dari ketidak sempurnaan aa,
miristrasi negara untuk — memperkaja
diri? Karera didunia iri tidak akan
ida jang sempurna, termasuknja ad

itu

ga bahwa helikop'er tersebut
sedang
menjerang
sebuah
Posisi
Viermam
Ujara dide

Team tsb disertai oleh Let.
kol. Fernandee, Major Soedijono SH,
Kapten
Hamzah,
Kodam
Kowilu

mereka

demikian
dikajakan
seorang
@jurubitjara
r
di Saigon
Minggu

dari

Enrekang,

tsb.

mengindjak

tembakan2

(Mdk)

djatuh sekitar

melanijarkan

gempuran2

telah

tewas

an Latimodjong
untuk meli.
hat kerangka/reruntuhan pe.
sawat terbang dari US ARMY
1945 didaei

terus

Pasukan?

mudjan melandjutkan perdja.
lanan pendakian kepegunung-

jang

Vietkong

malam.

dyland, Majoor Cannon, Kap.
ten Hallos dan
Sersan Stewart
hari Rabu jang Jalu telah be
rangkat dari Makassar kesae
Kabupaten

salah menjerang dan mengakibatkan jewasnja
11 orang
serdadu Vietnam Selatan dan
30 orang lainnja luka2 seiagi

ke-5,
oeh

Suatu team
expedisi dari
anggota M!iat AS di Iadonesia
jang terdiri dari Kolonel San.

rah

Saigon, 7 April (Mdk).
Pesawat? helikopter Amerjka pada har/
Minggu telah

Jang

Sudah Di
Sulawesi
7 April

SELATAN

PESAWAT2
HELI A
SALAH
GEMPUR
11 TEWAS

gelombang

Expedisi
Sandyland

Makassar,

VIETNAM

M.

Hatta ("Pedoman”
31 Mabatas waktu jang ditentukan

sudah mentjoba untuk menggambarkan ,
apa jang akan terdjadi! Pada saatnja

.4 dan apa jang tidak.

: B.M. Diah.

ketjerdasan dan ketelitian mempeladjari i sesuatu penjakit, djumlahnja
sedikit sekali. Pada umumnja dokter2 kita setelah tamat sekolah terus mendjalan-

(pensiun dan

makin

Dr.

oleh Komisi 4 sendiri sebagai achir
masa kerdja adalah (achir) bulan

AKIN lama makin djelas
kembalilah apa jang orang
@apat harapkan dari Komisi

11,

APPEAL KEPADA PARA
DOKTER KITA
Dokter2 kita jang bergerak dibidang research kesehatan dan jang me-

kan praktek,

sudah

Menurut

dilahirkan

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

ret

harus

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

Pemimpin

menentukan
mendekat.

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja an.
Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udaral.
tar). Luar koti

minimum:

ministrasi negara R.I, maka segelintir manusia angkuh tadi akan tetap
mengambil kesempatan
dan masalah
korupsi akan CinggaT masalah.
EMENTARA itu saat2 jang

aan

TANGGAL

PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta.

z2

DIDIRIKAN

ereka

OLEH : Ir. S. BRATANATA

pikiran, bahwa kebudajaan diangga
sebagai suatu
gumpalan benang kusi
jang hendak dibereskan dengan kata2
t. sebenarnja
dituntun oleh
praktek jang tidak merasa
perlu
akan perdjuangan
kesedjahtera
un manusia serta nilai2nja jang tinggi
dimasa hiduprja. Manusia2 jang skep
tis mengenai hal kebudajaan, jang
mengarggapnja sebagai "pelipur lara
atau "pembuang waktu" akan terpe:
randjat, kalau dikatakan, bahwa sedja
unjalah, manusia memasuki dunia ini
dengan arah kebudajaan jang makin
lama makin mendjurus ke-kebahagiaan
nja sendirit
Sekalipun ahli? pikir, tjendekiawan?
berendam didalam buku. namun me
reka adalah manusia? jang mentjipta
kan dan mempertahankan dunia ini
menempuh terus djalan terbaik bagi
manusia. Djalan jang melawan kon
sepsi2 politik dan ekonomi jang me
nindas dirinja, djalan jang menen
tang kesewenangan Mukum dan keadi
lan!. Didalam ke-akanan, didalam das

Pengembangan thess,
terletak pada 3
miljar orang
JALURAN masa dari Aristo
teles hingga Lord — Russel
adalah waktu jang tidak sia
sia untuk terus
menerus
mengembangkan hakekat ke
budajaan kemanusiaan. Kalau perang
Ci-dim damai, penderitaan didalam ke
bahagiaan, masih terus berketjamuk
didunia,
maka essensi kebudajaan
akan meningkat. Dan rumusan2 jang
dianggap pelik untuk dimengerti ma
nusia, makin lama akan makin mudah
Karena manusia dituntun oleh perasa
an dan pikirannja kearah itu. INILAH
ISI BIOGRAFI DUNIA JANG sedang
ditulisnja atas nama manusia, liwat
budyjawan2nja jang sekarang ini ti
dak dimengerti atau tidak mau di.me
ngerti"

Brigade

Patani

memulai
bulan

baru

dekat

a.II

dan

Seorang

pasuk
thai

makin
meluas

# APAKAH INI TANDA2
DEKADENSI MORAL?
" BAGAIMANA TJARA
MENTJEGAHNJA?

Infantri

djubir

satu

dan mewah, keluar masuk dihotel? ke
las satu dikota Bandung. Gedis? Gong
W ini demi eksentrisitasnia tilak ragud

"00m2” dari
untuk berkenalan dengan
matiam
kota Diakarta, dengan
“ingin mengenal orang
san. Antaranja,
ah. seks soal ketjil
berumur",
dan matjami
Kapan modern
in dag

Anak2 muda-banjak diamtararja dp
gateman? “Gongli" Mandung itu, me
akan, bahwa taraf pertama
perte

ngan

Malay-

polisi

jg

'tu

tidak

Nol

kepada

supaja

ber

perdana

rakiat

menjatakan

mengenai

ra

rakiat

dalam

sozl

men

sebuah

Re-

supaja

ber-

melawan

kementerian

menolak

Viet

perera

pernjataan

dj Peking

sahnja

mengenai

vemetiatannja”

Ditundjuk selaku kepala nega
dalam

lemea.
petiat
lam

men

tahun

1960

Pangeran

oleh madjelis

bulan

itu

Maret

Mengenai

oleh

Sihanouk

jl,

par

di-

nasional da
kata

seruan

state

Sihanouk

supaja diadakan refererdum na
sional jang diawasi oleh Komi
ncatkan

bersama

dengan

Muang-

bahwa

ter

baru itu
hasil dari

pulang malam, tentunja.!

karena

Akibat2 mandja

INI sudah mendjadi kenia
taan jang diketahui oleh se
mua wisatawan, Orang asing
pengundjung2 dari Djakarta

atau Djawa Tengah dan Y

mur bahwa & Bandung terdapat

remadia, anak? sekolah
berikan
lajanan
jang
at wadah
dina
reka
wae

senyan salah»

bahwa

komisi

itu

di-

pertaruhkan
'kepalanja dengan
melanggar UUD keradiaan.
kata statemen
Kem.
Penerangan

itu

Pernjatzan Sihancuk di
Peking.

for

uan dengan ocm3 "bapak?" atau
saudara2” adelah omong?” disusul
#elantat dihotel2 kemudian makun2
direstorang
Oom2 jang simpatik
menjediakan
mobil dan tempat jang tjukup daik
Gan begitulah
mereka mulai pe
ngalaman mereka jang menjedihkan
itu. Mendjadi kebiasaan bahwa “me
lantai"
selesai djam satu atau djam
dua malam. Mereka pulang kerumah
tanpa diragudkan oleh ibu dan ajah
mereka. Bahkan makin lama anak? itu
makin berani. Sampai ada jang Ikut
Re Djakarta atau Puntjak, dan tak

Asal

seruan

Kambodia

Sihanouk

sustu persetudjuan jang baru
ditanda.targani antara Malay
sia dan Muangthaj pada tgl.
17 Maret jang lalu
(AFP)

tin

Lon

kong
Statemen

dalam

bahwa

verbatasan

keamanan

Apakah

itu diumumkan

dengan

padu

militer Ma.

»perasi

bentuknja
brigade
adalah merupakan

(Bandung)

peme-

bahwa
brigade
akan mengganti

Ditambahkannja

OLEH: TUTTY M.

Statemen

menjerukan,

"GONGLI"
Operasinja

statemen

kementerian penerangan
riotah baru Kambodja.

publik. Selain itu Lon Nol duga

masi dari brigade baru itu dju
ga bertudjuan untuk memper

Jidaerah

hari Ming

dalam

usir keluar Kambodja oleh Sihanouk sendir
Mandat Sihanouk akan habis
waktunia,
dan Sihanouk mem

datang.

pasukan?

barisan

demikian

dikatakan

Gjadikan

dengan

Star

mengatakan

kuat

gu

pendapatnja

telah mendjalankan tugasnja
diperbarasan
Malaysja—Mu.
angthai.
laysis

Kambodja.

s: Pengawas Internasional. pemerirtah baru Kambodia meng

Alor

akan

Brigade

PANGERAN
Norodom Sihanouk mempertaruhkan kepalanja dengan melanggar U.U.D.

menterj

di Sungai

operasiZuja

jang

Pnom Penh. 7 April (Mdk)

akan

Besarnja

Dikatakan
jang baru itu

kan

ini

LON NOL UNDANG
RAKJAT UNTUK
BERIKAN PENDAPAT

Kembodia

Alor Star, 7 April (Mdk)
Malaysia telah
membentuk
suatu brigade jang baru jaag
dinamakan
Brigade Infantrj
Malaysia
— untuk menghan.
tam 1.000 orang terroris komu
nis jang masih berkeliaran di
sepandjang daerah perbatasan

Markas

KAMBODJA
MENUDJU
? REPUBLIK?

samaan

Malaysia
akan bentuk
brigade
baru

Malaysja—Muangthai.

terbitlah terang)

Pangeran Norodom
dalam pernjataannja

Sihanouk
jang dt

umumkan di Peking tgl 2 April
dan disiarkan oleh kantorberjta
'Hsirhua' bari
katakan. bahwa

tudjui kembalinja
awas

Senin kemari
ia dapat menje

Internasional

Komisi Peng

d: Kambodja

hanja diika komisi Itu sanggup
mendjamin
pemjlihan
tanpa tjampur fafgan

Kambodja

(AFP'Rtr)

umum
tentara

Orang? tua jang masih merasa kua
lir akan kebengalan angkatan remadia
sekarang ini, tak DabisInia memiktr.
kan dari mana sebaninja mereka sam.
yi mengambil langkah? jang selama
ini belum pernah dilakukan oleh me-

Sudah biasa mendapatkan
apa jang me

Teka inginkan,
maka mereka akan me
Wwaksa mendapatkan
apa jang mereka
Inginkan,
izin

tapi tak akan — mendapat

“Merdeka” sudah Danjak
Hartan
mengupas soal? pemuda peladjar dan
kehidupan remadja. Tapi kita Beran,
bahwa sekalipun tjukup diberikan sarang, Kritik? Can kowsntard, MaMUN
kebedjatan bukan berkurang. Bahkan
ia seakan akan sudah mendiadi “kebiasaan kedua” sekarang Ini
Orang Bandung prihatin sekali dengan gadis remadia, anak? skolahnia
jang dengan sukarela sudah mendia
selama ini di
lankan pekerdiaan
lakukan oleh orang? jang disebut wa
wa
bahwa pada
Kita masih pertjaj
mukan odatnia
suatu saat akan di
daripada eksentrisitas jang mendjema,
kan in. Dalem
pada itu kita mengha
ndung Itu Aja
rap. supaja pong)
mendiadikan kelakuan
ngan sampa
bedjat mereka itu sebagai kebiasaan
mereka akan
lurah Mudahlan
mavihat2.
Kritik? dan ads
ang Perwenang! Mudahi
an
berwenang MEMBERIKAN
pendidikan Mu

setu an na
memanas

MERDEKA

JAKARTA
CANIDROmME
SPORTS CLUB

C

ar eren
Peta emegntenane

AR

BARU

UNTUK

SEKELUARGA

BELUM

PERNAH

-

MACAO

DI

AP

GREYHOUND

DAPAT
MINGGU DAN TART

HARI

SETIAP

GREYHOUND

PATJUAN

MENJAKSIKAN

DAPAT

18 APRIL ANDA

H OC KEY
SENAJAN
18 DAN 19 APRIL 1970

SETERUSNJA SETIAP
SABTU DAN MINGGU
PADA DJAM 19.00 W.LB.
HARGA KARTIIS Rp. 300,—j Rp. 100,—

ADA

tenunan AUSTRALIA

.

MULAI TGL.

ANDA

KETJUALI

TENGGARA

I “ASIA

FR

BALAPAN

HIBURAN

DI STADION
MULAI TGL.

:

DIPINTU

MASUK

BALAPAN

GREYHOUND

BALAPAN

No.

317/M/10

dalam
Grand Prix
thai) dengan 4—0 dalam ke
sepakbola antara
dj

(Me-

PSMS

Kesebelasan

Selangor

(Muang-

"Polisi”.

belasan

Teheran, 7 April (Mdk).

dan) sebagai djuara sepak
ber

LAGI PEMBALAP
SELANDIA BARU
GONDOL TEMPAT NO. !

djuara2 nasional Asia jang

bola nasional Indonesia
hasil menggulingkan kese-

dimainkan
Sabtu.

Sarsito
Djuara No. 3

di Teheran hari

Kuala Lumpur. 7 April (Mdk)
Djuarabertahan Graeme Law
rence dari Selandia Baru deng

Keempat kemenangan PS

MS tsb, dua diantaranja di

tjiptakan oleh kanan luar
Iswadi masing2 dalam menit ke-51 dan menit ke-60,
sementara goal ketiga dalam menit ke-68 melalui
tendangan Soetjipto dan g0
al keempat jang terachir
ditjiptakan tiga menit men

an

Kalahkan
. team Thai

n berdjelang
achir oleh kanan dalam Ja
ihasal

ar pa

.

kemenangan

SN

sia tsb. dalam
nja di Teheran, sedang kemenangan pertama diperOleh ketika menghadapi ke-

serdadu pemerintah baru di Kambodja jang dipimpin Djenderal Lon No!
SEORANG
hari Minggu
tampak sedang mendjaga sedjumlah tawan an2 di propinsi Takeo dimana
menimdengan
nouk
pro-Siha
asi
tanggal 29 Maret lalu telah berketjamuk demonstr
bersetidak
kelihatan
tersebut
2
Tawanan
tewas.
bulkan korban sedikitnja 50 orang
(AP).
sandal.
kan
mengena
jang
ja
patu ketjuali beberapa diantaran

,

Team Judo ke Taiwan tersusun
Djakarta, 7 April
Persatuan Judo
donesia

(PJSI)

(Mdk)
Seluruh

LONDON,

siang

Minggu

BEKAS DJUARA
TENNIS MEDJA
MENINGGAL

In.

DUNIA

— Richard Bergmann,

bekas djuara dunja tenm's medja

Australia, hari
putra kelahiran
Minggu meninggal dirumah sakit
London dalam usja 51 tahun.
warganegara Inggeris pernah me
em
menangkan gelar djuara duniatahun
pat kal, masing2 dalam

1997, 1939, 1948 dan 1950. Ia se
belumnja telah menderita sakit se
lama

lebjh

kurang

empat

na-

Judoka dari Djawa Barat Jo.
hannes Hardjasa DAN.I, ber-

31 Mei

nja dengan tehnik2 jang me.
jakinkan.
Susunan team Indonesia
Dengan Johannes
sebagai

team

susunan

melengkapi

sional Judo Indonesia kekedju
araan Judo se.Asia II jang
menuru rentjana akan diada

bulan-

kan

pada

tgl. 29 s/d

mendatang di Kageh, Telan

w:

Dona,
Judoka,
hari dan Njoman Dja'

jasa

ja), Johannes

dan

tjana semula 12 Judoka dian
Sumsel
taranja dari Sumut,

dan Djawa Timur. Namun sam
tsb

Seleksi
retengah

tidak

hadir

dikelas.ringan,

susun-

nesia mendjadj
lengkap, ter.
diri atas Abdul Hakim. Siregar
(Sumut) Kelas-berat, Rusdhan

'Tanjono (Djaya) kelas.ringan
berat, Rahim Purba (Sumut)
kelas.mfnengah, Tag 0 Pan
tbuw
(Djatim)
kelas.welter

dan Johannes Hardjasa (Djabar) kelas.rjngan. Sedangkan
(all. weight
bagi kelas-berat

paj seleksi dimulai Judoka da

ri daerah

lawan2

an team nasional Judo Indo.

Roda dan Charles Kosim (Dja
ya). Sedangkan menurut ren.

Djakarta.

menggulingkan

djuara

Raymond

(Djabar),

Iswanda

hasji

di

kemungkinan

catagory)

berlangsung dengan
kompetisi. Ternjata

dirundjuk

akan

Siregar. (Ant)

nar2 hendak ditingkaikan pa
da sesuatu taraf ,perdjoang-

OLEH : SOELEIMAN SIREGAR SH

mentjapai kehoran” unyuk
dilapangan
a
negar
matan
dunja football, maka factor ke

ADA dewasa ini kita se
dang memasuki perkem
bangan baru didalam per

hidupan para pemajn2

sepakbolaan

mendapat

djuga

?”

dari
kah

akui,

tanjaag dergebu,

bagi keba-

mulaj

bond2

kah,

or-

club2,

ngatur

(Ball) Jr.
UAN Jr stsu DENPASAR pool
akan
Untuk babak penjisihan
dalam sistim setengah
dilangsurgkan
ditekompetisi, Gafi untuk itu telah babak
tapkan pula segala pertandingan
gungkan
penjisihan pool 1 akan dilan
di Semarang, sedangkan pertandingandi
babak penjisihan pool II diadakan
Stadion Menteng Djakarta. semi fiUntuk pertandingan? babak

Me-

hadap tamu? dari luar-negeri:

nal dan final akan dilangsungkan di
Stadion Utama Senajan Djakarta, de-

ia pergi keluar ne

dan sekalj

ngan

atau

baik

gabungan bond2-

Menurig

jang di-daerah2,

jang

dipusat, atau

lain?

kami, kalau diha-

' datangnja

untuk

mengikuti

As'an2

Games tertentu. djadi karena

dapat undangan. P.SS.I, pernah mengirim beberapa orang
uk dididik

pemetjah-

an persoalan dari club2, atau
dan

pusat

...

Tiga atau empat coach2 na

sional ini ditugaskan melaih

jang ,terpemam2 pilihan
baik” di Indonesia guna dipers'apkan untuk pertanding

HARINI

sistem

(silang),

cross

MENDATAR :
1.Nama sebuah negara jang tergabung dalam R-PA.
4.Pekan Olahraga Nasional.
7.Kenderaan untuk umum, jang berbentuk mobil besar dan pandjang.

dimana

dihadapkan dengan
dan sebaliknja rundihadapkan dengan

poci 1 akan
up pool II
pool 1 akan
pool UI.
Pemenang? dari
tinja

@juara
runner
ner up
diuara

Bola

ger,

1 kesebelasan junior jang berbasil

keluar sebagai djuera INTERZONE
berdadibagi dalam 2 (dua) pool dandilakukan
sarkan undian jang telah
Oleh Panitia, maka dalam pool | terdapat kes2: PERSEBAJA Jr, PERSEJr,
MA Jr, PASURUAN/DENPASAR
ber
dan PERSIDJA Jr, sebagai dluara
tahan rangkap perlode tahun sebelum
nja. Sementara itu dalam pool II ter-Jr
dapat kes2: PSM Jr. SIGLI (Ateh)

Nana

daerah

KATA2

ta.

mayches ter

beberapa

hasil pertandingan

nempatkan masing? dua petindjunja.
Indonesia jang djuga

mengambil

seorang

19 April
Semarang vs Surabaja.
Di DJAKARTA :
-8 April Medan vs Sigli (Atjeh).
Makassar
vs Medan.

kut:
23 April, djuara pool

»

l

1 vs runner up

pool II
24 April, djuara pool II vs rumer up

H

1

Hi

memperebutkan djuara 3

25. Buni ban meletus

MENURUN:
Diepang
2.Nama mata uang otogi
Bandung.
3.instituut— Techn

disebut

dengan

Ca darj mereka

Iwan

Anwar

6.Tua (badiu: buku2, rumah Gb)
8.Menara tjondong Gi Italia. 10.P.8.5.
11.Penghias leher (biasanja taki2.)

be-rebut2

vdiikutkan”

TAN :
AANG, 6. DUTA, 6. R.A,
OP5., 12. DINAR, 13. UP..,
. MAU,

berusaha

melawag

da-

mpaja

ketuar

memyaaa:
(BERSAMBUNG)

nis Tiongkok. 24. Unwr dari ABRI
-

ip? 2

# -

0

menbngartna beberapa Orang —
seksi. |

29 tahun

Pembalap berusia

in

ke.

giri) diba-

dengan

tendangan

Hengky

me.

tara

Iriawan

untuk

12 peseriu

Lawrence

ti Stewart

untuk

puta

mentjapai

mengambil

jang membuntu.

alih pimpinan

Djakarta, 7 April (Mak) tempat di BasDengan mengambil
Minggu pagi
ket-Hall Serajar. pada Indon
esia jg.
kemarin, para karateka2
isasi
tergabung dalam induk organ
peringa
PORKI telah melangsungkan jang
bertan HUT-nja jang ke-VI

60

Jang

finish
Graeme

6 TAHUN

GENAP

waktu setu

kemudian

me

sesudah

pu

ngambil alih pimpinan, karena
Max Stewart harus menepi ka
rena "Mildren Waggot'nja me
ngalam

kesukaran

laran ketiga.
mentja'at

dengan

waktu

satu

Stewart berhasil
lap

menit

Tempat kedua.

John

MacDonald

Poon ditempat

nja

dari

tertjepat

27,9 detik.

direbut oleh
dan

Albert

ke'iga kedua2-

Hongkong.

(Rt)

KEKOR DUNIA LEMPAR
TJAKRAM PUTRA

TUMBANG
LOS ANGELES. — John Vam
Remmen dari Aisel bebas! mem-

langsung setjara sederhana.

tuDari tokoh2 olahraga kelihatantahun
rut menghadiri perajaan ulang
MatPORKI itu al Brig. Djeo. Andy KONI
talata jang mewakili pimpinanterse
but
Pusat Dan dalam kesempatan telah djuBrig. Dien. Andy Mattalata
data membatjakan sambutan tertulis SulFi Ketua Umum KONI Pusar Sri mulai
tan jang al menjatakan bahwa POR
dari saat tersebut top organisasi anggo
KI Glakul dan diterima sebagai
ta KONI jang baru, dan akan diusaba
kan untuk dimasukkan sebagai tja-

perba'ki rekor

dunia

kram putra jang

lempar 'ja-

dilangsungkan

G Los Angeles bari Minggu dengan mengjatat lemparan sedjauh
65,61 meter.

DENMARK MENANG
LAWAN SWEDIA

COPENHAGEN — Denwark
berhasil madju
kefinal inter
zone Thomas Cup jang akan
di Kuala Lum-

akan dipertanding

kan di PON VIII Palembang jad. Su
Seperti diketahui pada PON VII
rabaja Ji tjabang olah-raga Karate ma
sih belum dimasukkan sebagai tja-

pur

bulan

Mei

mendatang

se.

5telah dalam
Ka" finai zone
rivalnja

bang olahraga jang dipertandingkan.

Sementara Itu pula telah diuga me-

Swedia

jang

Copenhagen

dalam

Ero.

pertan

dimainkan

selama

dua

di

hari.

Seiama dua harj pertanding
memenangan itu Denmark
kan tiga partai single dan dua
partai ganda, sementara bera
pa score antar pemain tidak

@isebutkan.

DJERMAN

(Sambungan

kitekan meliputi 10.000 orang diantara
nja kl 50.000 orang jang berada di
Djakarta.
Mengenai pendidikan dikatakan bah
2 d0

darj

hal.

D

Pertanjaan2 tersebut diadjukan

bin
an?
oleh karena wartawjang

sanja mengcover kegiatan? di Is
tana,

hari

Senin kemarjn tidak

mendapat keterangan jang past
hari itu
Negaraan
Kepalaat
kegi

katly
mobil?
tua

di Australia
Kari Yebih 480 mobi? toa jar
dibuat pada permulaan abad ini dan
tabur? berikutrja akan ikut serta daw
Jam rally internasioral Australia dagi
mobilz veteran jang akan dimulai pada
tanggal 4 April ji. Dari djumlah mobiz tua itu N5 diantaranja berasal da
ri Selandia Baru, 20 dari Amerika Se
rikat, 1 dari knggeris, empat dari ATFika Selatan dam satu dari Brazil.
Kurang lebih 30 speda motor tur
@tuga akan ikut perta dalam ralty jang
selama dua pekar
“Kan berlar!
Wu, RAY Ini
dan merupakan jang
trrbesar sebargsarja didunia

karnja dan Cikussainja pan
tai Timur Austrai

sfull-tenaga"
melakukan f'ght.
pemain2
Memang banjak

an Kom
d

'4.Tempat bertemunja pendjuat Gan

21.Mobi.
22. Mama depan Ketua Partai Komu-

kedjuaraan

diwakili oleh

AALLY Itu merupakan salah
satu dari kesemarakan pesta
peringatan 200 tahun ditemu

26.Manusia dari besi, jang digerakkan
Oleh tenaga listrik.

I
4

petindjutja,

Ming

akan — berhadapan

15 April Surabaja vs Pasuruan/
Denpasar
16 April Semarang vs Pasuruan/
Denpasar
17 April — Djakarta ve Surabaja
17 April Djakarta vs Surabaja

dan 4

dalam

turut serta

Jang dalam kwarter final kelas bantam memperoleh kemenangan angka
atas S. Wijetunge (Srilangka).
Petindiu Indonesia Ialnaja jang

14 April-70, Djakarta vs Semarang.

pool1

bagian

tindju Asia ing hanja

tobi

bang olahraga jang

angthai, dan Birma dan Pilipina me-

Di SEMARANG:

25 April,

turut kompetisi-

MANILA, — Pakistan sebagai sxlah satu negara Jarg tidak diperhitungkan untuk memperoleh sesuatu
tempat, diluar dugaan Minggu malam
berkasil merguasal kedjuaraan tirdju
amatir Asia-IV jang dilangsungkan
di Manila dengan menempatkan empetindjunja dalam semi
pat orang
final.
faDjepang jang semula dianggap
Voriy bersama Muangthal, Korea Selatan dan “Burma ternjata diwakili
cleh tiga petindju, sementara Korea
Selatan sebagai djuara bertahan, Mu-

Sementara itu atjara pertandingan
babak semi final adalah sebagai beri-

8.Perusahaan Negara

tidak

HANJA
IDWAN ANWAR
MADJU KE FINAL
KEDJUARAAN ASIA

tar djuara dalam babak final.
pertandingan jang
jang telah disusun
jang seleni
Oleh PSSI adalah sebagai berikut

21 April

8.Galak, Suka makan daging binatang lain.
11. Kata penghubung
12.Tembakan serentak dari beberapa
putjuk sendjata api.
14.Musuh utama Israel.
Adjun Inspektur Polisi (singk.)
.Karangan jang berbentuk bata
ikatan
19.Singkatan dalam (bhs. Inggris jang
artinja : Tolongiah Ojiwa Kitah-

Lebanon fidak

dima'inkan karena Srilangka ter
njatakan

sadja, bajk

didalam negeri, maupun

PORKI

Malaysia 3—0

dan

....

"terbang

Perkembangan Karate
Baik

Iran menijatat
kemenangannja jang kedua se
telah dalam pertandingan hari
menggulingkan “Sela
Minggu
ngor” (Malaysia) dengan 3—0,
turun minum Iran unggul 2—0.
Pertandingan
kedua antara

Srilangka

harj

djam 41 meni! dan 45-5 detik.
sementara pembalap
Indonesi

bawah (sita ke komi).
(Gbr. M. Effendi/PORKI)

njata belum djuga tiba, dan di

oleh organisasi2

rus pertandingan2

MEDAN

ja
jakarta, — Kedjuaraan PSSI remed
"SURATIN CUP”"

bola dj Tanah Afr selama ini.

bond. maupun gabungan bond

LATIHAN

DJAKARTA,
TERPISAH

(mae

lantjarkan

melalui

njamakan | kedudukan

KARATE

serangan

ias oleh lawannja

oleh

Yehoshua
tengah
penjerang
Feigenboim (Israel) pada menit
S- Bhattacharjee
ke-51, tetapi
beberapa menit kemudian me-

Iran —

untuk beberapa puluh tahun
lagi, kalau djlihat darj gerak
forward", jang
"Slow motion

didjalankan

depan”

nit ke-86 oleh. barisan belakang
Saha mentjiptaIndia Kalyan
kan goal bunuh diri

lajak mendapat perhatian Presiden
tadi
Karena itu, sebaiknja rekening manu
langsung dibajar oleh segelintir men
sia jang sejak tahun 1966 sudah
djadi langganan tetap dari
serotan masjarakat (jang dimaksud
Komisi 4 itu). Alasannja mudah 4sadja,
(cm
Jaitu "mustahil batwa selama
zat taun Iebih masjarakatiah r jangma
selalu sclah dan djustru segelinti
nusia jang disorot itulah jang selalu
berar.
Men- "dutabesar”-kan orang2 fang
sedeng disorot masjarakat mungkin
sem
tidak merupakan penjelesatan —janghilang:
purna. Walaupun demikian dari pannja orang2 sematjam itu
h
dangan masjarakat bisa '” menamba
stabilitas politik dan ekonomi dinegara ini. Tidak usah pula dichawatir
kan bahwa kepergian orang2 sematjam itu akan membawa kegontjangan.
dalam usaha2 pembangunan nasional
Jakiniah bahwa orang” Indonesia ahli
jang tidak bisa diganti cih orang
Indonesia ahli lainnja masih harus di
lahirkan. Sementara itu marilah kita
meneruskan pembangunan nasional di
bawah pimpinan Presiden — Suharto.
Kita gasti berhasil. Insja'Allah.

Pemain

dari arah
rapkan

sepersi

bola

maupun jang

sa jni sudah lajak dipe
berpendakan, tetapi kami
ada kejakinan
pat-sekalipun

Dari

digerakkan?

Kehidupan
makan suatu soal jang padatjah
-

sekarang,

sudut atau arah manapersoalan itu selajaknja

ganjsasi2

njakan pemimpin2 bola Indo
nesia masih belum merupa-

harus

perhatian se

Soalnja

Penuhnja.
Ja, kami

besar

Abdul Hakim

INILAH

Suatu

hasilkan oleh Yehoshya dimenit ke-55 untuk kemudian dime

maseleh nasional lainnja jang lebih

ana

ditjetak

Goal pertama

Tiga,

putaran mentjatat

sama

g

Batu

tsb untuk balapan sedjumlah 60

sua!u tendangan penalty.
Goal kedua Israel kembali di

KEDJUARAAN
REMADJA PSSI :

(Sambungan dari hal. III)

langgang

gu:

ge-

meninggalkan

(Austrafia)

dan Ding

kedua bagi djuara Indone- an 3-1.

Selangor, se

Frx-—

telah dua rival utamanja Max
Stewart dan
Malcoim Ramsey

Israel, — India 3—1
Daagrang wan De
aa

liter-nje

gelar
balap mobil

Y

G

—

sebelasan India.
bermain

"Ferrari Dino” 24

berhasil
nja sel

)

ten Cook. Kendaraan? :
gaikan $yEnev. ibukot
,
Australia New Sobin Walessedja
uh 1800
perjalanan
ibukatn ne
kilometer ke Melbourne,
para ptmbendara mobil? tua itu telah
merupakan temiha, finish, pada teng
Bel Uh AYI
1y tersebut jang diaja penjelengr
nffa Werdiiniah — sediuta dolla
tiga
merupakan puntjak daripada
impunan
tahun perentjsraan dari Perh
Mobil? Tua Australia. Pengemudi dan

Sia
pengendara skan menempuhmobilldus jang”
lan jang berbeda (untuk

Pa

Mekalipur Medi
keruia int tum
sekati usiarja (duatan tahun 1908)
Tsta?
pada keseluruhannja. termasuk
bermalam,
sdalah 3.2 mil-jang mana
memungkinkan chalsjak ramai melihar
duri dekat mobil? tua itu dikota? beKar den ketili didalam perdjaianan
Mobil jang tertua pada rally itu
HN merek Darraog 1900 milik Jack
Pickveve dari Incgeris, jang. meme
nangkan rally mobil? tua London
Brighton tahun lalu dan Orient 1900
milik RN. Whyte dari Australia

P

tu 'atihar di Sydney.
serta dalam rat

Ia

sepeda motor jang agak baruan
beam” 1990

Sun

ESERTAI tainnja adalah mo
0 dari mobil?

Sedjumlah M0 orang pedjabat akan
Ikut naik mobil? tua jang Ikut »
sementara kemungkinan
mobil tua
itu akan patah di dijalan telah diwerhi

motor PN bu

patng
Sit? tua
antam
w..
perman
tan mereka
bulan lnmunja dan mobil?toksjar

alah

v

sepeda

»tan Belgia wertahan 193

kh

dan meseria

Berekei berdialan

na dalam undisi

jang

jang mam

