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HALAMAN II 

ndjara 
ipalsukan 

untuk dapat 
hadiah 

2 PEGAWAI PENDJA- 
RA DIPERKARAKAN 

Surabaja, 6 Mei (Mdk) 
Pengadijtan Negeri Sura- 

baja baru? ini telah meme- 
Tiksa 2 orang pegawaj Lem 

a Pemasjarakatan Sura. 
bernama B.Km. dan 

Mn,, karena dituduh ber- 
komplot dalam pemalsuan 
keputusa, hukuman dari 
Pengadjlan Negerj Suraba- 
ja pernah didjaruhkan 

ieri 2 orang narapida 
na, 

Kepujusan hukuman 
jang dirubah adalah kepu- 
njaan Alibi dari hukuman 

pendjara 5 jahun mendjadi 
18 bulan dan hukuman 
4 tahun. pendjara b: 
Sarno dirubah  mendjadi 
19 bulan pendjara. 
Menurui pengakuan 2 

orang saksi, kedua bekas 
terhukum, Alibi dan Sarno 
telah mengemukakan djan- 
dji2 pada 2 orang pegawai 
Lembaga Pemasjarakatar 
iersebus berupa pemberjan 
hadjah/uang, diika berha- 
sil keluar darj pendjara. 
Terhukum Sarno jang di 

katakan sanga: rojal diru- 
mah pendjara telah men- 

djandj'kan hadjah uang 
Rp. 15.000.— dan baru djpe 
nuhj' Rp 5.000.— Kekurang 
annja akan diberikan sete- 
lsh Sarno keluar darj peri- 
djara. 
Demikian diuga Alibi 

teiah mencjandjikan hadiah 
uang Rp. 5.000.— dan djum. 
lah jersebu: divenuhj. 
Pemerjksaan perkara ier 

sebut mas'h memerlukan 
keteranrar darj saksi2 jg 
lain, seh'ngra Penradilan 
Nereri Surabaja perlu me- 
nundo waktu persidangan- 
nia. (Ant). 

  

ANAK TIMITR £ TAHUN 
DIKETEMUKAN AIPTU 
SUIMAN DI KFRAIORAN 
Djakarta. 6 Mei (Merdeka) 

Aiptu Sukiman, anggota Kom 
wil 714 Djakarta Selatan. pada 
heri Sab'u jang lalu telah me. 
memukan seorang anak ketjil 
umur 5 tah" di Djl. Pakubu- 
woo VI. Kebajoran Baru. da- 
lam keadaan si anak kehilang 
an orang tuanja. 

Adepun tanda2nia ialah ting. 

ri 90 cm. kulit hitam, rambut 
pendek, badju dan rok biru lu. 
rik2 dan pakai sepatu sandal 
warna fjoklat. 

Siapa jang merasa kehilang. 
pn #raknia agar berhubungan 
denran Komwil 714 Kebajoran. 
'lemikian Petrdak VII Diava me 
ngatakan pada pers. (Ms) 

  

  

MERDEKA 

Hukuman Apa kata Ali Wardhana? 

  

Jang sedang asjik memba- 
Ula halaman sebuah suratka- 
bar berbahasa Inggeris jang 
terbit di Malaysia ini tidak 

lain adalah Menteri Keuang- 
an Ali Wardhana. Gambar ini 
Giambil Djumahat malam la- 
lu ketika Presiden Suharto 
dan beberapa menteri meng- 
undjungi sekaligus mentjoba 

bowling centre pertama di In 
donesia di Kartika Plaza, 
Djakarta. 

Melihat berita jang sedang 

dibatia pada koran luar negeri 
Itu tidak heran kalau mena- 

rik perhatian orang kita. "'In- 
donesta steps forward”, atau 
Indonesia madju kedepan, de- 
mikian bunji diudul berita 
Tapi apa komentar 

menteri keuangan kita sendi- 

71? (Gambar Rey Hanityo) 

90 BUKU2 ILMIAH 
ASING SEDANG 

DITERDJEMAHKAN 
KATA MENTERI P & K 
Djakarta, 6 Mel (Merdeka) 

Menteri P & K Mashuri SH Senin 

siarg telah melaporkan kepada Presi- 

den Suharto Rapat Kerdja P & K jg 

baru2 ini dilargsungkan di Djakarta 
Mendjawab pertanjaan pers tentang 

pentjetakan buku2, Menteri mengata- 

kan bahwa hal tersebut bukan untuk 
keseragamar, tetapi untuk penjed'aan 

buku2 jang bermutu. Departeme 
berusaha untuk memberikan mata pe- 
ladjaran jang baik2 kepada Sekolah2 

sedjak dari SD sampai kepada Univer- 

sitas. 

Seterusnja Mashuri mengatakan 

lagi bahwa f'hakrja sedang menterdje 

mahkan 90 buah buku2 ilmiah kedalam 

bahasa Indonesia untuk para mahasis 

wa jang lemah dalam bahasa asing. 
Kepada para penterdjema 
barnja diberikan perangsi 

    

   
    
tuk ini diperlukan biala sedjumlah 
Rp. 15 djuta jang akan diambil dari 
biaja Pelita, 

  

  

Kettka ditanjakan apakah dengan 
Giterdjemahkan buku2 ilmiah ini da- 
pat diartikan bahwa kapasitas maha- 
siswa? Indones'a mengalami kemundu 
ran, Menteri Masburi tidak bersedia 
memberikan djawaban jang pasti. 

AKAN DITUTUP 
Selandjutnja Mashuri SH mengata- 

kan bahwa ia pada waktu ini masih 
member'kan kesemoatan kenada per- 
Buruan? tinggi baik swasta ataupun 
regeri urtuk d'-up-grade — mutunja. 
Djika selama dalam kesempatan ter- 
sebut perguruan? tinggi 'tu tidak da- 
pat mendjalankan furgsinja sebagai 
Perguruan Tinggi, Departemen P & K 
terpaksa akan menutupnja. 

Menjinggung tentang Dosen2 jang 
akan dikirim keluar negeri, Ia men- 
dielaskan bahwa akan dikirim seba- 
njak 17 dosen ke Malaysia. 

KURIKULUM 
MUHAMMADIJAH 

Menteri Negara Mintaredja SH dju- 
ga telah membitjarakan masalah ku- 
Tikulum pertarian dan ekonomi dengan 
Presiden Suharto untuk diteruskan 
kepada perguruanz tinggi Muhammadi- 
Jah jang tersebar diseluruh pelosok 
tanah air. 

Kurikulum tersebut d'setudju oleh 
Presiden Suharto sebagai salah satu 
partisipasi Perguruan Tii kepada 
Pemerintah dalam projek2 pertan'an. 

        

  

PERUNDINGAN KERDJASAMA 
EKONOMI  INDONESIA—MALAYSIA KUALA LUMPUR, ' — Indonesia 
Gan Malaysia achir bulan ini akan 
mengadakan perundingan di Kuala 
Lumpur mengenal usaha2 peningkat- 
kan kerdjasama ekonom! dan perda- 
gangan antara kedua negara. Hari 
Gan tanggal perundingan itu serta 
@tjara2nja sedang dibahas oleh kedua 
Pemerintah. 

Merurut Menteri Perdagangan & 
Industri Malaysia Mohd. Khir Johari 
perundingan? itu terutama berkisar 
mergenal soal2 fasilitas perbankan 
dan matauang asing.  Djuga akan 
Gibahas promosi kepariwisataan dan 
kemurgkinan meningkatkan hubung- 
an penerbangan langsung antara Ku- 
ala Lumpur dan Djakarta 

Menteri Khir Johari mengatakan 
hari Senin di Alor Star, bahwa peru 
tusan Indonesia akan dipimpin oleh 
Menteri Perdagangan Prof. Dr. Su- 
m'tro Djojohadikusumo. Perundingan 
tsb. akan berlangsung selama 3 hari. 

  

seperti kurs hari Senin. Permitaan untuk dollar Amerika hari 
'Selasa agak ramai, menurut sumber "Antara” 
Kurs pada money changer PT Gunung Agung hari Selasa. 5 

Me 1976 adalah sebagai berikut : 
BELI DJUAL 

Poundsterling Inggeris Rp. 8861,— Rp. 918— 
Dollar Austrafia M2 — 430.— 

Sing/Mplayaa/Brunei 123 120 Dollar $ 123,— 126— 
Garden Nedertand 100.50 105,— 
Deutsch Mark (Djerman Barat) 100,— 104— 

Dollsr Hargkong 62— 64,— 

permintaan dari London. Tapi sebaik harga naik pemilik2 
In ami aunowerian berang cehingya harga turun lagi ter- 

tjator 55 1/4 — 883/4 Selasa siang.      

  

SEKITAR PERLAKUAN KASAR OKNUM 
POLISI TERHADAP 2 MAHASISWA 

Pengaduan LPI 

dapat perhatian 

serius Pangdak 
Djakarta, 6 Mej (Mak): 

Kasj Pendak VII Djaya 
AKBP Nj. R. Pramono, men- 
djawab percanjaan ,,Merdeka" 
kemarin sehubunga, dengan 
prates Pimpinan Lembaga 
Pendidikan Indonesia (LPI) 
jang dimuat dalam harjan 
"Merdeka canggai 22 April 
jang lalu jang isinja meminta 
perjanggungan djawab atas 
perlakuan kasar anggoxa poli 
si terhadap 2 orang mahasis. 
wa ABA & A3I Djakarta, me 
ngatakan bahwa gugatan itu 
mendapat perhajiar jang se- 
rius dari Panglima  Komdak 
VII dan kepada mereka jang 
bersangkuran telah djlakukan 
pengusutan. 

Persoalan perkelahian jang 
terdjad: diantara ke 
pihak, kalau djuga jjdak men 
dapatkap penjelesajan setjara 
damaj/ akan djmadjukan kepa 
da keljaksaan untuk selandjut 
nja akan diteruskan ke Penga 

dilan. 
Selandiuinja dikarakan oleh 

AKBP Nj. R Pramono, bahwa 
Panglima Irdjen Pol Drs Sae- 
kahar mengharapkan kepada 
masjarakat, agar Setjap lapor 
an jang dimadjukan pada Po 

  

  

lisi hendaklah seobjekt:fnia 
djangan hanja menundjuk. 
kan kesalahan Polisi sa 

  

ja, 
demikian AKBP Ni. R. Pra- 
mono. 

Perlu d'djelaskan timbulnia 
gugatan iju disebabkan perke 
lahian 2nrara seorang anggo 
ta Polisi Mahas'swa ABA d- 
nran 2 crang mahasiswa lain 
nja, iane mang salah seorang 
dari Mahasiswa lain 'fn meng 
gunakan se-diata ar: jang se 
henarnia sidak berhak 'a na- 
kai. Sedanskan projes LPT itu 
jslah d'siksarjia Mahasiswa 
  

BHIKKU NARADA MAHA THERA 

TIBA DI DIAKARTA 

DJAKARTA, —  Bhikku  Narada 
Maba There dari Singapura hari Se 

rip siare tiba di Diakarta dan di- 

sambut oleh Dubes Sri Langka dan 
Isteri, pengurus Tridharma dan um- 
mat Buddhis Indones'a di Djakarta 

Ja untuk memimpin 
ar Walsak, di Boro- 

budur tel. Mel dan membawa re- 

Nk untuk disimpan dalam  Wihara 

Buddha Carya, di Watugong, Sema- 

rang. Selandjutnja la akan mengun- 

djungi beberapa kota dan desa2 di 

Djawa Tengah, untuk memenuhi per 

mirtaan ummat Buddhis, dan setelah 

Djaterg, akan meneruskan perdjala- 

rannja ke Djatim. Pada tanggal 6 
Diuni 1970 kembali ke Djakarta un- 

tuk mengundjungi beberapa kota dl 
Djabar. Targgai 16 Djuni ta kembali 
ke Singapura. 

  

   

  

jang bersangku:an oleh ang- 
Eota2 Polisi, termasuk Polisi 
jang berkelahi itu, “sewaktu 
ketua mahasiswa djbawa ke 
Komdak VII untuk dilakukan 
pengusujan. (Ms). 

Dituntut 
12 tahun 
karena 

membunuh 
Djakarta. 6 Mei (Mdk) 

Mudjiono bin Suwito, oleh Djak 
sa Penuntut Umum M. Nur An 
war SH, pada sidang har! Selasa 
kemarin telah dituntut hukuman 
selama 12 tahun pendjara, po 
tong tahanan. karena terdakwa 
menurut Djaksa, setjara mejakin 
kan terang bersalah melanggar 
pasal 340 jo 338 KUHP pada tu 
duhan primair dan psi 355 jo 354 
KUHP, tuduhan subsider, dima 
na perkaranja dapat diantjam 
dengan hukuman mati. 

Walaupun pada sidang2 sebe 
lumnja terdakwa membantah me 
lakukan pembunuhan dengan dj 
rentjanakan terlebih dulu, tapi 
diakvinja bahwa pada malam tgl 
8 Djull 1969 jl terdakwa telah me 
nusuk pemuda Kristanto dengan 
sebilah pisau, sehingga s! korban 
meninggal setelah dirawat 3 ha 
ri dirumah sakit. 

Menurut regulsitor Djaksa, 
Cakwa dinjatakan bersalah 
lakukan pembunuhan: 

1. Dengan sengadja, 2. Dengan 
@direntjanakan terlebih dulu Hal 
ini dapat dilhat dengan rasa 
fjemburu terdakwa pada si kor 
ban jang telah ada, sehingga ter 
dakwa pada malam kedjadian tsb 
berfikir bagaimana menjelesaikan 
persoalan Ini, lalu terdakwa meng 
hadang dan menikam si korban 
ditengah djalan sewaktu si kor 
ban pulang bertamu dari rumah 
Erlina. gadis jang ditjintai oleh 
terdakwa, dengan sebuah pisau 
jang telah disiapkan sebelumnja, 
kemudian terdakwa melarikan 
diri. 

Hanja jang dapat meringankan 
terdakwa dari hukuman ini, jaitu 
terdakwa -masih muda (21 tahun) 
dan belum peraah dihukum. 

Pembela Ismail M. Siahaan SH 
minta wsiktu 2 minggu kepada Ha 
kim Nn Saraswati SH untuk mem 
persiapkan pledoinja dan sidang 
akan dilandjutkan pada tgl 21 
Mei 1970 jad. (Mrs) 

  

      

ter 
me 

Malaysia pakai pesawat 

tempur di perbatasan 
Kuala Lumpur, 6 Mei 
(Mdk.) 
Pesawat2 jtempur—latih 

CL—4l Malaysia akan dij- 
Bunakan dijdaiam pertem- 
puran melawan kaum ko- 
munis dilaerah sepandjang 
perbatasan Malaysia— 
Muangthaij, demjkijan djung. 
kapkan oleh Kepala Staf 
Angkajan Bersendjaja Ma- 
laysia, Djenderal Tan Sri 
Abdul Hamid, harj Senin. 

Dikayakannja bahwa Pe- 
@jabat Menteri Dalam Nege 
ri Malaysia, Hamrah Abu 
Samah, dalam waktu sing- 
kat akan mengadakan pem 
bjijaraan2 ani—geriljawan 
komunis dengan pedjabat2 
keamanan Muangthai, jang 
mungkin akan dipimpin 
oleh KSAU Muangrhaj Mar- 
sekali Dawee Chullasapya. 

Djengeral Abdul Hamid 
jang berbitjara djdepan pa 
ra wartawan diko:a bagian 
wara Ipoh mengajakan 
bahwa menurut dugaan per 

temuan tersebui mungkin 
akan dilangsungkan di 
Songkbla, dj bagian selat- 
an Muangiha, ajau dj Pe- 
nang. 

Djenderal Abdul Hamid 
mengatakan bahwa peta 
wa:? jet CL-AI ju dikenal 
di Kuala Lumpur dengan     

  

sebutan ,,Tebuan"”, mung- 
kin akan digunakan segera 
didalam penjerangan2 syer- 
hadap sasaran2 komunis 

diperbajasan Malaysia. 
Pasukan2 keaianan 

Muangthal dala msuatu ker. 
djasama jang sangat baik 

pasukan2 Malaysia 
Calam minggu jang lalu ie 
lah berhasil menduduki 
kamp terbesar milik gerjl- 
jawan komunis djdaerah 
perbajasan Malaysia— 
Muangchaj. (Rtr). 
   

  

   

     
   

  

THOMAS 

        

    

SEULAWAH AIR SERVICE 
Dji. Djambu 34 Tilp: S2510/5124 

Djakarta 

  

DL Ir..H. Djuanda 34 Titggn 1 1104/5236 

RABU, 6 MEI 1970 

HASIL OPERASI KEAMANAN KODIM 0504-DJAJA: - 
5555. 

bex. 
Djakarta, 6 Mei (Mdk). 

Ks. Pendam V/Djaja Let 
kol. CKH Wirjadi SH me- 
nerangkan kepada warta- 
wan ”Merdeka”, bahwa da 
lam rangka operasi pember 
sihan sisa2 G.30S./PKI, se- 
pasukan keamanan Kodim 
0504/Djaja dalam suatu ge 

Penipuan 
tanah lebih 
Rp. 1 Djuta 
20.000 POHON 
KARET DJUGA 
DIRUSAK ? 

Djakarta, 6 Mei (Mdk) 
Moch. Achmad (48 tahun), 

hari Selasa kemarin telah di 
hadapkan didepan sidang Pe. 
ngadjlan Negeri, karena ditu- 
duh telah melakukan penipu. 
an dengan kata2 bohong pada 
Gumelar beserta 93 orang ka 
wan2nja dan Tarmita beserta 
54 orang kawan2nja, sehingga 
darj orang2 tsb terdakwa ber 
hasil memperoieh uang sebe. 
sar Rp. 1.299.000 sebagai hasil 
pendjualan tanah untuk peru 
mahan di Tanah Kusjr, Keba 

joran. | 
Ia berhasil “mengelabui ke- 

dua orang itu beserta 147 
orang lainnja, adalah dengan 
mengatakan bahwa ja adaiah 
sebagai Ketua Jajasan Pem. 
bantu Pelaksana Pembangun. 
an Kebajoran, jang dapat men 
djualka, tanah2 untuk peru- 
mahan dj Tanah Kusir, Keba 
joran, dimana tanah tsb seba 
gian adalah milik PT Istana 
Indonesia, jang didjadikan 
perkebunan karet. 

Dalam surat tuduha, Djak. 
sa Chajruddin SH, terdakwa 
disamping dituduh melakukan 
penipuan, djuga dituduh telah 
meiakukan pengrusakan dan 
pemusnahan sebanjak 20.000 
pohon karet milik. PT Istana 
Indonesja, sehingga menimbul 
kan kerugian k.I. sebesar Rp. 
3 djuta. 
Berhubung Pembela Aruan 

SH belum mempelsdiarj ber. 
kas perkara, maka atas per- 
mohonannia Hakim Ketua Hu 
ngudidojo SH menunda sidang 
sampai tgl. 19 Me: jad, djuga 
untuk mendengarkan 8 orang 
saksi daim perkara jini al 
Drs. Karundeng. angrota BPH 
DCI Urusan Agraria dan Drs.. 
Senv Sandoro, Kepala Agraria 
Djakarta Selatan. (Mrs) 

SARIMEN DIKETEMUKAN 
MATI DIDALAM SUMUR 
Ojakarta, 6 Mei (Mdk) 

Sarimen (45 — tahun) seorang 
wanita pembantu rumah tangxa, 
pada hari Djumat djam 20.30 
sore, telah diketemukan mati di 
dalam sumur ditempat tinggal 
nja di Menteng Dalam. Rt. 3. 
Rw 04 Kelurahan Menteng, demi 
kian Pangdak VII Djaya mengata 
kan pada pers kemarin 

Data2 tenteng kematian Sari 
men lebih landjut dalam pengusu 
tan Res Krim Komsekko 742 Te 
bet, sedangkan majat si korban 
kemudian dibawa ke Rs Dr Tjip 

PKI Djawa Timur ter - 
tangkap di ibukota 

HIDUP SEBAGAI PEDAGANG & BURUH KETJIL 
rakan operasinja telah ber- 
hasil menangkap. 6 orang 

aktivis PKI pelarian dari da 
erah Djatim. 
Menurut Letkol CKH Wir 

jadi SH, 6 orang aktivis P 

KI Djatim jang telah dapat 
ditangkap oleh pasukan ke 
amanan Kodim 0504/Djaja 
didaerah Kuburan Karet 
(Tanah Abang) dalam kea- 
daan jang sangat mengun- 
tungkan bagi fihak pasuk- 
an keamanan Kodim 0504/ 
Djaja, karena pada saat di- 
lakukan penggerebegan ter 
hadap mereka itu dilakukan 
pada saat jang tidak terdu 
ga, sehingga penangkapan 
jang dilakukan oleh pasuk- 
an keamanan Kodim 0504, 
Djaja terhadap keenam pe- 
larian PKI dari Djatim itu 
tidak terdjadi perlawanan. 

Enam orang ex aktivis PKI 
pelarian dari Djatim tersebut, 
menurut keterangan Ka Pendam 
V-Djaja adalah S, Ketua CS PKI 

Patjitan (Djatim), Nj F. Bendaha 
ra Gerwani Patjitan, Nn RMS Se 

kretaris IPPI Surabaja, Sd. Sp 
dri Sw jang masing2 adalah ang 
gota PKI-PR dari Patjitan (Dja 
tim). 

Menurut keterangan jang diper 
oleh wartawan 'Merdeka' selan 
djutrja mengenai keenam orang 
aktivis PKI pelarian dari Djatim 
tersebut, bahwa mereka itu se 

telah meletus G30S-PKI melari 

kan diri darj daerah Djatim ke 
daerah Djabar dan selandjutnja 
masuk kealam wilajah Kodam 

V-Djaja. Selama mereka berada 
didalam wilajah Kodam V-Djaja, 

2 ORANG BERSERAGAM 
HIDJAU DAN PAKAIAN 
PREMAN MERAMPAS 
MOBIL ”HOLDEN” 
DI BOGOR 
Djakarta, 6 Mei (Mdk). 

Dua orang berseragam hi 
djau dan pakaian preman, 
Selasa malam pekan jang 
lalu djam 21.15 WIB, telah 
merampas mobil Holden 
King Sweed B. 7508-C ke- 
punjaan Sub Projek Rehabi 
litasi Djaring Distribusi 
Gas dari Bambang Sujoto 

di djl. Paberik Gas Bogor. 

demikian Pendak VII Dja- 

ya kemarin. 
Bambang Sujoto, alamat 

djl. Paberik Gas no. 35 Bo- 
gor,. ditodong oleh kedua 
orang tsb. dengan seputjuk 
pestol, lalu menjumbat mu 
lutnja dengan kain kemudi 
an meminta kuntji mobil 
serta surat2nja. Kemana 
mobil itu dibawa oleh sang 
bandit sampai sekarang be 
lum diketahui dengan pas- 

to Mangunkusumo, Salemba. (Ms) ti. (Ms) 
  

M$ 350 djuta untuk beaja 
perbaikan pelabuhan2 

laut & udara di Malaysia 
Kuala Lumpur, 6 Mei (Mdk). 
Majaysja akan mengeluar- 

kan anggaran sebesar kl. 350 
@djuta dollar Malaysia untuk 
keperiuan perbaikan fasiljtas2 

j pelabuhan2 udara dan 
laug diseluruh negerinja, demi 
kjan djkajakan oleh Pedjabat 

Menyeri Pengangkutan Malay. 
sia Dato V. Manickavasagam 
di Kuala Lumpur harj Senin. 

Kira2 200 djuta dollar akan 
digunakan bagi perbaikan pe 
labuhan? laus dan sisanja di 
peruntukan bagi perbaikan 
fasilijas2 pelabuhan? udara, 

demi! diterangkan menterj 
dalam negeri dalam suatu per 
temua, antara Persatuan Bu- 
ruh dan para pengusaha in. 
dustri Inggeris—Malaysja di 
Kuaia Lumpur. 

Selandjutnja menteri mene- 
gaskan bahwa pelabuhan uda 
ra Kuala Lumpur jang sudah 
bisa didarati pesawat? jum- 
Do—jer akan segera dirjkan 
sebuah hanggar besar untuk 
jer2 tersebut dan memiliki 

  

CUP 

Rp. 45.000.- 
Sudah dapat membawa anda dengan pesawatnja jang terbaru turut menjaksikan pertandingan 
CUP di Kuala Lumpur. Djumlah ini termasuk 
1 Tiket pesawat Djakarta — Kusia Lumpur pp. 8 

2 Kartjis Thomas Cup (challenge round) 2 kali. /”$ 
3. Penginapan dihotel mewah 2 malam. 
Tempat terbatas, pendaftaran ditutup 25 Mer 1970. 

Lumpur. 
Mubungi dari sekarang 
.OHARMA MITRA KENTJANA 

Dpt. Pitu Air 10 A TU 
Atau dikota-kot 

  

WEEK END TOUR 

SEULAWAH AIR SERVICE 
DHARMA MITRA KENTJANA 

demi PIALA THOMAS CUP hanja dengan : 

Sigit seetng tour di Kuala Lumpur & sekitarnja 
Transport & airport taxes di 

Gimana ada Mitr 

mobil? pemadam kebakaraa 
dan ambulan? jang baru. Pe- 
labuhan udara dj Kota Kiri- 
balu sedang diperluas untuk 
bisa didaraji pesawai Boeing- 
107 dan djuga lapangan udara 
dj Kutjing, Serawak direntja- 
nakan akan bisa menampung 
sedjumlah 250.000 penumpang 
pada gahun 1975 dan djuga un 
tua keperluap operasi dari pe 
sawat?2 jet—jempur jang mung 
kin digunakan untuk menum 
pas para teroris komunis dine 
gara?—baglan jiu. (Rtr). 

  

DEN HAAG, — Schout Bij Nacht 
J.C.H. van den Bergh, KSAL Belanda, 
akan mengundjungi Djakarta pada tgl. 
3 Djuni jad., demikian diperoleh ke- 
terangan dari Koninktijke Marine Be- 
landa 

Djurubitjara kementerian pertaha- 

nan bagian Angkatan Laut Belanda 
mengatakan kepada "Antara", bahwa 
Schout Bij Nacht van den Bergh da- 
lam waktu dekat (permulaan bulan 
Mei) akan meninggalkan  Nederland 
unfuk menggabungkan diri dengan ka 
pal2 marine (fregat2) Van Spetjk dan 
Van Galen di Australia. 

THOMAS 

Kemajoran/ Kuala 

“nensa    
   

#9838 Djakarta 
Kent 
No. 487/M/10 

  

  

   

     
    

      

diantaranja hidup sebagai peda 
gang dan buruh ketjil. Informasi 
jang diterima oleh Kodim 0504- 
Djaja mengenai diri keenam 
orang ex Aktivis PKI pelarian da 
ri Djatim jang sedang menjem 
bunjikan dirinja didaerah Kubu 
ran Karet (Tanah Abang). pasu 
kan keamanan Kodim 0504-Dja 

    

Banggalah 
dengan 
kesehatan dan 
kekuatan jang 
tjemerlang. 

Pil Buah Pinggarig dan Kantong 
Air Seni De W: 

ahaja. Darah anda 
sesudah minum 

  

ja ialah air kentjing anda 
kar warna 

Mulailah mindm Pil De Witrs 
sekarang djuga 

MENJEMBUHKAN 
SAKIT SENGAL, 
SAKIT PINGGANG, 

  

ja melakukan tindakan pengawas 
an dan selandjutnja dalam opera 
si pembersihan keenam orang ter 
sebut berhasil ditangkap. Terha 
dap diri 6 orang ex aktivis G3OS- 
PKI pelarah dari Djatim terse 
but kini sedang diadakan peme 
riksaan2 untuk mendapatkan da 
ta2 jang lebih lengkap. (S) 

SAKIT DIPERSENDIAN 
DAN KANTONG AIR SENI. 

N P 

Pil Buah Pinggang dan Kantong Air Seni 

Tonik jang termasjhur diseluruh dunia! 

AIR CONDITION ! 

BAR & 

  

    

e
l
 

  
   AIR CONDITION! 

   
Djalan Melawai 

jang bermutu tinggi. 

  

   

|Terina Inget 
& ready stock 

NN LOL 
DATA NN KITA 

NT BALA: 
  

      

      

   

      
     

       

       
      

    

    

       

            

            

        

  

    

  

   
        

  

     

CP RESTAURANT 
OPEC 9 

r CANC MTMA TN Ar, 

ALAN jl 
d/h. TOENG KONG 

Anne RN UAS AAS SI 

PEMBERITAHUAN 
Memberitahukan dengan hormat pada sekalian lang- 
ganan & Relasi, bahwa Restaurant kami sekarang 
sudah diperlengkapi dengan Air Condition. 

Selalu kami 

PN BILA TU NN 

Tilpon 71765 Kebajoran Batu 
Djakarta Selatan. 

Kami selalu menjediakan CHINESE FOOD 

Sari dan rasanja sama djuga dengan : 

RESTAURANT & BAR 

Kami mempersilahkan Anda datang pembuklikan sendiri. 

     

      

    

          

  

          
    
        

      

    

  

HONDA MOTOR | 

Pera memuxan yg alah patuh rmwo haram - 
aya datang mabana buran uya sat 

tera motor) 

AIR CONDITION ! 

    
   

menjediakan 

Chinese Food jang ber- 

mutu. 

Silahkan datang. 

AIR CONDITION ! 

VISA BLOK M3 

  

         

“TJAHAJA KOTA" 
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RABU, 6 MEI 1970 

   
antar). Luar ko' 

  

Kontrak 
Iklan Keluarga 

Djakarta. Telepon : 

  

Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta. 
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 

Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 
TARIF IKLAN : 

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

DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/kolom iklan 
“ minimum : 40 mm/kolom 

Dua warna (hanja merah) 
hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Rp, 30,-"per mm/kolom. 
minimum : 25 mm/kolom 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 
43660, 43230, 43250. 

Rekening giro pos : A. 12638. 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 
— — — 

    

tambah 10096 

  

    

MENGAPA INDIA DLL. 
MENOLAK? 

Keterangan Menlu Adam Malik tentang penjesalannja terhadap penetrasi 
AAS ke Kambodja, menundjukkan, betapa dirugikan 

jang menginginkan perdamaian d' Kambodja melalui 
" Sungguh disajangkan, bahwa keichtasan hati bangsa Indonesia 

etsel di 

      

    

untuk memperdjuangkan ketenteraman dan netralitas disuatu daerah Asteng, 
setjara langsung telah ditorpedee: oleh Vietsel/AS dengan menggerakkan roda 
pertempurannja dinegeri Kambedi» :u. 

Sekalipun demikian ada baiknja, djika ki 
ng samasekali tidak 

tu. Kita tidak tahu, bagaimana Menlu Adam Malik 
tar undangan negeri2 jang akan diundang turut serta pada " Konpe- 

itu. Apakah dimaksudkan oleh Menlu kita untuk mengundang negeri2 
liter di Indotjina, sehingga memasukkan negeri2 Selandia 

lan dengan demikian mengharapkan akan mendapatkan suatu 

2 belakangan ini, 
las bangsa Indonesi 

     

      

   

  

penjelesaian militer? 

  

idak berketjil hati terhadap 
mberikan dorongan bagi pra- 

  

Sebaliknja kita merasa Adam Malik bertindak benar dan tepat untuk me- 
ngundang negeri2 komunis RRT, Korea Utara dan Vietnam Utara, sekalipun 

mereka tidak sudi mengikuti "Pertemuan Asia” itu. Kewadjiban kita sebagai bang- 
sa Asi telah disampaikan kepada bangsa2 Asia (komunis). Dan kemudian urusan 
merekalah kalau mereka tidak ingin hadir. 

Sebabnja tentu sudah kita ketahui, antara lain ialah, karena mereka meng- 
anggap "Pertemuari Asia” sebagai pertemuan membantu “'imperialis": Jang kita 
sajangkan ialah bahwa Srilangka, Pakistan, dan chususnja India, telah menolak 
untuk hadir, sedang kita mengharapkan kehadiran India cs itu untuk menondjol 
kan suara jang mungkin dianggap lebih "non aligned”' oleh sementara negeri Asia. 

Sebenarnia sekalipun prakarsa "Pertemuan Asia” ini datangnja tidak dari 

  

New Delhi, namun ii merupakan prakarsa Asia jang sebaiknja didukung oleh 
negeri2 Asia, chususnja negeri besar India. India kelihatannja enggan membantu 
usaha2 ichlas kita itu, sedang kita jakin, bahwa India mendukung politik, me- 
narik semua pasukan asing dari Indotjina jang pernah diutjapkan oleh Menlu India 
Denish Singh didepan Parlemen. Sementara waktu telah tersisih negeri2 komunis 
RRT, Vietnam Utara dan Korea Utara, dan negeri2 non-aligned seperti India, 
Pakistan dan Srilangka, dari kehadirannja di "Pertemuan Asia" 

Berarti, bahwa pertemuan itu nantinja akan dih:    ri oleh negeri2 jang su: 
dah "konvensionil" dihitung membebek AS. Dalam hal inilah perenan jang di- 
pegang oleh Adam Malik mendjadi lebih sukar. Sebabnja kita tahu, bahwa achir- 
nja maksud Indonesia bukanlah untuk membantu membenarkan penetrasi mili- 
ternja di Kambodja itu, seperti halnja dengan Thailand, Korea Selatan, Vietnam 
Selatan dil - nja. Dalam hubungan dengan pemikiran ini agaknja kita perlu mem- 
peladjari lagi kembali, apakah kita sudah memperhitungkan soal2 psikologis jang 
memang penting itu, umpamanja dalam mengapproach negeri2 Asia, sehingga 
umpamanja India berpendapat, bahwa lebih baik diadakan pertemuan sematjam 
"konperensi non - aligned”: 

Demikianlah keadaan dan sambutan negeri2 Asia mengenai usaha2 dan 
iktikad baik mendatangkan perdamaian dan mendjaga netralitas Kambodja. 

Prakarsa Indonesia diatas mendukung suatu prestise rasional, tapi lebih 
daripada itu ia mendukung kepentingan essensieel daripada perdamaian dan ke- 
tenteraman di Asia Tenggara. 

Tergantung kepada kitalah, apakah sebagian dunia akan menganggap kita 
memang mendjalankan dan mendukung politik Pentagon, seperti jang diedjek 

  

dije 
garis kebidjaksanaan 

  

oleh komunis kealamat kita, ataukah kita memang berusaha memberikan 
g bebas guna mendukung kepentingan2 Asia.   

Ataukah kita hanja mengadakan suatu pertemuan tempat dilantjarkan pi- 
dato2 membela dan mengutuk, membela dan mengutuk, dan kemudian menjerah 
kan kembali nasib kita kepada raksasa2 dunia, seperti sediakala ....... 2 

   

      
Phnom Penb, 6 Mel (Mdk) 5 

ARTAWAN jang bertugas 
di Kambodja pada saat 
ini akan mendapat frustra 
si dan diliputi perasaan 
bahwa "kalau tidak di- 
tangkap Vietcong maka ia 

akan berhadapan dengan para sen- 

“Derita2 perang Jang disediakan 
oleh seksi intekdjen chusus Angka- 
tan Darat/Bersendjata — dlika di- 
bandingkan dergan seksi Intelidjen 
biasa — djumlahnja sangat sedikit 
dan kerapkali menjesatkan. Djika ada 
Werita "on the spot” maka pasti be- 
Fita tsb. ditolak Gikartor pos atau 
kantor tripon. 

Difront pertempuran sendiri tidak 
ada pembatasan terhadap para war- 
tawan dan djuru kamera. Para perwi 
ra sampai Ungkat staf/Kepala Staf 
akan berbitjara pandjang lebar me- 
ngenat segala persoalan tanpa mem 
persoalkan aman dan tidaknja, bo- 
tjor dan tidaknja suatu rahasia, dan 
tak seorangpun akan mentjegah war 
awan atau djuru kamera madju ke- 
garis front depan atau lebih djauh 

Paska Kolonel Dien-Del dan Brig. 
Djen. Susthene Fernandez tetap ber- 
sabar dalam mendjawab pertanjaan2 
dalam bahasa Perantjis jang tak me 
nentu dan tdak berusaha menjembu 
aikan rentjana2 pertahanan maupun 
serangan. 

Keloginan untuk bergerak melewa 

        

Saang diserang oleh ra- 

INILAH KAMBODJA KINI : 

WARTAWAN BERGULAT 
DENGAN DINAS SENSOR 

   

tusan pasukan Vietkong pada djam 
5 sore tanggal 19 April j.l. Dua 
orang Kambodja terbunuh, seorang 
diantara mereka seorang Letnan Ang 
katan Darat. Sebaliknja sedjumlah 
pasukan Vietkong telah tertembak 
mati, luka2 dan mereka telah diang 
kut pergi . 

"Ratusan pasukan Vietkong”” Itu 
merupakan ukuran pengungkapan 
oleh Angkatan bersendjata Kambo- 
dja dan berita ini nampaknja tidak 
leb'h berharga daripada apa jang di 
berikan oleh Major Am Rong. Sa- 
jangnja Major Am Rong tidak mo- 
njebutkan bahwa pasukan? Vletkong 
sebenarnja telah merebut seluruh 
kota. 

Mendjelang malam, ada lagi lapo- 
ran2 dari para wartawan lainnja da- 
ri Saang bahwa suatu operasi jang 
lebih besar sedang berlangsung dan 
sampai terdengar di Ibukota. Terdja 
di lagi kedjar2an ditemnat itu dan 
kemudian berlomba — lagi kekantor 
pos untuk "bergulat" dengan para 
pedjabat sensor. 

Beberapa hari sebelumnja, terdjadi 
lagi frustasi mengenal "'majai2 disu- 
gai Mekong”. Koresponden UPI Jack 
Wals mentjatat adanja kira2 25 majat 
lang ter-apung2 disungai Mekong ke- 
tika Ia menjeberangi sungai itu deng- 
an sebuah kapal ketjil dekat Neak 
Leung dalam perdjalanan ke Sway 
eng untuk menjelidiki kegiatan militer 
dikota itu, Ketika ia kembali ke Phnom 
Penh ta menjerahkan beritanja, jang 
diloloskan oleh pedjabat sensor deng- 
an sedikit pemotongan, tetapi menga- 
kibatkan pembatjanja mendjadi €'dak 
pasti apakah terdjadi pembunuhan be 
sar2an atau tidak. 

ar' Mana asainja majat2 itu. 
Peristiwa tersebut diselidiki 

Gi 12 desa. Kembali ke Phnom Penh 
untuk menulis ber'ta kelas satu. Ha- 
silnja : ditolak. 

Pedjabat2 sensor pada umumnja lu- 
majan, tetapi beberapa orang diantara 
nja gegabah dan ada jang penuh tju- 
Tiga. Peraturan dasarnja ialah: ha- 
vja boleh memakai bahasa Inggeri 
atau Perantj's dan dilarang keras 
makai kode? perdagangan. 

Ketjurigaan mendjadi sangat kuat 
@pabila ada wartawan asing jang me- 
minta kiriman rokok. Pedjabat sensor 
melarang kata "rokok?" 

Walhasil, bertta2 dari tangan per- 
tama mengenal keadaan dalam negeri 
Kambodja atau mengenai siksaan dsb. 
nja hanja akan diperoleh apabila seo- 
rang wartawan berhasil lolos dan per 
WB ke Salgon. Hong Kong dil, dan ini 
pun tergantung ada tidaknja pesawat 
jang berangkat. (UPI) 

  

ENULIS berita ini mengun- 

Gjungi Neak Leung pada hari 
itu djuga untuk menjelidikt 

      

  

APRESIASI MUSIK KLASIK 
OLEH BINSAR ISTOMPUL 
DJAKARTA, — Sedjak bulan April 
jang lalu, setiap hari Rabu pertama 
dalam bulan di Lembaga Indonesia- 
Amerika diadakan tjeramah menge- 
vai musik klasik. Tjeramah jang di- 
setarkan oleh Binsar Sitompul — se- 
lain megelaah para komponis2 musik 
klasik seperti Bethoevn - Charles 
Ivos dsb. djuga diperdengarkan la- 
82 buah karya para komponts itu. 

TOKOH MALAYSIA : 
  

Konperensi 
Asia agar 

| bahas soal 
embentukan 
lok netral 

di Asteng 

Kuala Lumpur, 6 Mej (Mdk) 
Konperensj negara2 Asia 

mengenai Kambodja jang 
bakal diadakan itu sebaik- 
nja djuga membi:jarakan 
soal pembentukar satu blok 
netral oleh negara2 Asia 
Tenggara untuk mendja. 
min kelangsungan ierus ke 
merdekaan mereka, demiki 
an diterangkan oleh sek- 
Gdjen UMNO (Organisasi 
Persajuan Nasjonal Mela- 
ju)), Senu Abdul Rahman, 
harj Senen. 
"Dalam tulisannja jang 
dimuat oleh harjan berba- 
hasa Melaju ,,Utusan Me- 
laju", Senu Abdul Rahman 
menerangkan, bahwa pe 
mimpin2 Asia Tenggara ha 
rus merobah pandangan 
(outlook) mereka dan ti- 
dak bergantung kepada 
orang2 lain dalam soal per 
iahanan mereka. 
Pembentukan satu blok 

netrai, kaianja, akan meru 
pakar satu benteng jerha- 
dap anjjaman2 darj Pe- 
king dan fihak lainnja. 

Ia, katanja, “idak bisa 
meljhat bagaimana konpe- 
rensi jang akan @jadakan 
@j Djakarya itu akan mene 
mukan sesuaiu penjelesai- 
an (lain) apabila mereka 
ingin mendjamin terus 
berlangsungnja perdamajan 
didaerah “nj 

Ia memperingaikan bah- 
wa Muangthai, Birma, Indo 
nesia, Malaysia dan Filipi- 
na, mungkin akan mengha 
dapi kesulitan jang sama 
seperti jang sedang berlang 
sung dj Vietnam, Laos dan 
Kambodja. 

Saainja sudah tiba bagi 
negara? didaerah ini untuk 
memutuskan apakah mere 
ka mau djdiadjah lagi, ka- 
ta Senu Abdul Rahman, 
(Rtr). 

PERAJAAN SEKATEN 
DIBUKA 6 MARET 
JOGJAKARTA, — Perajaan tra 

@islonil Jogjakarta, jang. berupa 
"Sekatenan' dan dikenal dengan 
Grebeg Maulvd. bersamaan de 
ngan Hari Maulud Nabi Muham 
mad saw, jang semula direntja 
makan dibuka tgl 2 Mel jl, ter 
paksa diundurkan dan dimulai de 

ngan resmi tgl 6 Mel jad. Seka 
llpun demikian aloon2 

  

  

Utara 
Jogjakarta jang mendjadi pusat 
perajaan Sekatenan itu, telah 
mulai ramai. dengan banjaknja 

pengundjung, baik dari dalam 
maupun luar kota. 

Perajaan tersebut menempati 
aloon2 Utara, sedang mula! tgl 
11 Mei jad,.apabila gamelan Se 

katen telah mulai dikeluarkan da 
ri Kraton Jogjakarta menudju ke 
bangsal didepan Masdjid Agung 
Kauman. halaman masdjid akan 

mendjadi arena perajaan itu sela 
ma seminggu. Gamelan Sekaten 

itu akan dibunjikan terus mene 

rus selama seminggu mulai pagi 

hingga djam 24.00 malam hari, 
ketjuali diwaktu2 sembahjang. 

mata 
15 FILM HONGKONG DAN 
TAIWAN IKUT FILM 
FESTIVAL ASJA 
HONGKONG — Hongkong 

dan Taiwan masing 2akan mo 
ngikut-sertakan 5 dan 10 buah 
film dalam Film Festival Asia 
jang akan djadakar di Djakar 
ta dalam bulan Djuni jad. 
Dua perusahaan film di 

Hongkong “Shaw Brothers” 
dan "Cathay Organisation” 
masing2 akan mengikut.serta 

kan 3 dan 2 buah film jang 
bernama 'Vengeance”, "Song 
without End”, "Vengeance of 
a Showgirl”, "The lost 
Spring” dan "The Apartment”. 
Sepuluh buah film Taiwan 

jang akan dijkut.sertakan da 
lam Film Festival Asia itu ke 
banjakan bersifat melodrama 
dan musik. 

   

  

PELURU KENDALI BARU — SEORANG tentara darat 
Inggeris mentjoba sebuah persendjataan baru jang mirip 
peluru kendali jang sedang diprodusir di Inggeris saat 
ini. Peluru kendali tsb. dapat ditembakkan oleh seorang 
sadja dari sebuah alat penembak sebesar kopor jang se- 
luruhnja hanja seberat 40 pon. Setelah ditembakkan pe- 
sawat radio untuk mengedjar suatu sasaran diudara. (AP) 
  

SETELAH MASUK KAMBODJA, DAPATKAH 
PASUKAN AMERIKA SERIKAT KELUAR? 

Nixon dituduh 
  

”jingoistik” 
New York, 5Mel 1970 (Mdk) 
HARIAN Amerika New York Times 

dalam tadjuk-rentjananja hari Sabtu 
mengatakan bahwa keputusan Presi- 
den Nixon untuk mengirim pasukan2 
Amerika ke Kambodja langsung me- 
nimbulkan pertanjaan "Dapatlah me- 
reka keluar ?" 

Menurut New York Times penarikan 
mundur tentara AS dari Vietnam Se- 
latan dan djuga dari Kambodja dinja 
takan oleh Presiden Nixon sebagai 
alasan utama untuk menerobos Kam- 
bodja. Pidato Nixon itu lagi bersifat 
menjangsikan, kata NYT, 

Kambodja tidak merupakan sasaran 
terbatas. Daerah? persembunjian jang 
sekarang dipergunakan oleh pasukan2 
Komunis di Kambodja ternjata lebih 
tersebar daripada daerah? "Kall Ikan” 
dan "Paruh Bebek” jang sedang dise- 
rang oleh pasukan gabungan AS-Vlet- 
nam Selatan. 

Berbitjara tentang operasi militer 
selama 6 sampal 8 minggu, jang di- 
korobinasikan dengan bahasa Presi- 
den Nixon jang menundjukkan usaha 
untuk menutup seluruh persembunji- 
an2 Komunis menimbulkan kesan bah 
wa Jang ditudju lebih daripada men- 
dukung redjim Phnom Penh dan me- 
nakuti move2 Komunis lebih tandjut 

Sukar untuk dipertjajai bahwa pe- 
rang Vietnam dapat dimenangkan de 
ngan operasi2 militer di Kambodja 
Jang tidak dapat mengekang infiltras 
dari laut, melalui Laos dan menjebes 
rangi zone demiliterisasi. Bahkan NYT 
djuga menjangsikan bahwa persembu- 
njlan2 koumnis di Kambodja dapat di 
tutup, Basis2 militer serupa .di Viet- 
nam Selatanpun telah berulangkali di- 
bers'hkan, tetapi ada sadja kegiatan 
komunis jang baru, begitu pasukan2 
sekutu mundur. 

Mentjapal sasaran untuk menutup 
Kambodja sebagai daerah persembu- 
nfian pasti akan memperpandjang ter 
Iibatnja pasukan2 Amerika dan ke- 
mungkinannja mereka lebih terbenam 
seperti di Vietnam Selatan, djika Ha- 
nol mendjawabnja dengan meningkat- 
kan Intervensinja di Kambogija. 

Makin tjepat tindakan Amerika itu 
dlachiri, makin besar kemungkinan- 
nja untuk mengachirinja menurut wak 
tu Jang dip'lih Amerika daripada me 
nurut waktu Jang dipilih oleh Komu- 
nis. kata NYT. 
NYT mengatakan bahwa Nixon 

lam pidatonja jang distarkan melalui 
televisi tanggal 30 April malam un- 
tuk mendjelaskan penerobosan AS ke 
Kambodja, telah memakai istilahZ, 
Yngoistik 
Dalam pidato itu Nixon mengata- 

kan : "Saja lebih suka mendjadi Pre- 
siden satu kali sadja dan melakukan 
apa jang menurut kejakinan sala be- 
nar daripada mendjadi Presiden dua- 
kali tetapt mengorbankan Amerika se- 
bagai negara kelas-dua dan menerima 
kekalahan untuk pertamakalinja da- 
lam sedjarah jang sudah berlangsung 
selama 190 tahun.” 

Harian The N.V. Times mengata- 
kan bahwa statement Presiden menim 

        

   

      

POLITIK AMERIKA 
SUDAH TAK MENENTU 
KATA HARIAN NEW 
YORK TIMES 
bulkan kesan adanja hubungan antara 

posisi politik Presiden Nixon dan ke- 

putusan militer AS untuk menjerbu 

Kambodja. 

Statement Nixon tidak dapat men- 

djelaskan sikap Amerika diantara ne- 

gara? asing jang sudah dikatjaukan 
oleh pertjabangan? politik dalam ne- 
geri Amerika Serikat. Statement Nixon 
Itu djuga tidak akan mejakinkan kem 
bali bangsa Amerika bahwa waktu 
untuk menarik mundur pasukan2 AS 
dari Vietnam tidak ada hubungannja 
samasekali dengan waktu akan di- 

pilihnja kembali Nixon sebagai Presi 
den La.d. (UIP) 

DJENAZAH IMAM 
SUKARTO DIMAKAM- 
KAN DI KALIBATA 

DJAKARTA, — Djenazah almar- 
hum dutabesar Indonesia untuk Bir- 
ma dan Nepal Major  Djenderal 
Imam Sukarto Jang meninggal dunia 
beberapa hari jang lalu telah dima- 
kamkan ditaman pahlawan Kalibata, 
Djakarta hari Selasa siang dalam sua 
tu upatjara kebesaran militer. Al- 
marhum meninggal pada usia 52 thn 
dikota Rangoon akibat serangan djan 
tung hari Minggu malam jang lalu. 

Upatjara pemakaman di Kalibata 
Itu telah mendapat perhatian besar 
sekali baik dari fihak sip!! maupun 
militer dan sebagal inspektur upatja- 
ra bertindak wakil panglima Kobkam 
tib, Jetnan djendral Sumitro, 

Djenazah almarhum jang tiba dari 
Rangoon hart Senin malam jl. sebe- 
lum pemakaman telah disemajamkan 
digedung departemen departemen lu 
ar negeri Djakarta. 

Presiden Soeharto pada hari Sela- 
sa pagi telah berkenan memberikan 
penghormatan terachirnja “pada als 
marhum didepartemen luar negeri. 

  

  

PERANG BISA MELUAS MENURUT 

MENLU KANADA 

OTTAWA, — Menlu Kanada Mit 

chell Sharp menjatakan didepan DPR 

bari Senin bahwa perkembangan? pe- 

riwiwa dewasa ini membawa risiko 
meluasnja peperangan di Indotjina 
Mendjawab sebuah pertanjaan, Sharp 

berkata: ''Djka melihat djalannja pe- 

ristiwa2 sekarang ini, ada risiko jg 

sengat besar bahwa konftik itu akan 

meluas." 
Dikatakan alehnja bahwa adalah 

mutlak perlu untuk menemukan sua- 
tu djalan guna membatasi perang di 

Vietnam, Kambodja dar Lads itu. 

2000 tentara 
sewaan dari 
digon 
Priom 

Phnom Penh, 6 Mei (Mdk). 
Lebih dari: 2.000 orang 

keturunan Kambodja jang 
berdinas dalam satuan2 pa 
sukan chusus (special for- 
ces) AS di Vietnam Sela- 
tan telah diterbangkan ke 
Phnom Penh, demikian me 
nurut keterangan sumber2 
jang mengetahui hari Se- 
nin. 

Menurut sumber itu se- 
lama beberapa malam bela 
kangan ini antara 10 sam- 
pai 20 pesawat terbang se 
tiap malamnja mendarat di 
lapangan terbang Pochen- 
tong, mengangkut pasukan 
pasukan jang bersendjata 
lengkap itu dan sendjata2 
serta mesiu dari Vietnam 
Selatan. 
Pemerintah Kambodja kabarnja 

mengharapkan sedjumlah 10.000 orang 

serdadu keturunan  Kambodja itu 
dapat diterbangkan ke Phnom Penh. 

Mereka itu adalah serdadu2 sewaan 

jang bertempur di Vietnam Selatan 
dalam satuan2 "Special Forces” AS 

WARTAWAN JUNANI 
JEAN STARAKIS DIUSIR 

ATHENA, — Jean Starakis, 
seorang warjawan Junani ke. 
turunan Peranijis jang telah 
didjaiuhi hukumar pendjara 
selama 18 fahun dibulan jang 
lalu harj Senin atas putusan 
pengadilan setempa: djusir 
darj Junanj. 

Atas dukungan pemerintah 
Perantjis: Jean Starakis Se. 
nin pagi telah diizmkan un 
tuk iku: dalam pesawaj jang 
mau ke Paris. 

Starakis telah dipendjara- 
kar sedjak janggal 18 Agustus 
1969. 

NEPAL SERUKAN: SEMUA 
PASUKAN2 ASING DITARIK 
DARI KAMBODJA 
KATMANDU, — Nepal hari 

Senin menjerukan agar semua 
pasukan? asing djjarjk-mun- 
dur dari Kambodj: 

Menterj Luar Negerj Nepal 
Ghaendra Bahadu Rajbhan- 
darj menjajakan dalam suatu 
statemen: ,(Eskalasi darj kon 
flik di Kambodja sangar dise 
salkan. Agar sijuasj dinegara 
tersebut iak tetap memburuk, 
maka satu2nja djalan jang 
sanga, baik jalah menghorma 
ti kenetralan negeri :ersebut 
setjara seksama.” 

Rajbhandarj mengajakan: 
»Nepal jakin bahwa usaha yer 
achjr untuk menghentikan ber 
langsungnja eskalasi jang 
memburukkan situasi dinegeri 
itu ialah dengan segera dilak 

  

  

sanakan penarikan mundur 
semua pasukan? asing darj 
Kambodja'', 
Gagasan ini sedjalan deng- 

an pendirjan Nepal mengenai 
Viejnam, demikian kafa Men 
lu Rajbhandari. 

masuk 
Penh 

Terdiri dari 
anggota 
unit ”'Baret 
Hidjau” AS 
— jang dikenal dengan nama "Baret 
Hidjau'” — disepandjang perbatasan 
dengan Kambodja. 
Pasukan2 jang sudah mendapat Ia 

tian AS itu akan merupakan bai 
bantuan jang sangat berharga bagi 
tentara Kambodja jang sedang dalam 
keadaan terdesak dan jang untuk ba 
glan besar kekurangan perlengkapan 
dan belum tjukup terlatih, 

DI Vietnam Selatan pasukan2 ketu 
runan Kambodja itu bertempur diba- 
wah pengawasan orang? AS akan te- 
tapt dipimpin oleh perwira2 mereka 
sendiri. Diduga, bahwa tidak ada "Be 
ret Hidiau” AS Ikut dengan mereka 
ke Kambodja 

Serdadu2 keturunan Kambodia Itu 
telah membuktikah  dirinfa sebaga! 
pradjurit2 jang tangguh dan teristi- 
mewa terlatih untuk djenis perang 
gerilja jang dilakukan oleh Viet- 
kong. 

"Mereka menganggap Kambodja se 
bagai tanah air mereka. Mereka akan 
bertempur lebih baik disini dari padu 
di Vietnam" kata sumber tadi. 

(Orang2 Kambodia Jang berdiam 
di Vietnam Selatan, jakni didaerah 
delta Sungal Mekong, dikenal seba- 
gat "Khmer Krom” jang berarti 
"Khmer Hilir” atau "Khmer Ba- 
wah”. Mereka berdiam didaerah del- 
ta Mekong jang dulunja merupakan 
daerah Kambodja dengan nama "Kam 
puchea Krom”, jang oleh orang? Pe 
rantjis dinamakan Cochinchine. Dae- 
rah ini sekarang termasuk ah 
Vietnam Selatan, dan orang? "Khmer 
Krom" disana merupakan minoritas, 
menurut taksiran berdjumlah 1,3 
djuta orang 

Orang2 Kambodja suka membagi di 
rinja dalam tiga golongan, jakni 
orang2 "Khmer Krom”, orang? 
”Khmer Loeu'" atau "Khmer Huku" 
— jakni suku? dipegunungan jang di 
Vietnam dikenal sebagat ""Montag- 
rards" — dan orang2 "Khmer Kan- 
dal" atau "Khmer Tengah"" 

Rtr/Ant) 

          

  

Pembetulan 

PERKARA HISWARA 

  

Dalam kalimat terachir tulisan me 
ngenai putusan Pengadilan tentang 
perkara Hiswara Darmaputera ada 
kalimat jang tertinggal. Kalimat itu 
sesudah 

    

Dengan memperhatikan bunjinja 
Pasal 314 RIJB alhasil harus 
ditambah 
Memutus dalam tingkat pertama 

Menjatakan perbuatan terdakwa ber 
nama Hiswara Darmaputera tersebut 

4 dituduhkan ke 
n tetapi per 

2 itu tidak merupakan suatu 
kedjahatan ataupun pelanggaran 

  

Melepaskan tertuduh “dari segala 
tuntutan hukum mengenai perkara 
ini. Dan menjatakan bahwa semua 
ongkos perkara akan dipikul oleh 
negara, (Red) 

  

RRT umumkan 4 sjarat 
jang harus dipenuhi oleh 
pedagang2 Djepang 
Hong Kong, 5 Mej (Mdk). 

PERDANA Menierj RRT 
Chou En—Laj menerangkan 
kepada pengusaha Djepang 
bahwa mereka harus memenu 
hj sjarat jang seluruhnja ber 
djumlah 4 untuk dapa, ber 
dagang dengan RRT. Demikt 

pengumuman jang disjar- 
kan oleh para pedjabat ge- 

  

” Djalan semau gue” di Sumatra Utara 
Djakarta, 6 Mei (Mdk). 

Barangkalj cjseluruh In- 
donesja hanja ada satu2nja 
Gjalan jang diberi nama 
»Gjalan semau gue" dan 
djalan inj ada dj Sumatra 
Uiara jaknj antara Koia 
Pjnang (km. 342), Langga 
Pajung (km. 372) dan Gu- 

(Gambar Istimewa) 

nung Tua (km, 150). Dja- 
lan tersebut sebenarnja bu- 
kan djalan karena sedjauh 
mata memandang hanja gu 
run pasir sadja dan gurun 
Ini meliputi kurang lebih 

.40 km2 luasnja sehingga 
kendaraan? jang kebetulan 
lewat untuk menudju ke 
Gunung Tua boleh pilih se 

ROMBONGAN wartawan ketika berhenti sebentar di tengah gurun Sum. Utara. 

enaknja. 

Bekas djalan2 jang djla- 
luy oleh kendaraan diwak- 

tu hudjan mendjali betjek 
dan hilang sedangkan pada 
musjm panas djalan? jang 
pernah dibuar jtu akan 
tertutup oleh 
diterbangkan oleh angin, 

    
u2 jang 

Seperti dikesahui, djalan?2 
antara Rantau Prapai sam 
pai ke Padang Sidempuan 

kinj ik ke- 
mungkinan?nja untuk dibu 
atkan djalan permanen se 
hingga kendaraan? jang 
biasanja menudju ke Me- 
dan lewa: Sibolga dan Ta 

ratung da rana dalam 
waktu aj akan bisa me 
lalui djalan tersebut deng 
an demikian al memper 
singkat waktu n djuga 
berarti memadjukan pere- 
konomian sejempat 

Selain daerah gurun pa- 
sir, antara Gunung Tua dan 
A. Godang ada djalan djuga 
kira2 60 km darj Padang 
Sidempuan, apai hudjan 
turun keadaan djalan?nja 
mendjadi betjek dan beru- 
pa kubangan jang dalam- 
nja sampai setengah meter 
sehingga kendaraan? jang 
lewap ierpaksa menjingkir 
dan memoreng melalui pa 
dang rumput jang tjukup 

as. Oleh karena itu dja- 
lan? antara Kota Pinang 
sampai Langga Pajung ie 
rus ke Siunggam dikenal 
sedara: ,Pexas nja Suma 
tra. (KL) 

  

langgang dagang Kanton. 
Pengumuman iju dikuiip 

oleh harian Komunis dj Hong 
Kong pada hari Minggu jang 
lalu dan disjarkan kembali 
oleh UPI. 

Djepang, jang tidak mempu 
njaj hubungan diplomatik de 
ngan RRT melakukan perda- 
kangan melaluj Kantor ,,/Me- 
morandum '. Persetudjuan da 
gang melalu ,,Memprandum” 
itu baru? ini diperbarui oleh 
Peking. 
Ke-4 sjarat itu ialah : 
PERTAMA : mereka tjdak 

akan berdagang dengan pengu 
saha?2 Djeparg jang mau ber 
dagang dengan RRT disatu 
pihak, tetapi mau pula mem 
bantu Chiang Kat Sehk dita. 
in pihak untuk menjerang 
RRT dan membantu Korea 
Selatan menjerbu Republik 
Demokrasi Korea. 
KEDUA : mereka tidak akan 

mengadakan hubungan ekono 

mj dengan pengusaha? jang 
menanam modal besar di Tai- 
wan dan Korea Selajan 
KETIGA: RRT samasekali 

tidak akan berurusan dengan 
pengusaha? jang memberikan 
bantuan serdjata dan amuni- 
si ker imperialisme AS 
dalam agressinja di Vietpam, 
Laos dan Kambodja. 
Dan KEEMPAT : RRT tidak 

akan berdagang dengan joint 

veniures AS—Djepang | baik 
di Djepang maupur dalam 

bantuan AS dj Djepang 
Yoshimy Purui, Ketua Dele- 

rasi Perdagangan Djepang 
melalu Kanjor ,Memoran 
dum” itu tahun lalu merap 
datangani kemunike bersama 
di Pekvg upiuk menjiari dja 
lan keluar kearah pembaharu 
an hubungan dagang lang meli 
puti dhamlah 625 djuta doltar 
AS. (UPI 

   

    

    

     

    

    

    

     

    
    

    

    

    

        

    

      

     
   

   

HALAMAN II 

12 1 t 

SPORTIEF 
Ibu2 dari #'Namarin: 

jang mempertundjukkatf 
senam di TVRI, menjam 
paikan kpd. "Merdeka' 
bahwa, pada waktu "ade 
gan” tiduran dilantai bb 
gian2 tubuh jang -tid. 
dibungkus dan rambs 
jang sudah di-spray elol 
elok dari rumah, harus 
”berkenalan” dengan d 
bu sang lantai jang rupd 
nja kurang dikur 

Untunglah ibu2 ja 
sportief djiwa dan rag 
nja tidak terlalu kehe: 
tan lengan dan rambut! 
nja mendjadi k pel 
lantai TVRI..... 

Sekalipun begitu Bung 
Sumadi perlu  berika 
tempat. dan lantai 
bersih buat ibu? 
sportif. Terialu saja 
rambut indah didjad 

kain pel T 
MODAL UNTUK 
MODAL ASING 

Kabarnja Menteri F 

in telah menget 
peraturan jang me 

lehkan perusahaan 
sahaan asing pa 
dal pindjaman untuk 
vestasi. 
Rahajat tentunja t 

”Katanja kita perlu 
modal asing, kars : 
sendiri kekurangan mu 
dal, tetapi kena 

tru kita jang ih 
dal kepada perusahaan 
asing??? ?” 

Tentunja ba' 
djadi, perusahaan nasi 
nal sudah tjari pindjam 
an, sedang perusah 
asing, karena keman 

an djaminannja akan d 
pat obralan p a 

dari bank? Pe 
kita. 

Oh, memang nasi 

GENAP SET: 
Kemarin 

genap set 
ruannja. 

Sukses pemb 
”Merdeka” bukan ka 
na siapa? melainkan pa 
ra pembatja dar 

tanja djuga. 
Madjunja “"Merdel 

bukan . karena mm 
asing tapi karena 
nasional alias berd 

  

  

      

  

        

  

   

      

  lema (selalu ber 

Pasukan! 

asing 

supaja 
keluar 

      

NJ. INDIRA GANDHI 
TENTANG KAMBODJ 
New Delhi, 6 Mej (Miik 

PM India Njonja 
Gandig mengatakan h 
nen, bahwa « a 
di Kambodja 
.konsekwensi & 
bagi Asia dan dunja 

Berb 

   

   
   

  

  

an parleme 
x Kambodja, Nionja Candid 
berseru kepa k ing 
supaja ketua K tra. 

Masuknja pasuk an 
Vietnam Se ah 
Kamtx 2 

  

konflik baik a& 
1. 

Bersambung &



  

  

  

MANIV 

PERSTAPAN GHADAPI TE 2 LUAR NEGERI 
MERDEKA 

20 pemain dipanggil ikut 
PSSI Selection 

9 DARI IBUKOTA, 3 DARI MEDAN 

Djakarta, 6 Mei (Mdk). 
Pengurus PSSI telah me- 

manggil sebanjak 20 orang 
« pemain2nja dari seluruh ta 

Nah air untuk dipersiapkan 
dalam rangka menghadapi 
tamu2 dari kesebelasan lu 
ar negeri jang akan berma 
in di Ibukota dalam waktu 
dekat ini. Demikian kita di 
peroleh keterangan dari Pe 
ngurus PSSI Selasa siang 
kemarin. 

| 

| 

| | 
  

DAVIS CUP : 

India lawan 
A'lia 2-1 

Bangalore. 5 Mei (Mdk) 
kembali Australia 'memotong' 

leading India mendjadi 2—1 da 
lam final zone Timur 

Stone memenai 
ngan double. 

Pasangan “Australia Mu sete. 
lah melakukan marathon set 
pertama mengalahkan pasangan 
India Lail/Mukherjea, 15—13, 

Senin pagi, ketika Jaideep Muk 
sherjea memerlukan 24 menit un 
“tuk memenangkan pertanding- 
an ladjutannja jang telah ter. 
henti atas Dick Crealy 3—6. 

| €—3, &—, 3 &—2 
| Dalam pertandingan single. 

Premnjit Lal hari Sap- 
tu mengalahkan Ray Ruffets, 

| E—2. 6, 6 IG 14—12. 
t (Rtr.@1p) 
  

THOMAS CUP : 

| PEMAIN2 MALAYSIA 
| SUDAH BERLATIH DI 

STADION UTAMA 

ra, Kuala Lumpur, untuk 'menje 
suaikan diri dengan fidim dan ke 
adaan tempat" dimana pertanding 

pan babak pungkasan (final) pere 
| butan Thomas Cup akan dilang 

sungkan mulai tanggal 28 Mel 
hingga 6 Djuni jang akan da 
tang. 

Sebelumnja mereka telah men 
@jalani latihan selama 7 bulan di 
Gelung SBA (Seangor Badminton 
Association) 

Sementara itu kesibvPlan2 kl 
ni sudah mula! nampak untuk 
membuat stadion Negara dimana 

pertandingan skan dilangsungkan, 

| 

  

ngan tersebut. 
Pekerdjaan2 

jang sudah2. 
Lebih kurang 3000 buah tem 

MENDATAI 

1.Merek sabun bubuk. 

4.Djalan 7.Perekit. 
9.Perintah : Suruhan. 

11.Ukuran berat. 
12. Bintang (Bhs. Inggeris). 

      

    

  

sesuai dengan keluasan pertandi 

Dikabarkan  seterusnja 
bahwa ke-20 pemain jang 
dipanggilkan itu akan di 
TC-kan di Djakarta mulai 
tgl. 9 Mei jad, dan menu- 
rut rentjana team PSSI Se 
lection.inilah jang nantinja 
akan dihadapkan dalam per 

BERENANG DARI OTTAWA 
KE GUEBEC 

OTTAWA — Perenang dja. 

protein jang akan 
Lourmais dari tepi sungai. 

(Semarang), 11. Levy 
Barat), 12- Djunaedi 
13. Sarman Panggabean, 14 Res 
dianto, 18. Dede RusP (PSMS/Sur 

ya Sakti Medan), 16. Machful, 
17, Suseb (Makassar), 18 Suhar 

dan Witarsa (coach Persib Ban, 
dung). 
Dari pihak PSSI dipeorleh ko 

terangan lebih landjut bahwa ke 
mungkinan besar PSSI Gjuga 

akan menambah beberapa orang 
pemain lagi umtuk team 'Seleo 
tion'.nja Ini dan rentjana jang de 
mkkian masih dalam pertimba ' 
ngan. Hanja dikitakan seterus 
nja bahwa team PSSI Selection 
ial perlu dibentuk dalam waktu 
tjepat mengingat banjaknja per : 
mintaan2 sepakbola luar negeri 
Untuk bermain di Indonesia. De 
ngan demikian seandainja team 
PSSI jang pertama jaitu team 
Pardedetex tidak berada didalam 
negori (berhalangan) maka PSSI 
dalam pertandingan2 persahaba 
tan internasional akan diwakili 
oleh team PSSI Selection Ini. 
(Am) 

  

Bangkok pusat latihan 
SAAT MRI LELE PPs SBU   

team tennis medja ?'Asian 
ARTA ATA 

DJAKARTA, 6 Mei Midi) 
Pemain2 terbaik tennis-medja dari 

seluruh Asia akan dihimpun dan men 
dapatkan gemblengan dipemusatan Ia 
tihan jang menurut rentjana diadakan 

  

berlangsungnja kedjuara- 
an tennis-medja Asia-i di Nagoya ba 
ru Ini. 

Menurut Willy Warokka, dibentuk- 
nja suatu team tennis-medja "Asian 
AI Stars”” adalah merupakan keputu 
san kongres ATTF dan mendjadi sa 
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AIl stars” 
TEA TOK DRAG 

KATA WILLY WAROKKA 

Sebegitu djauh Willy Warokka be- 
lum dapat menjebutkan dari negara2 
mana pemin? itu akan diambil, 

Seperti diketahul belum lama ber. 
selang suatu team tennis-medja dari 
group pilihan terbaik Eropah telah 
melangsungkan perlawatannja ke Dje 
parg dan dihadapkan dengan pemer 
In2 setempat. 

Kedjuaraan antara peladjar 
Asia 

Sementara itu WIlIy Warokka da- 
lam kedudukannja sebagai “Sekdjen 
PTMSI menjatakan, bahwa dalam 
rangka usaha meningkatkan mutu 
dan kemadjuan tennis-medja dianta 
ra peladjar2 se-Asia, bulan Djund 
mendatang akan diselenggarakan su- 
atu kedjuaraan tennis-medja Asia un- 
tuk para peladjar, 

Kedjuaraan antar peladjar se-Asia 
Itu direntjanakan diadakan di Singa- 
pura dan dalam hal Ini Indonesia 
akan turut-serta mengambil bagian. 

Dalam pada itu dikatakan, bahwa 
dalam bulan Agustus mendatang 
akan dilagsungkan tournament ten- 
nis-medja "pantia negara” di Manila, 

  

KES. INDONESIA 

MUDA MENANG 

MUTLAK DI 

PONTIANAK 

Djakarta, 6 Mei (Mdk) 
Kes. Indonesia Muda (IM) 

jang baru? ini mengadakan 
perlawatan ke Pontianak (Ka 
limantan Barat) sore kemarin 
telah berada kembali di Ibu 
kota. Dalam tournja selama 
8 hari di Ibukota Kalimantan 
Barat itu, kes. Indonesia Mu. 
da telah mengadakan a 
6 kalj pertandingan persaha. 
batar dan berhasil memenang 

kan “keseluruhan atjara per- 
tandingan. 
Adapun hasil2 pertandingan 

seiengkapnja selama di Pon. 
tianak adalah sbb. : 

Indonesia Muda vs Mempa. 
wah 12—4. 

Indonesia Muda vs Bea Tju 
kaj Pontianak 10—0. 

Indonesia Muda vs ABRI 
Pontianak 4—0. 

Indonesia Muda vs Bima 
Pontianak 4—0. 

Indonesia Muda vs LM. Pon 
tianak 5—4. 
Indonesia Muda vs PERSI- 

PON (Bond Pontjanak) 1—0. 
Sementara itu dapat dika. 

barkan bahwa dalam perlawa 
tannja ke Pontianak itu kes. 
Indonesia Muda Ibukota telah 
membawa beberapa pemain. 
nja jang pernah memperkuat 
Bond PERSIDJA, severtj Arwi 
fanto, Soegianto (kiper) dan 
Danur Wendo dan ternjata wu 
la para pemain ini dalam ke 
selaruhan pertandingan teiah 
bermain dengan baik sekali. 
Demikian Pengurus I.M. Dja 

  

  

PASUKAN ASING 
(Sambungan dari hal. 

  

ni 

Dikataikannja, bahwa India 
telah menjambus gembira di 
bukanja konperensj Paris me 
ngenaj perdamaian dj Vietnam 
dam mengharapkan bahwa 
Sea, akan menudju 
satu pen. an mM ad 
luruh masalah ngan" ai 
Sebelumnja, Mentterj D'nesh 

Singh memerangkan kepada 
parlemen, bahwa Kambodja 
sekarang sudah merupakam 

pelargenna perang besarZan. 
Di nja, bahwa jnterven- 

si asing telah mendjadikan 
situasi lebih rumit dan penje 
Iesajan setjara damai lebih 
mg ditjapai. 

Ia berseru kepada semug 
fihak jang bersangkutan supa 
Ja. mengi In "permusuh- 
an dan menjetudjuj diseleng- 
garakannja satu konperensi 
djenis Djenewa unjtuk memu- 
lihkan perdamajan d' Asja 
Tenggara. Suatu penjelesaian 
militer tidaklah mungkin bagi 
masalah2 Indotjina, jang 
mungkin hanjalah penjelesai- 
8n damai melalu: perundng- 
an, kata Djnesh Singh. (AFP) 

Pele takut 
ditjalik 

TIAP MALAM GANTI 
KAMAR TIDUR 

. Guadalajara (Meksiko), 
— Pemain sepakbola ke 
namaan, Pele jang sudah 
berada di Guadalajara, 
Meksiko bersama team- 
nja untuk terdjun dige- 
ganggang kedjuaraan du 
nia sepakbola (World 
Cup) tiap malam berpin 
dah2 tidurnja untuk men 
tjegah kemungkinan di- 
tjulik. 

Seorang pengawal po 
lisi chusus telah ditugas 
kan untuk melindungi 
Pele dan semua orang 'jg 
masuk ke hotel dimana 
team Brazil menginap di 
periksa dengan teliti. 

Perhatian serupa akan 
diberikan kepada pema- 
in2 Tjekoslowakia, Ing- 
geris dan Rumania kalau 
mereka memintanja, de- 
mikian panitia penjeleng 
gara World Cup. 

Keempat team terse- 
but akan bertanding da- 
lam Grup-III di Guadala 
jara. 

2 -PENDAJUNG. HUNGA 
RIA TENGGELAM 
KETIKA LATIHAN 

  

Budapest, — Dua orang 
pendajung Hungaria telah 
tenggelam disungai di Bu- 
dapest hari Senin ketika pe 
rahunja terbalik karena di- 
serang hudjan angin. 

Pendajung2 tsb. kedua- 

nja berusia 16 tahun se- 
dang dalam latihan dengan 
menggunakan perahu un- 
tuk 4 pendajung ketika ti- 
ba2 badai mengamuk jang 
mengakibatkan perahunja 
terbalik. Dan anggota crew 
lainnja telah dapat disela- 
matkan oleh pendjaga tepi 
sungai tersebut. 
  

Pelajaran 
perahu 
papyrus 
ditunda 
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     Matador jang sial 
RABU, 6 MEI 1979 

- 

MATADOR Spanjol Marcelino Librero ter njata mendapat nasib sial tatkala baru2 ini 
setjara tidak diketahui badannja telah dise ruduk oleh seekor banteng dalam arena 
bulifight Las Ventas dikota Madrid. Ban teng tersebut sebenarnja baru sadja mema- 
suki ring dan langsung menjerang matador .jang berusia 20 tahun itu. Tanduk banteng 
tsb. telah merobek paha kanan sang mata dor sedalam 8 intji, tapi untung ketjelaka- 
an lebih besar dapat dihindari. (AP). , 
  

Dimana PON VIII? 
OLEH : DRS. SOEHARDJO 

SOERJOBROTO 

erita santer bahwa P.O.N 
VIII akan digeser ke lain 
daerah dan. bukannja di 
Palembang merupakan be- 

rita jang harus ditanggapi dengan 

alasan2 jang masak dan maton 
(wadjar). 

Pertama-tama penulis dapat 
sedjalan dengan fikiran pemerin- 
tah jang tidak dapat menerima 
biaja jang dindjuktn oleh P.P. 
PON. VIII sedjumlah 7.000. 
000.000 rupiah, sedangkan sua- 
tu peristiwa nasional jang lebih 
penting dan akan masuk sedja- 
rah akan - berlangsung ditahun 
1971 ialah pemilihan-umum 

PP. P.O.N. VIII Palembang 
jang harus setjara sekaligus akan 

membangun semua sport-venues 
serba baru dan modern, dimana 
perkembangan olah-raga di a- 
chir2 ini bertambah tjabang2 
dan menghendaki perfectnes ma- 
ka dengan sendirinja akan mene- 
lan biaja jang menakdjubkan. 

Penulis telah mengalami 3 ka- 
li penjelenggaraan P.O.N., dua 
peristiwa terachir setjara actief 
didalam P.P. P.O.N. II dan I 
maka dapatlah merasakan be 
pa beratnja mempersiapkan se- 
galanja demi succesnja P.O.N 
Untuk diketahui chalajak ramai 
bahwa didalam persiapan diper- 
lukan (untuk daerah baru). 

  

1. tanah2 untuk sport-venues 
dan tanah ini tidak boleh 
djauh dari kota, dus harga 
tanah akan tinggi (grond- 
speculanten timbul). 

. pembentukan kader? teh- 
nis memerlukan latihan 
dan pembinaan (special 
coaching). 

peralatan untuk tjabang2 
olah raga serba baru. 

4. peralatan untuk melantjar- 
kan komunikasi (kenda- 
raan, telecom dis. . 

accomodasi untuk peserta 
dan officials. 

6. persediaan bahan makanan 
Se-hari2 meningkat. 

Djadi di daerah jang mulai 
dengan (1), repetent penjeleng- 
garaan P.O.N. akan menelan bia- 
ja jang tinggi, belum kalau ada 
oknum2 jang akan menjalah gu- 
nakan kesempatan dan akan 

      
    
        

          

          

    

        

              

  

     

     

Club Hongkong datang 
dengan 16 pemain top 

  

menggendutkan perutnja sendiri 
akan lebih memperberat biaja. 

Bidjaksanalah pemerintah dan 
KONI untuk — mempersilahkan 
daerah mana jang sanggup me- 

njelenggarakan dengan biaja jang 
telah ditetapkan 

Untuk Palembang — memang 
mengalami keadaan jang tidak 

favourable — waktunja berbare- 
ngan dengan penjelenggaraan Pe- 
milu. 

Maka dengan biaja tertentu 
jang telah ditetapkan oleh KONI 
menurut pandangan penulis ha- 
nja ada tiga daerah, jang mung- 
kin sanggup  menjelenggarakan 
(Surabaja pun sanggup, tetapi 
karena baru sadja menjelengga 
takan, baiknja djangan diikut 
sertakan untuk mendjadi tjalon ). 

Adapun tiga kota jang wadjar 
sanggup menjelenggarakan P.O.N 
VIHI ialah, Djakarta, Medan, Ma- 
kassar. 

Walaupun Djakarta ada hak 
untuk menjelenggarakan, karena 
jang sedianja menjelenggarakan 
P.O.N. VI tetapi berhubung pe- 
ristiwa G.30.S8. pada bulan Ok- 
tober 1965, tidak diadi, namun 
ada baiknja diselenggarakan di 
luar Djawa antara Medan dan 
Makassar. 

Dua kota tersebut dalam pe- 
njediaan  sport-venue — tinggal 
meng-upgrade sadja, walaupun 
menurut pendapat penulis Ma- 

   

- kassar agak lebih komplit karena, 
  a 13 tahun jang lalu 
sedangkan Medan 17 tahun jang 
lampau, dengan demikian untuk 
Medan biaja akan lebih banjak 
dari pada Makassar, karena ma- 
sih harus menambah sport-venue 
lebih banjak dari Makassar. 

Keuntungan Medan ialah @ 
kan menarik pengundjung dari 
Malaysia dan Singapore, walau- 
pun biaja akan melebihi Maja 
djika diselenggarakan di Makas- 
sar tetapi tourisme akan lebih 
meningkat 

Selandjutnja dibagian Barat 

Indonesia sudah lama tidak dia- 
dakan pesta olah raga jang sifat- 
nja Nasional, ketjuali sepakbola 
pada tahun 1966, pertandingan 
kedjuaraan P.S.S.I. landjutan se 
hubungan dengan peristiwa Sta- 
dion Utama Djakarta. 

jakarta merupakan kota 
Ijadangan djika 2 kota ti 
dak sanggup menjelengga- 
rakan, dan saja kira pak 

  

Ali Sadikin tidak akan menolak 
karena semua fasilitas tersedia 
di ibu-kota sini. 

Demikianlah saran objectief 
jang diadjukan untuk memberi 
bahan daerah dan para organisa- 
tor penjelenggaraan P.O.N. VIII - 

THOMAS CUP.:. 

MALAYSIA UNDANG 
WASIT INGGERIS 
KUALA LUMPUR, — Per 

satuan Bulutangkis Malay- 
sa (BAM) ielah mengun- 

wasit Frank Shaw da 
/n Inggeris untuk mewasiti 
babak final n The 
mas Cup jang akan 14 

Lumpur 

Untuk datang sebagaj hone. 

Toha mendjadj umpire 
AF 3 

Uniuk kedjuaraa, All Eng- 
land dan dalam tourna- 
meng bulutangk:s SEAP— 
Games ditahun 1965 jang 
lalu. 

Seperti d'kejahui negara? 
jang ikul mengambit bagi- 

  

  

Djakarta, 6 Mei (| , 

13.Sia! : Malang. karta mengatakan. (Am) On an mana aa Kan 5 Minor Tanes (Padjakg pe 

Tenan penat mega nah Heyerdahi sementara ini mena dalam ke Suen Ha Man ». 
Saham : Bah: : Iuran. AV Pevenen akan ah - 

19. Team Pemberantasan Korupsi. ATJARA PERTANDINGANS Nana asn Ma bu Banana Maa Dua ta Kera | 1 20 xg3 tree bagunge. 
Ka, DUA NINA mengatang, untuk memberikan dengan 3 orang Kwong — Kwong Yin Ying lalah : 

wodaja dapat menghisap Kes, Professional jang — Lok Tak Faj — Lok Tak Djum'at 5 Djun: 1970. 

DJAKARTA — Kesebelasan |) Kestadttan kapalnya itu diatas air. lah ber.kali8 mendjuaral Ming, sedangkan jang ber Djam 0800 pagi 
30.Panggitan sembahjang. Ka "MelI" adalah usaha Meyer- yennganag Maan, baja — wadah siska @ifalal. . di Airport 
MENURUN Olaria jang tergolong utama dahi kodun untuk melintasi Laut ran . Ini dalam lah: Dah — Nas djam 07.00 pagi berangkat ke 

ear nas to enngn urutan kelima Atlantik dangan kapat pepyres kundjunyannja dj Ibukota Jhan Let dan Chee Kuala Lumpur. 
ti I akan « Hu, untuk membuktikan, bahwa hanja akan mengadakan Keong. 1 1970, ajam 

gan di Stadion Utama #rangg Mesir Yuan dapat menta dun kak pertandingan jala Dapat dikabarkan bahwa 1500 Berangkat 
sesi Buruh Internasional. 2 najan, Djakarta. menghadapi gel Amastka dahan vakis setani- @iperkirakan 11 ken Jardine sebelumaja Airport kembali ke 
4.Sangat. 5. Amat : jang paling. esebelasan2 utama Indonesia. Man beberapa shah sebelum Co- dan 18 Mey (tahun jg lalu) pernah me Djam 1630 Sempaj ke Kema- 

Kebal dari sesuatu (penjakit dl). Kesebelasan Olaria jang di- umbus. Min Dari daretan2 pemala 38 ngadakan kundjungan, ke yoran. 

8.Sesudah lima. perkuat oleh 6 pemain nesianat Pentas dibawa Angan Medan dan dalam pertan- Biaja 8 3 

10.Merek bumbu masak. Brazil. bermain di Njakarta da KES. DJEPANG JR. beradik ja- dingan dikota tsb, kes. Jar Ro 2 

12.Negara di Afrika. lam rangka tour Asianja. 2 t Tak Fai dan Lok dino ini telah berhasil me. Perutupan tgl 25 Mel 1970 

14, Adjun Inspektur Polisi, Atjara 4 Ikesobe KES. SELANGOR 3—1 | Tak Hing, dun pemain ba. nyalakan has. SME (ju 
2 ansnendemsa lasan Olaria tsb . Meta UanN, — Tam & jaran jang menduduki ke. ara . Namun dalam 

19. Bahan utama pembuat gula. Tanggal 23/5 menghadapi petasin bantar Bingung, Jang De rterttonti dalam deretan pertandingannja — dengan PRESTASI TERBAIK DUNIA 

20. Alas tempat tidur. kes Persidja Diakarta. Tea ing Ikut serta dalam kedpan- pemain? proff jang ada di kes. Pardedetex kes. Jardi. LEMPAR TJAKRAM 

22.Setudju : Sesuai : Mupakat. Tgt. 24/5 menghadapi kes. PS raan sepakbota junior Asta-KII di Mengaag Saga ne mengalamj kekalahan- LOS ANGELES — Pelempar 

24.Machiuk MS Medan, z Manila, Senin malam ini mengge deretan nama pe nja. tjakram Amerika. John 
26.Perusahaan Penerbangan Nasional. 27/5 menghadapi kes, PS Mingkan kes. Selangor, 3-1 dalam malai jang dhawa va, Sementara Itu dari pihak mentjatat prestasi terbaik dumi 

iang : Gembii s1 Jr. 1gp setataya. Tenan. tah : Hung Ping — POSI masih bagan Sapa, 000 sekan $ Ogan naa 
'Pematah muda Diepang Cheng Kwok Kan — Che. oleh kepastian mana metik Senin 

I Wordon 201. 3 Sana Binal 4 neaba Hang Teng Ha oran xen Kang Wah Eka Maan Ka Jar Ta NN on wa. tadi Ih 
MENDATAR . 5. ONGKOS. AM. 16 Pertandingan? ini diselangga memainkan 3 tag, ang - 3 

AI BOWOROK 6 POSTER. 7. MA- “14. SI. 16. MADOR. 17. SOAP. 18, SITUASI: 12 DANGAL: 13 MONO. rta oleh PSSI dan Jejaan ”— seaam naa “benang "ta | Kwok Tak Sin — Li Kwek Ibukota, (Am) sar Ku melempar tjakram sedia 
Gu.& IPAR. 4 MAROS. 11.ODIDO) IGLO. 20. KOMPAS. 21. SURPLUS. 1G. BOROS. 18. PIPA. 20. KU: Getora kem, uh 63.73 meter. 
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