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RADIO TELEVISI - KOMPOR - KIPAS AN 

Hidup lebih nikmat dengan an 

Gs ELECTRIC CO. LTD. Osaka lapan 

BELILAH HANJA BARANGI LISTRIK BUATAN SANYO 

SELASA, 12 MEI 1970 

Kategorisasi PBB : 

Kita masuk 
  

  

  

        

Washing:on, 11 Mej (Mak). 
PBB hari Djum'a: mem- 

beri Yjirj kepada 16 negara 
Afrdjka, 2 negara Asia dan 
1 negara di Timur Tengah 
sebagai pusa, negara nega- 
ra jang Karna berkembanz 

atau beum berkembang di 
dunia. di 

egorisasi itu uaf 
da suatu syudi untuk 
rapat Dewan Eknomi dan 

nja per capjia kurang dari 
100 dollar AS, djumlah ra- 
a2 orang jang tidak buta 

Penpusaha/pabeik "dalam /pabrik m 
produksi dalam negeri, js 
bruto, kurang dari 1076. 

dalam kategori dan jang 
terbaik sampaj jang terbu 
ruk itu ialah : 

1. DI 'AFRIKA : Gujnea, 
Bo:swana, Sudan, Uganda, 
Gambia. Niger, Leshoto, 
Chad, Dahomey, Somalia, 
Tanzania, Ethiopia, Burun- 

di, Volja Atas dan jang pa 
ling belum berkembang ja 
lah Rwanda. 

(Bersambung ke hai. IV) 

Kapten pilot 
Airud 

- dimakamkan . 
di Kalibata 

Djakarta:“12- Me! (Mdk) — 
DJENAZAH almarhum 

penjambutan 
polisian RI dilapangan terbang, 

kemudian djenazah disemajam 
kan di Markas Besar Perairun 
& Udara Dji Sendjaja 1, Kebajo 
ran Baru. dimana diadakan pula 
upatjara pelepasan oleh Panglima 

Korps Alrud. 
2 Djenazah lainnja jang terdiri 

dari ar pilot KBP (anumerta) A-G 
Purnama dan Aiptu Suprapto, ma 

sing2 atas permintaan keluarga 

merdka akan dimakamkan dd 
Bali dan Gi Kebumen, demikian 

@iberitakan Humas Mahak- 
Riwajat hidup 

Pendidikan Akbp. A.A. Gede Pur- 
nama antara lain SR, SMP, SMA, 
Lalu Lintas Udara, dan Sekolah 
Inspektur Polisi tahun 1968 berpang 

kat Iptu tahun 1961 Akp. tahun 1968 
(Kompol. II, dan tahun 1968 Akbp. 

tu, tabun 1961 Akp. tahun 1965 Kom- 
pol, dan tahun 1909 Akbp. 

Alptu, B.H. Suprapto tamatan SR, 
SMP, STM Penerbangan, dan Pendidi 
kan Dasar Kepolisan. Tahun 1964 di 
berikan djabatan Pemegang technik, 

tahun 1906 dilantik mendjadi Aipda, 
dan tahun 1970 naik mendjadi Aiptu. 
Ketiga2nja masing2 meninggalkan seo 
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PERPUSTAKAAN 
. Lause PUBAT DEPT ak 

v leka, Hak Manusia Merdeka 

  

   

       

  

     

        

  

Ga SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

Ternjata tidak turun di stasiun Surabaya 

penjelundup emas 
t ii $ - 

Belam SEMUA akn dia diterangkan 
Tidak selalu melalui. 

e KA 
djar ingan Airport Kemajoran 

Pe 

 mBetbtlara mengenai Yara me He nat kp 

terbongkar ea Dg ma meng O OS al 1 Kegis 5 | 

Djakarta, 12 Mei (Mdk). — tisp emas iku masuk melatul 
DUA orang pembawa 30 narnja tidaklah demikian, oleh 

kg. emas selundupan, jang karena risiko untuk tertangkap 
semula diperkirakan akan terlalu besar bagi para penetun 

langsung menudju Suraba- san Dona Mangsa 
ja tidak berhasil diketemu kan “hagnja, tapi Ma an 
kan, demikian dikatakan labuh. 

NO. 6978 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

    

  

Dan Wil 71 Djakarta Pu-. han2 mana jang dipergunakan 
sat AKBP Drs. Pamudji. Se. Oleh para penselundup2 Hu, de. 
bagaimana telah diberita- 
kan Selasa pagi anggota 
”Siluman” telah diberang- 
katkan dengan pesawat ter 
bang untuk memburu ke- 
tjepatan Kereta Api ”Li- 
mex”, jang membawa dua 
orang kaki-tangan penje- 
lundup emas sampai di Sta 
siun Kereta Api Surabaja. 

Menurut AKBP Drs. Pa- 
mudji, diantara penumpang 
penumpang Kereta Api itu 
jang sampai di Stasiun Su- 
rabaja tidak terdapat S dan 
OTT, jang masing2 memba 
wa 10 dan 20 kg. emas ba 
tangan dibalik badjunja. Di 
perkirakan mereka telah tu 
run ditengah djalan dan se 
dang diselidiki kemana per 
ginja. 

   

  

Pnompenh tetap tahan 

Pena re diplomat RRT 
dan Korea Utarg jang berada di 
Pnompenh. 

LiMerurut pengumuman Kementeriin ” DJUGA STAF KEDUBES KOREA UTARA BELUM 

lomatz Peking dan Pyongyang terse. )” DAPAT TINGGALKAN KAMBODJA 
but tidak akan diizinkan keluar dari 

negara itu sebelum diplomatz Kambo wat itu djuga nanti akan membawa di belum dapat dikatakan telah keme 

ja di Peking tiba kembali di Pnom- ke Pnompenh semua diplomat2 Kam bali ke Kambodja 

penb. , bodja dari Reking. Baik diplomat2 RRT maupun Ko 

Seperti diberitakan kemarin, pem. Mengenai protes Korea Utara bah rea Utara tidak akan d'perkenankam. 

Peking telah menuntut supaja diplo- wa diplomatz Kambodja semuanja menirggalkan Pnompenh sebelum di- 

mat2rja itu dibolehkan berangkat ke sudah keluar dari Pyongyang, Kemlu plomat2 Kambodja di Peking te 

RRT dengan menumpang pesawat  Kambodj, mengatakan bahwa diplo- kembali ketanah air, demikian pihak 

tjarteran dari Perantiis supaja pesa- mat2 itu masih berada di Peking dja Kemlu Kambodja. (UPI) 
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PERANG KAMBODJA: 

Pasukan 

komunis 

membalas 

SEMINAR "MULTI RASIALISME” DI SWGArurAI 

Perang rasial hanja | 
akan rugikan India. 
Indonesia dan RRT- 

Kata:Menlu Rajaratnam 

y        
ja serta otak. daripa sempak Jatiban 

Singapura, 12 Mef (Mdk) Menteri Luar Negeri itu 

2 - emas tersebut. Mar bi Ienngag ar s 
Menteri Luar Negerj Si. mengatakan bahwa suatu 

,, 2 tip ana an 
KATA PIHAK SEKUTU ngapura S. Rajaratnam ha perang ras terbuka, trlak 

Punja djaringan2 'enk2 Amerika dekat desa Memot da 
ian lam usaha mereka untuk mengungsi » 

s ketempat jang aman sambil memba- 
Menurut keterangan Drs. Pa wa harta benda jang bisa diselamat- 

penje' kan. 

ai kh hn tom ira o)j Berbaris 
memperedarkan emas darj dje. : : Belang ia di Amerika 
'Argor lasso” Swiss Mahasiswa2 Amerika sementara 
"Bagelhard” London. Dari ada itu dinegerinja Gjuga saat Ini terus 

nja persamaan tsb kemungkin. mengadakan pawai2. Tapi mereka ber 
an besar penjelundupan emas baris bukan untuk mengungui melain 

itu ke Indonesia dilakukan oleh —kna untuk ”memprutes  terlibatnja 
Amerika dalam @ Viet 

suatu syndikat penjelundup in. Tn 1 nam 

Gambar samping menundjukan keti 
Ika sebanjak 3000 mahasiswa Univer- 

Dubes2 Arab Dapat sitss Amany, New York, metantjar- 
Pendjelasan Tentang or doi membawa senuah pet ma 

Konperensi Asia — Wear lambang tega. 4 re 
« Universitas Kent baru2 Ini. (UPI). 

ri Sabtu memperingatkan akan memberikan keuntung 

di Singapura bahwa setiap an bagi ketiga negeri itu 

konflik2 rasjal di Singapura Inilah salah satu alasan 

dan Malaysia, baik lang- pemiing mengapa Singapura 
sung maupun tak langsung dan Malaysia akan menga- 

akan dapat melibatkan le. ”tasi atau menampung ma. 

bih darj setengah pendu- salah? ras mereka, katanja 

duk Asia. dan mengmbahkan bahwa 

Hal inj karena, katanja sekali persoalan tsb bisa ter 

dalam memberika, sambu atasi, maka hal itu kemudi: 

tannja didepan suatu semi an akan mendjadi suatu pet 

nar mengenai "multi rasia. soalan dalam negeri 

lisme”, ras? tsb setjara his Lebih djauh Menlu Raja 

toris terhimpun dalam 3ne ratnam menjarsukan agar 

tara jang paling banjak hubungan? ras hendaknja 

penduduknja di Asia, jaitu diwadi'hkan di sekolah? 

India, Indonesia dan RRT. dan universitas2. (AFP) 

Saigon. 12 Mei (Mdk) 
Kapal2 meriam Vietnam Se 

latan jang mendahului 9.006 
pasukan gabungan AS-Vietsel 
hari Senin terus menjusup le 
bih dalam di Kambodja mela. 
jul sungai Mekong menudju 
Phnom Penh. 
Komandan Sekutu mengata 

kan bahwa kapal? meriam itu 
malahan mungkin akan mele 
wati Phnom Penh, jang terle 
tak 60 mji didalam Kambodja 
darj perbatasan Vietnam Sela 
tan. Pada hari Minggu jang 
lalu pasukan2 marinjr Viet- 
nam Selatan menggabungkan 
diri dengan -pasukan? darat 
Vietnam Selatan jang telah 
bergerak madju kearah Sela. 
tan melaluj djalan raya 1 jang 
menghubungkan Saigon de- 
ngan Phnom Penh. 
'Sumber2 militer Sekutu menja 

takan harapan mereka bahwa ge naas ANA 
kan Konperensi Asia untuk Kambo- P3 
dia nampaknja mendapat sorotan dju - rakan mereka jang dilantjarkan 

s2: Dari golongan NATO z5 
11 Met pagi, Menteri Luar Negeri puhkan usaha2 perang komunis 

      

    

      
    

Wakil PM Saigon, 
ke Pnompenh? 

HONGKONG, — Suratkabar resmi 
Vietnam Utara —"Nhan Dan" hari 

  

Peserta . 
seminar 

desak Pem. 

Djakarta, 12 Mes (Mdk) 
Usaha Indonesia untuk mengada- 

Vietnam Selatan Nguyen Cao Ky Ba- 
ud Ini telah pergi ke Phnom Peni 
untuk mengadakan pertemuan deng- 
an pemerintahan PM Lon Nol. 

Le Duan di Peking 
Le Duan sekertaris 1 dari Partak 

Buruh (Komunis) Vietnam Utara dam 

India bikin : 
bom nuklir 

pemimpin de-tacto Hanot setelah me 

ninggainja Ho Chi Minh dibulam 
BENTROKAN 

lakang usaha Indonesia untuk me- . - Pasukan2 Amerika Serikat jarg , Mei 

Menara aw 450 sekolah sokong Nan na Ea maa aa AS pe apa 

didaerah2 bagian bawah Phnom 
. Penh selama berbulan2. Pihak 

-. Sa Irak dan Long Meneoap aa) Keanika, LSGA h Vietnam Selatan mengatakan bah 

dam Malik menjatakan bahwa kepada TRA 5 an a ce an a wa gerakan militer mereka Itu d: 

de BERACHIR TANPA lskukan untuk” membantu peng 
ungsi2 Vietnam Selatan. 

  

New Delhi jang dihadjri oleh untuk melakukan suatu kundjungam 

  

  

  

“ Adaa, Huta, mitenan na . , . dan tempat2 persembunjian ma 

PEDJABAT AS DI CAPE "'#, bahwa dinga kepada Duta Besar gg » me bunjian ma aki? dari wak? seluruh par resmi, demikian dslarkan tani Sewa 

TOWN DITJULIK 100. “mengoaai latar belakang” kta: tin 2 1 masih 49 pCt. Pengusaha Amerika Setudju Intervensi Bean Oa “Veoan Ur tai politik India ketjuali Far, 98 ato Paing 

Cape Town, — Pemban- "» Indonesia itu, mengingat bahwa ditutu & Militer AS di Kambodja di Kambodja disepandjang per Yi Komunis telah memdasak:  ekanin Wodiksa Uta Wa Sad 

tu atase angkatan laut Yugoslavi Malah sebuah negara none p batasan Timur Vietnam Selatan: Kangen Hoegpa Mn ndut "Basmi mebang” dat MI 

- pa- signed. Wasblagton, 12 Mei (Mah) persen dari pengusahal itu, jang me Sumber? militer Sekutu mengata ang . 18 Smg kwa dimana dia telah mengadakan su 

da konsulat djenderal A.S. KATA TOKOH ANTI-  Nedoriand adalah entu2nja ape” "Suasai 800 perwahaan terbesar A- kan bahwa meskipun hasi!2 jang Ha pengangkut dan Pelun. tu kundjungan resmi setelah meng 

di Cape Town (Afrika Sela wan mengoat begumana anggapan PERANG VIETNAM — sara NATO jang mendukung ke "ika, mendukung Nixon (AMP) diperoleh pasukan? gabungan AS #1 Jang, menga Seminar jang jadi upeiara? peringtan ulang ta 

tan), Letkol Walter Lim- nia atas Udek hadiirnja India dan Washington, 12 Mei (Mdk) putusan Presiden Nixon untuk ae Pa Vietsel sedjak tanggal 29 Apri! Pengutahan AE mmg og ag Hat dari Lemin pada tanggab 

bach, Djum'at malam telah Pakistan dalam Kongerensi Asa dan)” Godeng “Putih. polisi dan rak Awpcadkan Paukama ke Kamo  GUb. Solichin tamu sangat banjak sehingga dapat me aaapal “konsensus bahwa 

Pasifik mengenal Kambodja, jg akan jat Washington Minggu malam dja. demikian hari Minggu oleh P DCi Ah usaha2 perang KOMU | ——— 

ditjulik, demikian Miadakan pada tanggal 16 dan IT menarik nafas lega karena de- Menteri Muda Luar Negeri AS li Djakarta nis selama berbulan? namun A1 sak petakan enam € J 

ana Pilot Richardaon. uc Gp dag aihota Bandung m Kapur tamunb” mein! “mengadn  dekaannja dan Integritas wila 3 Wartawan 
Own. lampau. Dalam hubungan ini ia meng : menimbuk: Berbitjara dalam suatu wawan Dekanan - alinea bata kan pembalasan: 3 jahnja. 

Polisi Airika Selatan ki- #sitan sewuts Ini serang en lengang tangh menbabukan 0 ama kateri Manan “enam “ang sofa jang tera dar engan an Pemalang ke hal IV) Kekuasaan bom RRT dan AN hilan 

ni berusaha keras mentjari pt an aanngn an @jumlah 4 - djolaskan bahwa Pemerintah Be bar hari Ini akan telanja sengkkana, "ebadap teman ' 3 

pedjabat AS jang ditjulik jam hurungan Ma mean minggan Washington sangut kuntirkan 'anda telah | mengirim seputjuk Ajang langsung hepcoua DCI Dia RUH anna merika untuk “Ditangkap Komunis? 
sahaken penghentian peperangan. — kerusuhan2 hebat ag kapada Preoidon Mason kara, Kundjungan Ini adalah dalam PENANEAN BUANA AS Kn magarah In 

— 100.000 orang kaum demcastran @draus berlei persetudiuan —Tengka mengambu Perbandingan “ ve. pdineranga terba SL NGON, 13 Met Okay 

@dakat Putib megeri Itu dengam operasi ter Jam holi tertentu antara DCI dangan dap black mail nuklir merupa 

tadi: berkungat Gdakat Oseleng Putih ikut, Diamping Nedertand, ne Disber. Guh: telcttn dara rame KET JELAKAAN UDARA kan bahan diskusi pokok. Si aa Se ana 

rol. Kosiermans diadili pl Sena jung mendukung Undakan "In Pada perindianannja akan di Bunduar Na mentingad Spa Gagak Yang A nanuta Oni 
8 Yatot sengit anti intervensi AS kalah mo dampingi tangung oleh Gebermer KD Pelistan Michigan 12.5 (Mdk) kesimpulan luas, jitu: pertama: diberitakan ce 

di Kambodja. Nixon itu terutama CI AM Sadikin, WALTER P. Reuther, Ketua “dalah mungkin dilaksanak: past ongg Mt aon pasukan 

Djakarta. — Prof. Dr. ngatjaranja advokat Mr. Dalam berbagai Ieniden jang di. Gerai Asia, antara lain Diepeng, ”' Mrujuka jung akan diundfasah an Serikat Buruh Mobil AS Jang prompt nga “0 sayangkan seng Barang ee gg 3 
Kostermans, seorang guru jlamdjukiam hari Seni begitu penting, menurut Yan Pilipina tara lala Castaa @ Miraca satu tokoh proj 

besar/ahli tumbuh2an Man Ne ME AAK 206 Erang alah Lebih landjut dia mengatakan any Aargkernke baper Kuan Tata ia Man pembuatan bom nuklir berikut nee Na 3, an Gani Sana 

Negeri Istime sapan. bahwa reaksi Sorjet setjura — Pembangunan Cietah sistim peluntjur. Kedua: dari segi “1 ps 

pis pada Institut Pertanian wa Djakarta, mendjelang — Sementara Hu, David Bellingor. relatif Tatan mada Ka Tana Marnan Gan Iva An an ntar" kosa Ta ai A3 2 w0-aga Sean marawan (AS ang Mang 

Bogor, menurut rentjana achir tahun jl. telah men- salah catu pemimpin dari Komite Tt Penatattan SMA Bunga, Ne Naa kenmpat: Bari segi SeOnOmi Dal Ka Dara De Lena Paman 
hari Selasa ini akan dipe- djatuhkan hukuman 10 dan mens Kena beng we Ba Harris . Walter P. Reuther terkenal itu dapat dilaksanakan. ena onset Boo pance 1 

riksa oleh Pengadilan Nege 6 tahun pendjara kepada 2 Dabaa: Wan PERWIRA? MILITER diseluruh dunja berkat perdja — Kesimpulan? itu ditjapal sesu — Dispateh International, sebuah ham 

ri Bogor. Ia dituduh terli- orang pemuda jang ditu- Tea Sa aa ba sementara Re @ Nee Yerk dari AUSTRALIA KUNDJUNGI lanannja keliling dunia sedjak dah ada pendapat jang bulat da)” tor berita treciance dan Elizabeth 

bat dalam peristiwa pembu duh sebagai pelaksana dari 4 centang hemarshan seperi. paca ak paus rn aka-can VIN/BRAWIDJAJA masa mudanja. Antara tahun ri para ahli jang diundang untuk —Pvad, kareeponden Christian Sctence 

muhan bekas anak-angkat- pembunuhan terhadap Alex, Menurut Befingee, sekarang su Sena at diakagan S0 peng Brg mon IA — 11 Orang Per 1982 dan 1995 ia mengelilingi mendukung pemikiran bahwa ti Monitor dari Ntw Maven, Conmecti- 

dah sila 450 buah sekeluh tinggi usaha terkemuka mengenai intervenai seluruh Eropah dan Asia dgn dak wda pilihan Inin bagi India «zee tennbebian & tea 

nja, Alex Natalia almarhum Natalis bekas anak-angkat Ta » . Bersendjata Austra- mengendarai sepeda, memerjk xetjuali membuat bom nuklir Mag Karen go hg oa 

menjimpan sendjata api Prof. Kostermans tsb. emo ng ra“ Pemesan lan Pan ag masi Guan ma: Va Jang mindjadi siswa dari s. bagja. mengingat kemadjuan RRT Jang Yna mendiki Kendaraan Jang mnagen 
"Yne” Mu menundukkan ja kembali ke tepat dibilang persendjataan tu eraan jang menga 

tanpa hak dan melakukan Nixon jang mengerahkan “teata olah 
tupai jeep pinggir S 

anak2 di- Kantotis bahwa hanja 4 persen menjeutjak Australia, La ag Ko eng Ker Key kite Bamuh —tenaba vay Kieng. 

homosex dengan Prof. Kostermans adalah "2 A8 he, dan Oitembak ,omin Nizon @ Indone, sementa- r buruh2 AB Gan " Kemampuan tehnis India un KAT Ma debu Tag 

bawah umur, demikian di- warganegara Indonesia ke- Setra 4 Sag aana aa ra 34 menantangnja Gan 17 persen Ia tsb mendirikan 174 Tjabang Seri tuk membuat sendiata? muklir oi)” CNlpou, dimana 3 wartawan AS 

pereleh keterangan dari pe turunan Belanda. Ohio oleh Pengawal Nasional innja bersikap rama. baru? ini mengrundj Ko. kat Buruh Mobil AS.CIO perkuat oleh pernjdiaan Dr Nag 18 sebatumnja telah dhangkap ana 

- Setan, pentikan sratiua YK, 68 aja (UPI (Bersambung ke bal IV) "0 Kemana, sebutan Di KO” 

PENJEDAP MASAKAN " 

KY rowo ! 

Sabtu menjatakan bahwa Wakil PM” 

 



  

HALAMAN 11 

Djakarta, 12 Mei (Mdk). 
Dua orang pegawai Pa- 

djak di Djl. Dr. Wahidni 
bernama Sjaifuldjan dan 
Apon Supandi serta Sutadji 
bin Sukarman, pegawai D 
CI dan dua orang peda- 
gang, masing2 bernama 
Theo Smith dan Pau Tjin 
Liang, kesemuanja pada ta 
hun jl. dengan bekerdja sa 
ma satu sama lain, telah 
merugikan keuangan Nega- 

  

'Organisasi 
| Kepolisian 

belum . 
rampung 

MENHANKAM AKAN 
SEGERA KELUARKAN 
KEPUTUSAN LAGI ? 
MEDAN, 12 Mej (Merdeka) 

Pangdak . II/Sumatera Utara 
Brigdjenpol Drs. Widodo Budi. 
Garmo merdielaskan bahwa sam 
pai saar ini organisasi Polri 
masih belum "final" (rampung) 
tetapi diharapkan dalam waktu 

singkat Menteri Hankam.Pangab 
akan mengesahkannja. 

Menurut Brigdjeapol Widodo, 
organisasi Polri perlu disesuai- 
kan dengan tugas pokok dan 
keludukan Polri didaiam Angka 
tan Bersendjata, tetapi bukan 
merupakan unsur Angkatan 
Perang 

Panedak Widodo Jang baru 
sadja kembali dalam menghadj- 
ri raker para Pangdak baru2 
tai menjatakan, bahwa berba. 
gei keputusan telah diambil da 
lam rapat tsb. terutama Jang 
mmoniangkut tugas2 pokok dan 
tugas chusus Polri. 

ugas2 chusus Polri menurut 
Brigdienpol Widodo izlah untuk 

peng: nan Pemilu dan pening 
katan Pelita jang untuk ini 
akan diadakan satuan2 tugas 

    

    

   

tersendirj 
Polri, — merurut Brigdjeapol 

Widodo. melakukan pengaman 
an umum terhadap Pevilu di. 

  

bantu dergan unsur2 Kepolisi. 
an chusus dan Angkatan Pe- 
rang 

Pangdak-II/Sumatera Utara 
Brigdienpol Widodo dalam kete 
rangannja kepada pers itu dju 
ga telah mengemukakan hasil2 
dan pengalamannia dalam "Field 
'Test' para Pangdak se Iidame. 
sia haru2 jni jang menurut 
Brigdjenpol Widodo, didalam 
pelaksanaan field test tsb jang 
penting jelah — implemntasthja 
Aalam praktek sehari2. (Ant) 

Rp.10.000 
untuk « 

BBN palsu 
Djakaria, 12 Mej (Mdk) 

Avdrj Setiawan dan Sofjan 
bin Ewan telah dihadapkan di 
depan sidang Pengadilan pada 
hari Senin kemaria, karena me 
reka dituduh dengan kata2 bo 
hong da, membudjuk Drs. 
Ridwan untuk mengurus BBN 
(Bea Balik Nama) sebuah mo 
bil asa) dibajar sebanjak Rp. 
70.000. Tapi setelah uang pem 
bajaran BBN tsb dibajarkan 
@ieh soksi kepada terdakwa, 
ternja'a BBN jang diurusnja 
itu adalah BBN palsu 

Perbuatan terdakwa tsb, me 
murut surat tuduhan Djaksa 
K. Saragih SH, dilakukannja 
pada bulan Mej 1969 jang lalu 
dirumah saksi sendirj dengan 
menanda-tangani suatu surat 
perdiandjian. 

Untuk mendengarkan saksi 
dalam perkara ini Hakim me. 
nundj sidanrnja sampaj ming 
gu depan, (Mr) 

      
    

  

Soebi 
  

demikjan ditambahkan. 

  Rp. 30 

ran sedang2an sadja 

adalah sebegaj ber'kut : 

Poundstert'ag Inggeris 
Dolar Avstra 
Deliar Amerika Serikat 
Dollar Spore/M'sia/Brunei 
Golden Belanda 
D-Mark Djerman Barat 

Hongkong 

  

   

Antena 

ra dalam pembajaran Fis- 
kal beberapa buah mobil 
"Fiat" dan ”Holden” jang 
pengurusan BBN mobil2 tsb 
telah dirobah nomer type- 
nja pada daftar sekum. se- 
hingga pembajaran fiskal 
mobil2 tsb. mendjadi lebih 
rendah dari semestinja. 

Mobil2 fiat type 125 dan 
124 diganti dengan type 
850 dan 600, sehingga se- 

Olah2 daftar sekum tsb. as 
li. Setelah selesai pembaja- 
ran fiskal, maka type 
”Fiat” pada daftar sekum 
tsb. dirobah lagi seperti se 
mula, jaitu type 125 dan 
124. Begitu djuga terhadap 
mobil "Holden” dengan me 
ngisi sebuah kwitansi ko- 
song tanda-djual-beli ”Hol- 
den” B. 3951 L seharga 
Rp. 2.5 djuta dengan tgl. 1 
April 1966 sehingga pemba 
jaran fiskal dari Rp. 80.000 
mendjadi Rp. 7.000 sadja. 

Perbuatan? tsb. mereka 
lakukan pada bulan Mei 
1969 jl. dan hari Senin ke 
marin kelima orang pela- 

SEORANG ANAK 
PEREMPUAN HILANG 
Djakarta, 12 Me! (Mdk) 2 

Seorang anak perempuan ber 
nama Yanj, berumur 11 tahun, 
dikabarkan ' telah hilang sediak 
hari Djum'at jl dan hingga kini 
belum dapat ditemukan. 

Pada hari itu sekira djam 13.00, 
Yani menjerahkan unng Can “da 
gungannja kepada ibunja daa 
mengatakan bahwa in hendak 
buang air. Tetapi sedjak suat itu 
hingga berita ini ditulis, anak ga dis Itu telah hilang. 

Adapun tjirl2nja falah: rambut 
pendek, tinggi badan sedang, 
warna kulk hitam dan mempunjai 
tingkah laku seperti anak laki2. 
Kepada masjarakat jang mengeta 
hul dimana Yan! berada diminta 
untuk memberitahukan craag tua 
nja di Djl Kawi Gg III Rt 013 Rw 
04 Djakarta atau ke Kantor Po 

  

  

  

  

| 2 pegawai padjak 
terlibat perkara " 

fiskal 
palsu 
SEHARUSNJA Rp.80. 
000 TAPI DITURUN- 
KAN DJADI Rp.7000 
SADJA 
ku2 dalam pemalsuan su- 
rat2 fiskal dalam pengurus- 
an BBN itu telah dihadap- 
kan didepan sidang Penga- 
dilan Negeri Istimewa Dja- 
karta, dengan Hakimnja E. 
D. Johannes. (Mr) 

MERDEKA 

Casino2 
Djabar 

achir Djuli 
ditutup 

Bandung, 12 Mei (Mdk) 
Gubernur Djawa Barat Solihin 

GP mendjandjikan, bahwa selu 
ruh casino jang kini masih ber 
langsung dibeberapa tempat kabo 
paten di Djawa Barat paling jam 
bat akan ditutup bulan Djuli 
1970, 

Sebabnja casino2 masih berlang 
sung dikabupaten2 Tangerang, Bo 
gor dam Tjirebon itu disebabkan 
adanja 'voor finansiering dari pe 
megang2 casino untuk beberapa 
projek pembangunan agar pro 
jek2 itu tidak terbengkalai. 

Menurut rentjana, casino di Ta 
ngerang dan Tjirebon harus ditu 
tup achir bulan Djun! dan casino 
di Bogor achir bulan Djuli harus 
tutup. Begitu pula berbagai per 
minan djudi gelap termasuk djudi 
"buntut?, Gubernur Sokhin mengha 
rapkan, supaja segera bersih da 
ri Djawa Barat. 

"Kalau saudara? wartawan ti 
dak pertjaja, marilah bertaruh de 
ngan saja dan saja akan memberi 
kan satu bulan gadji djka djudi 
casino di Djawa Barat tdak ditu 
tup', demiklan Gubernur Solihin 
GP menambahkan. . 

  

Pupuk 
Tjarubany Madiun, 12.5 (Mdk) 
Pengusaha pupuk CIBA telah 

merugikan petani, kata seorang 
petani 'kepada wartawan PAB 
jang baru? inj berada dj Tjaru 
ban/Madiun, Djawa Timur. 

Dengan ketjewa dia menerang 
kan bahwa kerugian itu bukan sa 
dja disebabkan oleh pupuk CIBA 
jang kapasitet kerdjanja tidak se 
berapa tapi djuga oleh kenjataan 
bahwa padi jang harus diserah- 
'kan sebagai pembajaran pupuk CI 
BA Gjauh lebih mahal herganja 
dibandingkan dengan harga pu 
puk CIBA jang didapat. 

Jang lebih buruk lagi, pertani 
itu menekankan. bahwa kepala? 
desa (Lurah) setempat telah meng 
haruskan petani menggunakan pu 
puk CIBA. Ia selandjutnja menga 
takan bahwa untuk tahun ini ada 
kemungkinan petani tidak punja 
padi untuk disimpan, karena pe 
tani masih harus menjetor padi 
jang belum terbajar untuk pupuk 
CIBA jang Titerima tahun2 sebe 
lumnja, 

Untuk mejakinkan wartawan 
PAB tentang keharusan jang me- 

  

SELASA, 12 MEI 1970 

PN Garuda membandel di 
Irian Barat 

Djakarta, 12 Mei (Mdk). 
Seluruh barang2 di Irian 

Barat turun 307 sampai 
407 sesuai dengan instruk 
si Gubernur Irian Barat se- 
hubungan dengan PP-16, ke 
tjuali tarif Garuda Indone- 
sian Airways jang sampai 
saat ini masih belum menu 
runkan tarifnja. Hal tsb. 
diungkapkan oleh Pangdam 
XVII/Tjenderawasih Brig- 
djen Acub Zainal Senin pa 
gi di Istana Merdeka, jang 
datang ke Djakarta bersa- 
ma2 dengan Gubernur Irian 
Barat Kasieppo atas pang- 
gilan Presiden Suharto. 

Pangdam mengharapkan 
agar Garuda dalam waktu 
dekat dapat menurunkan ta 
rifnja dan menjesuaikan de 
ngan instruksi jang dike- 
luarkan oleh Gubernur. 

Menjinggung tantang masalah 
logistik, Brigdjen Acub Zajnal 
mengatakan Irian Barat menda 
pat perhatian penuh dari Peme 
rjatah Pusat dan mulai bulan 
Djuli jang akan datang. logis. 

  

Ciba rugikan 

petani Madiun 
"KATA SEORANG PETANI 

CIBA, petani itu mengatakan bah 
wa semua lurah di Tjaruban, jg 
terdiri dari 24 lurah sipil dan 
militer. mengatakan kepada peta 
ni bahwa instruksi tentang ha 
rus digunakannja pupuk CIBA di 
berikan oleh petugas2 atasan Pe 
merintah. Seorang Bupati setem 
pat dikatakan telah menjelipkan 
dalam salah satu pidatonja, bah 
wa djika seorang lurah tidak 
sanggup atau bisa melaksanakan 
pemakaian pupuk CIBA oleh pe 
tani, lebih baik minggir sadja. 
Sedang lurah2 setempat takut 
ditjap sisa2 PKI kalau gagal da 
lam pelaksanaan pemakaian pu 
puk CIBA oleh petani, karena 1ja 
ruban/Madiun adalah bekas 
daerah basis PKI. 

Petani itu achirnja mengatakan 
bahwa penggunaan pupuk CIBA 

  

Nisi jang terdekat. maksa untuk penggunaan pupuk tidak praktis sama sekali dan me 
— — mx me— ———— 

BELUM DIPIKIRKAN ? L 

Pengeluaran uang besar 
baru perlu diimbangi 

Djakarta, 12 Mei (Mdk) 
Uang besar kercas Rp. 5. 

000.— dan Rp. 10.000.— 
umumnja oleh kalangan 
njaga dipandang sebagai 
pengganti tjek (jang dirasa 
kan banjaknja ris/konja 
aniara lain jjek kosong) 
dan kesuljtan2 tehnis 
bank. Dalam segi ini coupe- 
ures besar boleh dikatakan 
membawa kemanfaatan un 
tuk kelanrjaran perdagang- 
an, lebih2 bagi daerah2 pe 
Galaman seberang jang jak 
mempunjaj bank. 

Bagi kewadjarap eknomj 
sosjal pemunyjulan dan pe 
redaran coupeures besar se 
perti Rp. 5.000— dan 

Rp. 10.000.— jyu seharus- 
nja diimbangi dengan pe- 
ngeluaran uang retjeh. 
Uang rejjeh lebih banjak 
@ibutuhkna oleh sebagjan 
besar masjarakai diban- 
dingkan dengan uang be- 
sar. Kwanyitas uang reijeh 
Sukan sadja menambah ke 
tenyeraman dan kepertjaja 
an Takja!, kareng kerusak- 
an (slijjage) uang retjeh 
adalah besar andingkan 
dengan uang ribuah 

Achli2 eknomj belum da- 
ya memberj angka? posi- 
lip berapa besar perimbang 
an uang rejjeh dan uang 
besar. Tapi dikatakan pere 
daran uang re:jeh umumnja 
lebih aktip dalam ben- 
tuk kalian transaksi (turn 
Over) jang mana dinilai 
kwanjitas uang reijeh ha 

  

WATRA EKONOMI : , 
BEAJA2 PENGIRIMAN POS LUAR NEGERI NAIK 
DJAKARTA — Mulai tanggal 11 Mei 1970 hari Senin kemarin seluruh bea Udara bagi pengiriman Pos dan Giro jang ditudjukan keseluruh pendjuru dunia dari Indonesia gkan mulai mengalami perobahan, jakni naik dengan beberapa prosen. demikian Drs. 

0, Kepala Humas Kade 1 Pos dan Giro Djakarta Raya. Perobahan tarip bea 'bagi pengiriman2 pos keluar negeri ini dimaksudkan sebagai penjesugkan adanja perobahan2 Kurs Devisas 
Mengenai peagiriman pos2 melalui udara untuk wilajah Indo. nesia sama sekali tidak mengalami perobahan, begitu djuga Porto 

untuk pengiriman udara keluar negeri dan dalam negeri tetap, 

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan, bahwa beaja pengiriman 
surat dengan pos udara ke Eropa Barat dan Timur menurut tarip 
baru adalah Rp. 35— setiap 5 gram jang sebelumnja berdjumlah 

Biaja pengiriman ke Diepang jang semula Rp. 17—— 
tiap 5 gram mendjadj Rp. 25-— dan ke Amerika Serikat dari 
Rp. 4l— mendjadi Rp. 50— watuk tisp 5 gram. 

KURS VALUTA ASING DI DJAKARTA 

"DJAKARTA — Kurs Valuta Asing di Djakarta hari Senjn tetap 
tidak berobah dari kurs hari2 sebelumpja. sedang kegiatan pasa- 

Kurs pada money changer PT Gunung Agung hari Senin 11 M4 

BELI DJUAL 

  

dengan , 
uang 
retjeh 

rus lebih besar dalam perse 
diaan sirkulasi, 
UANG LOGAM 
KEBAJORAN 
Mengenai uang logam 

jang akan dikeluarkan oleh 
Pemerinyah dalam rangka 
hari peringatan ulang-ia 
hun Proklamasj ke—25 se- 
begitu djauh jidak kede- 
ngaran laporan? jang mem 
bawa kegonejangan dipa- 
sar logam mulja. Dapat 
diterangkan Indonesia su- 
dah iama jidak mensjrkula 
sikan uang logam, sehing- 
ga mungjulnja uang logam 
ini kini sudah Capa, sorot 
an luas. Masih merupakan 
tanda—tanja berapa besar 
banjaknja uang logam jang 
kelak djedarkan. 
Dikwatirkan penggemar? 

souvenir akan memborong 
uang logam bila Pemerm- 
tah tidak waspada dan 
praktis. Selajn sebagaj sou- 
venir, uang logam djuga 
dapa, dipakai/diolah seba- 
gaj baha, adonan untuk 
maijam2 barang keradjin- 

  

an. 
Agak menggembirakari 

djuga dikabarkan pembikin 
an uang logam dilakukan 
dj Kebajor»m jang berarti 
memberi lapangan kerdja 
baru dan fambahan. Pa- 
brik uang logam jang di- 
maksud 'elah lama dikerah 
kan untuk kebersingan la- 
in dan sjukur kini telah 
kembali kepada funksi-nja 
jang semula. (br). 
  

TEAM LIPI ADAKAN SURVEY DI 
UNHAS MAKASSAR, L 

MAKASSAR, — Suatu team dari Lem 
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) akan mengadakan survey dalam 
Mrgkungan Um'versitas Hasanuddin 
Makassar, mengenai fasilitas dan ke- 
#latan research, 

Survey jare Att 
Djum'at dariDlakarta dan akan be- 
Gara didaerah ini selama beberapa 
har', 

Survey jang dilakukan oleh Team 
LIPI itu dimaksudkan untuk meng- 
umpulkan data2 mengenal fasilitas re 
search seperti alat2 ilmiah, pembi 
an research dis, mengumpulkan da 
ta2 tentang tenaga2 ilmiah dan teh- 

    

rist jang bekerdja — dibidang rese- 
arch 

Humas Unhas A.C. Tendean me- 
rwatakan kepada “Antara” di. Ma- 
kassar, bahwa data? jang diperoleh 
itu, selain dapat dimanfaatkan oleh 
LIPI, diuaa oleh Unhas sendiri. Bila 
ja jare berhubungan dengan survey 
tsb seluruhnja dipikul oleh LIPI 

Team Itu akan mengadakan survey 
puta pada Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan, IKIP Makassar 
Ia2 Peretitian ja    

KOLONEL (U) HARSONO 
WAKA PUSPEN HANKAM 
DJAKARTA — Djabatan Wa 

kil Kepala Puspen Hangam 
dalem waktu dekat inj akan 
diserah terimakan dari Kolo- 
nel Djojopranoto kepada peng 
gantinja jang bara Kolonel 
(U) Harsono. 
Sebelum Kolonel (U) Har. 

sono seorang perwira, AURI 
jang mnduduki djabatannja se 
bagai Kepala Hubungan Ma- 
sjarakat MBAU. 
Dapa: ditambzhkan, bahwa 

selain mendjabat dj Hankam 
Kolsnel Djojopranoto . djuga 
mendjadi anggota DPR.GR 
mewakili Fraksi ABRI. 

KOMITE TETAP ASEAN “ 
URUSAN PERDAGANGAN & 
INDUSTRI BERSIDANG 
DI IBUKOTA PILIPINA 
MANILA, — Komite tetap Per 

dagangan dan Industri Perhimpu 
nan Bangsa2 Asia Tenggara 
(ASEAN) melangsungkan sidang 

nja iang pertama di Guezon City, 
Manila, nda tgl Il sampai 15 
Mel, demgklan diumumkan oleh se 
krecariar ASEAN di Manila. 

Adapun masalah2 jang akan di 
Ditjarakan selama — berlangsung 

nja pertemuan S-hari tsb adalah 
pelaksanaan projek? prioritas 
ASEAN, seperti pendirian pusat2 
pameran hasil2 produksi, mist2 
perdagangan bersama ampat 
hal? mengenai Nberalisasi perda 

gangan. 
Organisasi kebudajaan dan per 

ekoriom'an tsb terdirl dari Malay 
sia, Singapura, Indonesia, Muang 
that dan Pilipina, 

Beli rumah 

dengan « 

tjek kosong 
Djakarta, 12 Mej (Mdk) 

Harj Senin kemarin, telah 
dihadapkan didepan sidang Pe 
ngadilan Negeri Istimewa Dja 
karta, Henry Morgan (21 th), 
karen», dituduh relah membu 
ka tjek kosong sebesar Rp. 15 
djuta pada Bank Dagang Ne- 
gara. Tjek tsb dipergunakan 
wntuk  pembajaran sebuah ru 
mrh didaerah Tg. Priok jang 
dibelinja seharga Ro. 15 djita. 

Sidang dengan Hokim Ketua 
Nj. Wardijatj SH, Sukendro SH 
dan Nj. Aminah SH masing2 
ssbogai Hakim Anggsta sera 
Djaksa Peyuntut Umum Eddy 
Hudoio SH menunda sidang 
sampaj tgl. 25 Mei 1970 jad 
ates permintaan terdakwa de 
ngan alasan terdriwa sedang 
mengadisikan nermahonan un 

3 ditahan luar. 
?"w at ini 
ndak Diaya 

rkara lain — (nidara 

   

  

      

  

   

dit han 
dalam 
nasal 

1 telah 

lan rimah 
erkaranja 
(Mn 

nurunkan kwalitet tanah, karena 
pupuk jang diperlukan untuk satu 
masa panenan selalu harus dur 
kali Ilpat djumlah jang diperlukan 
pada masa panen sebelumnja, se 
dang tanahnja setelah diberi pu 
puk CIBA mendjadi keras dan ke 
ring. 

BATIK HALUS LE3IH 
DISUKAI TURIS2 , 
JOGJAKARTA — Para turis 

dari luar negerj banjak jang 
tertarik pada ba'ik2 hzlus, ter 
atama batik2 tulis dengan ms 
tif2 klasik. Tetapi karena de. 
wasa inj hzrga batik2 tsb ma- 
hal, maka para turis2 jtu 
umumnja membeli bat'x2 tu. 
Is jg murahan. Tetapi turis2 
darj Asia, seperti Djepang, le 
bih beranj membeli batik2 
halus jang mehal harganja 
djika dibanding dengan turis2 
dari Eropah, demikian menu- 
yut Zamroni Kohari, Pengurus 
Koperasi Batik "Karang'ung. 
ral" Jogjakarta kepada "An- 
tara”. 
Para turis2 Eropah umum. 

nja membeli batik2 halus, 
akan tetapi jang harganja ti- 
dak begitu mahal, karena 
umumnja hanja untuk kepen. 
'tingan oleh2 sadja. Sedang tu- 
ris2 jang kaja dari Asja lain 
nja, membeli batik2 halus jg 
mahal itu untuk kepentingan 
koleksi kekajaan benda? an. 
tik jang dimilikinja. 

  

Belum turun- 

kan tarif 

sesuai 

keputusan 

Gubernur 
tik untuk Irian Barat akan di 
urus oleh Bulog, sehingga deng 
an demiklan pengadaan logistik 

j 
tang "larinja” djatah beras se 
banjak 12.000 ton, Pangdam 
mengatakan bahwa dengan ada 
nja penelitian jang Jebih ketat 
lagi dalam masa2 mendatang. 
hal tsb tidak akan terdjadj 
”Lariaja” beras dari Irian Ba- 
rat mungkin karena harganja 
disana sangat rendah jajtu se- 
kitar Rp. 2 IB perkilogram 

Gerombe “8 
Berbitjara tentang masalah 

keamanan, Brigdjei Arub Zai. 
nal mengatakan bahwa 
lan Awom cs. jang berada dj 
Manokwari telah mulgi turun, 
sedangkan jang berada didae. 
rah Biak Utara masih belum. Ia 
mengharapkan, 
medio tahun jni tidak ada lagi 
gerombotan di Irian Barat. Ia 
mendjelaskan bahwa setelah Pe 
pera tidak lagi dilakukan "Sm/l. 
ling Policy” di Irian Barat. Me 
reka2 jang menghendaki Nega- 
ra Papua berarti pengchianat 
dan subversif, 

Pembangunan 
Bersama2 deagan Presiden 

Suharto dan Menteri Dalam Ne 
geri Amir Machmud telah dju 
ga dibitjarakan masalah2 pem. 
bangunan di Irian Barat, jang 
diharapkan dalam tempo 3 ta. 
hun jang akan datang, wadjah 
Irian Barat akan berbeda de. 
ngan sekarang ini. Presiden 
Suharto djuga telah memberi- 
kan guidancenja untuk memba 
ngun Irian Barat. Dalam kesem 
patan jtus Presiden djuga me. 
nanjakan apakah alat2 angku. 
tan seperti Cessna dan coaster2 
telah tiba di Irian Barat, jang 
oleh pedjabatZ tinggi Irbar itu 
dikatakan bahwa barang? tsb. 
telah tiba. 

Atas pertanjaan tentang Pe- 
milu, Acub Zainal mengatakan 
bahwa pelaksanaan Pemjlu di 
ian Barat akan dilaksanakan 
seperti Pepera dulu dan di Iri. 
an Barat tidak didjumpai per. 
soalan2 politik. 
Gubernur Irian Barat Kasiep- 

po mengatakan. dengan adanja 
projek Tembaga di Gunung 
Erts Kabupaten Fak Fak, djha. 
rapkan pada sepandjang djalan 
jang akan dibuat akan didiami 
oleh para transmigran jang se 
kaligus pula akan ditiru oleh 
penduduk setempat, "terutama 
tentang tjara bertjotjok sanam 
dan berternak. Teatang projek 
Perikemanusiaan dikatakan bah 
wa tidak lama lagi akan datang 
di Irian Barat 200 guru2 dan 
duga dibeberapa daerah akan 
Gidirikan asrama2 pendidikan. 

  

2 PESAWAT BARU PN 
MERPATI NUSANTARA : 
TIBA DI DJAKARTA 

Djakarta, 12 Mei (Mdk) 
Kemarin pagi bersturut2 telah 

mendarat dua buah pesawat dje 
nis "Vickers Viscount 828 kepunja 
an PN. Merpati Nusantara Airli 
nes jang baru diberi dar! 'All Nip 
pon Airlines". 

Pembelian dua buah pesawat 
'Vickers Viscount 828! oleh PN. 
Merpati Nusantara ini adalah da 
lam rangka pengembangan sajap 
operasinja dan meningkatkan pe 
lajanan kepada masjarakat. 

Menurut keterangan Direktur 
Utama PN. Merpati Santoso pem 
bellan pesawat baru tersebut adu 
lah dalam rangkac kredit jang di 
terima oleh PN. Merpati dari 
Bank Negara Indonesia 1946. 

Dua buah pesawat jang baru 
itu masing2 diberi nama 'Sabang' 
dan 'Merauke', menurut reni 
akan melajan! schedule Jogjakar 

  

  

DJEPANG AKAN 
BENTUK ORGANISASI 
PEMBANGUNAN EKON. V 
ASIA TENGGARA 
TOKYO, — Pemerintah Djepang telah 
memutuskan untuk mendirikan di To- 
KYO suatu organ'sasi Internasional Ig 
baru—suatu "Pusat Pembangunan Eko 

  

pertukaran2 basil perekonomian bersa 
ma artara regara? bersangkutan de- 
rgan Djepang pada chususnja jang 

   
   

andjutnja bahwa pusat 
kelak akan didjadikan 

ta, Surabaja, Denpasar, Maka: 
sar, Menado, Ambon, 'Biak. Pa 
lembang, Medan, Bandjarmasin, 
Padang, Pekanbaru dan lain2 kota 
jang telah diterbangi oleh MNA 
sampai saat ini. 

Djenis pesawat VV 828 mempu 
njaj mesin 4 turbo prop Rolls 
Royce, jang mempunjai — kapasi 
tas seats 68 orang jang terbagi 
dalam 8 pax di Foreward Salon, 
56 di Main Saloon dan 4 pax di 
Rear lounge. 

Dan dlm hal ketjepatan dikata 
kan bisa mendjeladjah udara 500 
km per djam pada ketinggian 21 
000 kaki. Diperlengkapi dengan ra 
dar untuk segala tjuatja, kabin 
tekanan otomatis. kedap bunji 
dan air conditioning. 
Dapat ditambahkan bahwa pesa 
wat tersebut dari tempat pembeli 
annja di Tokyo telah dibawa oleh 
pilot PN Merpati Nusantara Air- 
lines sendiri, jaitu Capten pilot 
Leimana dan Capten pilot Ru 
biono. (ND) 

| madjal 

  

bulanan 
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? IBU, BAPAK dan ANAK 
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| Perhatikan Voltage 
jang tepat! 

  

    

  

OBEBYAAN AYO 

Atjara Festival Film 
Asia Di Djakarta 

DJAKARTA, 12 Mel (Mdk) 
Atjara Festival Film Asia ke-16 jang akan dibuka pada tanggal 15 Djuni 

1978 di Djakarta diawali dengan atjara1 pendahuluan jang sudah dimula! pada 
tanggal 8 Djunt. 

Sebagian @tjara2 itu adalah sebagai berikut : 
8 DJUNI 3 

— pertemuan juri, screening 
IL: 12 DJUNI 

Oleh team djuri dimulai. 

"— kedatangan dari kelompok terachir delegasi asing. 
13 DJUNI : 

— konperensi pers bagi anggota delegasi asing dan nasional. 
"— menghadiri pembukaan, Djakarta Fair 70. 
— Gjamuan makan olek DF 70. 
— pertemuan panitia pelaksana. 

14 DJUNI : 
— pertemuan dewan pimpinan 
— parade keliling Djakarta. 

FPA (Film Producers In Asia) 

— Wowkjara selamat datang oleh Gubernur Djakarta. 
18 DJUNI : 

'— perletakan karangan bunga di Taman P: wan Kalibata.    
— wawantjara pers dengan bintang? film/latihan. 
— pertemuan dewan pimpinan FPA 
—— upatjara pembukaan Festival Film Asia ke-ls, dimeriahkan oleh per- 

tundjukan tari dan njanji. 
16 DJUNI : 

— kundjungan kehormatan kepada Gubernur DCI Djakarta. — kundjungan kehormatan kepada Menteri Penerangan — makan siang diselenggarakan oleh PWI, GIPRODFIN (Gabungan Im- portir, Produser dan Distributor Film) dan OPS Bioskop. — pertundjukan flim dihadiri oleh para bintang film. — Glamuan oleh Presiden FPA, Masaich! Nugata (Ant) 

PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN 
KE 443 KOTA DJAKARTA 

SAJEMBARA MENGARANG 

Datam rangka memperingati H.U.T. Ke-443 Kota Djakarta, Peme- 
rintah DCI Djakarta menjelenggarakan Sajembara Mengarang dengan 
thema "Mengatasi Masalah Urbanisast di Ibukota Djakarta" 

Sajembara tersebut dimaksudkan untuk menggali konsepsi2 serta 
Idee-idee segar dalam masjarakat 

Ketentuan dan persjaratan adalah sebagaf berikut 
Karangan harus mengandung unsur? 
serta saran2 pemetjahannja dengan 
@an kondisi riel Djakarta 

  

fakta dan data, problematik 
memperhatikan kemampuan 

  atu Harian/ Mingguan/Madja- 
ta jang terbit di Djakarta dengan sebuah tinda 

sannja kepada Panitia Sajembara Mengarang d/a Djapen/Humas 
Pemerintah DCI Djakarta Djl. Merdeka Selatan No. & Djakarta 
Karangan jang akan dinilai oleh Dewan Djuri hanjalah jang ter. 
muat dalam salah satu Mass Media tertul's jang terbit di 
Djakarta. 
Pandjang karangan antara 4 sampai € folio dengan ketikan 1 
spasi 
a. Peserta harus membubuhkan dengan djel 

kerdjaan, dan alamat atau tanda pengenal 
b. Djika dikehendaki, peserta boleh 

ran, disamping menjertakan persji 
Seet 
ngarang ini. 

  

Karangan? sudah masuk dimedja redaksi 

nama, umur, pe 
Innja. 

'enggunakan Nama Sama 
IN pada punt $ a diatas 

  

    

  

Warga Negara Indonesia dapat mengikut! Sajembara Me: 

Mass Media tertul's tersebut se-lambat2nja pada tanggal 15 Mel 1970 
Pimpinan Rerdaksi jbs. memilih 3 (tiga) buah Karangan terbaik Gan memuat satu persatu dalam panerbitannja se-lambat?nja tang gal 5 Djuni 1970 

Djakarta, 15 Djanuari 1970 
PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN 

  

TAAT VAN AAA 1 TO MANTAN NA NY AIM AA 

KE 443 KOTA DJAKARTA 
Sekretaris Umum, 
SUKIJAN 

Residen 
No LM 

MMA Ar, 

SUDAH TERBIT 
No. 5 -TH-XVII/1970 

Nomor tni adalah suatu NOMOR BERKABUNG, berhubung me- 
ninggalnja IBU S.K ABDURACHMAN, dan apa dan siapa Idu 
Abdurachman diuraikan oleh Redaksi dalam ruang "Antara Ke 
luarga" dalam suatu karangan chusus belasungkawa 

Dalam suasana dukatjita ini, namun untuk para pembatja tetap 
@da karangan? dan gambar? jang patut mendapat perhatian dan 
WWukup bermutu, baik dalam ruang umum jang mengupas berba- 
Wal matjam soal, maupun dalam ruang masalah kesehatan, ruang 
pendidikan, hal: 

  

ang remadja dan ruang muda serta gambar? fotonja jang aktut 
dan feteresan, baik mengenal kedjadian? nastona! Gan tnterna 
slonal maupun dibidang mode dan dunia kewanitaan umumnja 

REDAKSI & TATA USAHA 
Mubungitah agen? atau tokal buku jang terdekat 

Ne mma 

NN an 

hanja Rp. 18) 

| 
, | 

and chusus untuk wanita, tjerpen, tjergam, ru $ 

| 
: 

| harga 1 ex 

—
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n
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SELASA, 12 MEI 1970 

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,: sebiilan (termasuk beaja 

antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN : 

TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 4G mm 
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DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/kolom iklan 
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Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250 

Rekening giro pos : A. 12638 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah   

  

  
  

PERANG GERILJA 
DI INDOTJINA « 

Pada waktu pasukan2 AS & Vietnam Selatan berhadap2an dengan gerija 
Vietnam Utara dan Vietcong, praktis seluruh Indotjina, dunia kemiliteran di. 
negeri2 Barat dan Timur sedang meng - estimate setjara sungguh2, bagaimana 
gambaran daripada pertempuran2 sekarang ini, jang menimbulkan banjak ke 
djadian2 kompleks bagi tentara modern seperti jang dimiliki AS. Sudah di 
ketahui, bahwa setjara konkrit sampai sekarang pasukan2 AS belum menemu 
kan markas2 besar kaum geriljawan didaerah Kambodja. Setelah beberapa hari 
mendjalankan roda pertempuran, djuga belum diketahui djelas dan terperintji, 
sampai dimana kekuatan musuh2 AS dan Vietsel di daerah itu. 

Dalam pada itu desakan pasukan2 AS/Vietnam Selatan telah menjebabkan 
areal pertempuran berpindah2 sehingga sampai ke Laos. Berita terachir' me 
njebut, bahwa dimedan perang Laos geriljawan2 komunis semakin mendesak 
kedudukan pasukan Pemerintah didaerah sebelah Timur. Laos Utara sudah pula 
di kuasai sepenuhnja oleh pasukan komunis. Keadaan di Laos sudah begitu ga- 
watnja, sehingga kemungkinan besar, ibukotanja Luang Prabang akan dikosong: 
kan. Pangeran Souvana Phouma mendjelaskan dalam suatu keterangannja bahwa 
kalau pasukan AS menerobos semakin djauh kedalam wilajah Kambodja, maka 
kemungkinannja ialah bahwa geriljawan2 Vietcong dan Vietnam Utara akan se 
makin meluaskan dan memperkuat kedudukannja di Laos. 

Suatu gerakan gerilja jang praktis tidak "bermarkas" memang sukar untuk 
dibasmi setjara frontal. Keadaan daerah gerilja tidak dapat ditentukan, tidak 
dapat dikuasai penuh, disebabkan peperangan gerilja seperti kita ketahui, tidak 
memerlukan front jang berhadap hadapan. Sehingga dengan demikian tidaklah 
dapat diduga kapan suatu perang gerilja dapat dibasmi atau dikuasai. 

Keadaan ini diketahui sepenuhnja oleh AS jang sudah mempunjai pe. 
ngalaman selama k.I. 15 tahun didaerah Indotjina. Oleh sebab itulah maka kira 
nja Pentagon akan mengetahui pula, bahwa perang gerilja disana, dengan kekuat- 
an2 massa tempur musuh jang sudah mengenal dan menguasai area pertempur- 
an setjara politis, ekonomis sosial dan militer tidak mungkin bisa ciselesaikan 
da'am waktu enam atau delapan minggu sadja 

Kekuatiran dunia mendjadi makin besar, bahwa perang di Indotjina dapat 
diselesaikan oleh penetrasi pasukan2 AS di Kambodja baru2 ini. Oleh sebab 
itulah maka banjak bagian dunia jang sudah berpengalaman memberikan p. 
hilaiannja, bahwa perang di Indotjina jang kini terdjadi antara pasukan2 AS se 
banjak k.I. 500.000 ditambah pastikan2 setempat, melawan pasukan2 jang massal 
dari kaum komunis, tidak akan dapat memberikan djalan keluar dengan ke. 
menangan pihak AS cs. Djadi djalan perundingan jang djudjur, jang beritikad un: 
tuk betul2 menginginkan perdamaian jang hanja bisa membuka djalan kepe 
njelesaian peperangan. 

Kita memang sangat menginginkan bahwa djanganlah hendaknja totaliter 
isme seperti komunisme achirnja dapat menguasai Indotjina. Tapi kita djuga ti 
dak menginginkan, bahwa perang jang membawa bentjana terus menerus kepada 
rakjat disana, berdjalan tanpa achir, sehingga dari satu generasi ke generasi lain: 
nja, rakiat disana tidak pernah dapat menikmati hidup damai 

Perang gerilja jang telah dilantjarkan selama 15 tahun lebih dan tidax 
mendatangkan penjelesaian sekalipun dengan intervensi pasukan2 AS mem 
berikan petundjuk, bahwa setjara sungguh2 rakjatnja sendirilah jang harus me. 
mentukan nasib daripada negeri dan bangsanja. Tjamour tangan langsung dari 
pihak ketiga, apalagi dengan kurangnja pengetahuan areal setjara menjeluruh 
seperti jang dilakukan oleh AS tidak memberikan djaminan bahwa ia dapat me: 
njelesaikan persoalannja. 

4 program perang 

para geriljawan 

di Kambodja 
Saigon, 12 Mei (Mdk). 
Radio Front Nasional Pem 
bebasan Vietnam Selatan 
(Vietkong) Sabtu malam 
menjiarkan dalam bahasa 
Vietnam sebuah perintah 
harian dari "Komando Ter- 
tinggi Tentara Pembebasan 
dari Front Nasional Persa- 

  

tuan Kampachia (Kambo- 
dja)” jang menjangkut or- 
ganisasi geriljawan di Kam 
bodj: 

Perintah 4#-pasal itu berbu. 
nji: “Kita bertekad untuk 
mentjapai tudjuan kita, untuk 
membebaskan negeri kiia, 
Ada kemungkinan bahwa pada 
permulaan musuh akan mem 
persulit kita dengan manuver? 
mereka, tefapi kita berdjoang 

    

  

  

   

  

    

                 
        

     
   

      

    
    

  

. bagi suatu tjita?2 adil. Kita 

tjara bertekad uptuk menang. Kita 
harus mengatasi segala kesu- 
litan Inj 
menangan ', 

tuk mentjapaj ke. 
semalam 

suntuk « 

di TIM 

Perintah harian itu menje- 
rukan agag dibeatuk pasukan? 
pembebasga dim 3 go.oayan, 
jaitu kesaguan? reguler, regio. 
nal dan gerilja. Serangan2, ka 
tanja, hendaknja dilantjarkan 

  

DJAKARTA Dalang fanpa menunggu terbeniuknja 

yan Pesinden terkemuka di kesatuan? itu sepenuhnja. 
dunja penggemar wajang Perintah u mengatakan 

Indonesia dewasa ini, Ki bahwa pangkalan? dan insia- 
Narto Sabdc dan Pesinden 
Nji Tjondrolukito, beserta 
rombongan Pagujuban Ke. 

senjan Djawa 'Kridawira- 
ma”, dalam rangka 'meng. 

lasi2 musuh hendaknja dihan. 
tjurkan dan rakjat dimana? 
hendaknja diberitahu tentang 
perdjoangan bagi kemerdeka- 
an dan kedsulatan Kambodja 

ungkap sedjarah Pantjar itu. 

Pandowc dan Kurowo, pa- Keselamatan darj djiwa dan 

da djenis pagelaran Wa- harta.benda teman2 seper- 
jang Kulit, tgl. 16 Mej nanti 
akan menzmpilkan lakon 
"Kresno Duto — Bismo Gu 

djoangan kita haruslah didja 
ga, kata perintah harian itu. 

(AFP) 

    

  

82 TEWAS DI INDIA 
BOMBAY, Delapan puluh 

dua orang "sudah tewas dalam 
bentrokan sengit ummat Mi-idu— 
Muslimh di Bhi wandi dan Jal 
taon diegara bagian Makarasn 
tra dari India, demikian hari 
Minggu diumumkan di Bombay. 

Bhiwandi 4erletak 50 KV dise 
belah utara Bombay, sedangkan 
Jalgaon 350 KM di timur laut 
Bombay 

Setelah pembakaran2 rumah 
setjara luas dikota ketjil Bhi 
wandi hari Kamis dan Djum'at 
diberitakan bahwa 30-000 »rang 

  

dari 160.000 orang penduduknjn 
telah Ikehilangan tempat tinggal 
nja- 

Bentrokan2 sengit itu mulai me 

letus di Biwandi hari Kamis keti 

ka upatjara orang Hindu jang 
memperingat! pemimpinnja, Sht 
vajt, dkerang oleh — orang2 1s 
lam India. 
  

PERTEMUAN SEAMEC DI BANGKOK 
HARI INI 
Kuala Lumpur, — Menteri Pendidikan 
Mataysa, Dato Hajt Abdul Rahman 
Yacub hari Minnggu telah meninggal 
kan Kula Lumpur menudju Bangkok 
untuk memimpin pertemuan Dewan 
Menter2 Pendidikan Se-Asia Tenggara 
(SEAMEC) jang akan dimulai har! Se 
lusa 'v| dam berlangsung selama tiga 
hari dikota tsb, to Tenja 

Pericuan itu akan membahas ke- 
murgkiran didirikannja suatu dana- 
beasiswa jang bisa dimanfaatkan bagi 
kepentingan semua negara anggota 
dan peranan dan Sekretar'at SEA 
MEC 

23 matjam 
penjakit 
antjam 
Kalteng 

Menurut Perwakilan 
Sargent Dyak Fund 

Djakarta, 12 Mei (Mdk) 
Dari 3000 pasien jang menda 

pat perawatan dari Klinik Sar- 
gent Dyak Fund di Kuala Buajan, 
Ketjamatan Mentaja Hulu, Kota 
waringin (Kalimantan Tengah), di 
Sapafkan Ik 23 matjam penjakit 
Jang pada umumnja diderita oleh 
masjarkat setempat, demikian 
menurut Dr Louis Netzer, tona 
ga Cokter sukarelawan pada kli 
RIk tersebut 

Diantara 23 matjam penjakit 
itu dalah tbc, malaria, disentri, pe 
njakit kulit, asthma, bronchitis, 
pnemona, tjatjingan, lepra, epk 
lepsi, penjakit djantung, penjaklt 
kuning (hati) dan rheumatik 

Mengingat banjaknja penjakit 
didaerah tersebut, Dr Netzer me 
rasa sangat sedih akan persedia 
an obat2an jang ada didaerah 
itu, karena persediaan obat2an 
ternjata sangat tidak — mentjuku 
pi 

  

  

Dr Netzer memintakan perhati 
an pemerintah untuk — turut me 
njelamatkan mereka darf antjam 
an 23 matjam penjakk jang se 
waktu? menjerang penduduk, de 
mik'an 'Antara' memperoleh kete 
rangan dari perwakilan Sargent 
Dyak Fund Ine. di Djakarta. 

    

8 MENINGGAL DUNIA 
DI SEMARANG , 
DISERANG KOLERA 

SEMARANG, — Dr Brotoseno 
kepali Inspeksi Kesehatan Rakjat 
Prop, Djawa Tengah menerang 
kan kepada "Antara, bahwa br 
nar sdjak tel. 4 April penjakit 
kolen berdjangki dikota Sema 
rang, 

Dalam hubungan ini diterang 
kan ala 69 orang jang diserang 
penjakit tersebut, diantaranja $ 
orang meninggal dunia dan dalam 
penjelidikan lebih andjut Dr Bro 
toseno mengatakan, bahwa da 
@Ajumah 69 orang, 28 diantara sete 
tah Eporiksa kotorannja dilabora 
torium, 11 orang positip menderi 
ta penjakit kolera, sedangkan 17 
laimja negatif. 

Untuk mentjegah agar peajakit 
tersembur tidak meluas telah di 
Gakan tindakan2 seperlunja dan 
mpabila ada jang tersangka dise 
rang penjakit kolera, segera dira 
wat dirumah sakit, demikian Dr 
Brotoseno. 

   

        

  

  

    

   
     

  

   

    

   
    
   

    
     

  

   

    
    

       

  

    

   
    
   
   
      

gur” setjara lengkap sema 

lam suatuk, jang akan di, 
dari tepat djam 

2100 WIB 
Pagelaran Wajang Kulit 

jang sekaligus akan mema 
kaj dua gedung, Teater Ter 

tutup dan Teater Terbuka 
Taman Ismail Marzukj ini, 
merupakan pagelaran wa- 

sedjak masa 
  

  

  

jang kulit dengan 'echnik “MAGELANG ,"2 Mel (Mak) 
dan gaja Solo, serta menu — Mari Djum'at siang Jang 'alu ber 
rut maksa dan tudjuan jg tempat dialtar paling atas, Arupada: 

terkandung dalam pemen. ta d'tjandi Borobudur, telah dilang 

tasannja, maka unsur seni sungkan upatjara Sampada pentah: 

drama akan diikut sertakan an 8 orang bhikku — agama Bu-     
dha jang dipimpin oleh — Pimpinan 
Tertigan Awama Buddha Muangthal 
Phra Mahathera Sarang Sobhon jang 
datang chusus dari Muangthaf untuk 
upatjara tersebut 

Upatjara tersebut dihi 

vila dalam penjadjiannia 
Lakon "Kresno Dut 

Bismo Gugur”,  membeber. 
kan ber-'urut2 proses ler. su 

  

djadinja perang Barata      

    

  h pe 

     
dha, jaitu sediak Pr Fgikut2 tama Budha antara lan para 
Kresno jang oleh Pra Maha dar Sargha Indonesia dibawah 

Matswapatj dinegara Wira. #imotran Bhikku Sthevira Ash Jin 

   te, ditundjuk 'watuk men- — "arakkita 

djadi duta (duta paming. rintiwa pentahbisan bilkku mara 
pakar. jarg kedua kal'inta di Indonesia   

kar) guna memina negara 

    

    

  

5 Jarg pertama dilangsurgkan d' Sema 
Gan Indra atas hak “rurg, dan merupakan. peristiwa. jang 

Pasrdowo, hingg? pertama kalinja diadakan dittand: Ho 
peristiwa, sampa! robudur segjak zaman Sriwidiata 

terdjadinja perang “besar Ke-8 orang Dhikku itu Pernadus Nt 
itu, jarg telah mengakibat — Pirur Oteling mendjadi Bhikku Agha 
k?n gugurnja Resi Bi Hera ito, Dama Sngha (Semarang? 
setagai Senopati dari nega — memisai Nhikku Aaha Domma, Dama 

  

Wicgele (jatinegara 
  

mendidik       ra Artina 
  

      

Upatjara agama Buddha - 
pertama di Borobudur 

riwidjaja 
Gan) mendjadi Bhikku Nona Dhammo 

Gan Jsahama (Patjetp djadi Bhikku 
Saceamamo, 

@'an mereka mengutjapkan djandji di 

hadapan Phra Mahathera Sasana Sob 

samarera (kuning muda) dan bergan- 

(4 derran diubah2 tjoktat 

targ Orang pemimoin2 agama Yud: 

        

  

  

       
    

   

rolo Vertirgai Agama Budha dine 
sun Itu, Jarg djuga mendjadi Penase 

bat Ridia Muangthai 
Hw M rgs romborgan pemimpinZ 

Mhudi dari Muangthat itu sebagian 
Kerbill kersgaranja dan sebagian Ia 

4 wih akan Unggal di Indone 

  

  & sebendjotnja Ikut merajakan Ma 
"1 Wisak jang akan diadakan ditjand 
Berbudur df 

      

MERDEKA 

  

PANGERAN NORODOM SIHANOUK (kanan) berbitjara dengan 
PM RRT Chou En Laj sambil berdjalan keluar geduag pemerintah 
di Peking sesaat setelah pertemuan mereka dimana RRT meng. 
umumkan pengskuanaja kepada pemerintah Kambodja jang di. 
bentuk oleh Sihanguk. 
Pcagakuan tersebut menimbulkan sengketa diplomatik antara 

RRT dengan Kambodja jang dik: 

  

ai PM Lon Nol dimana kedua 

negara Kai saling menahan diplomat? jang lain. (AP) 
  

Sen. Man 

ajandji 
WASHINGTON, 12 Mei (Mdk) 

Pemimpin Partai Demokrat 
Senat AS Mike Mansfield me 

ngatakan hari Sabtu buhwa ia 

merasa sangat ragu bahwa pa: 
sukan2 AS bisa men.nggaikan 

Kambodja pada achir bulan 

depan seperti jang diramalkan 
President Nixon Djumat malam 

Senator mengatakan kepada 
para wartawan bahwa dia dju 

      

  

   

  

    

            

ga merasa ragu apakah AS bk 
Sa sama sekali tidak terlihat mes 
kipun ofensif jang sekarang 
ini telah berlalu 

Mansfield tidak mengkomers 
tari setiara langsung terh: 

      

     

Djuga 
akan       

Soviet 
akui 

Sedang dipertimbangkan 
kata penindjau di Moskow 
Moskwa: 12 Mei (Mdk) 

Uni Sovjet sedang memper 

timbangkan unjuk berjkan 

pengakuan :erhadap pemerin- 
ah Kambodja tandingan di 

bawah Pangeran Norodom Si 

  

hanouk, demjkian menurut 
para penindjau di Moskwa ha 
ri Minggu. 
Pemerintah Sovjet telah ber 

sikap diam sedjak diguling- 
kannja Sihanouk dan pemben 
tukan pemerjntah andingan 
nja, mesk/pun menurup para 
penindjau, beberapa negara? 
jang bukan komunis jelah 
memberikan pengakuannja. 

Spekulasi bagj dipertimbang 
kannja pengakuan oleh Sov- 
jet jlu adalah setelah diseleng 
garakannja serangkajan per 
«emuan dua harj jang lalu an 
tara ketua partai Leonid Brezh. 
nev dan Le Duan. pemimpin 
Parjaj Komunis Vietnam Uta 
ra. Diduga bahwa dalam per 
temuan jtu, seluruh sicuasi In 
dotjina yelah di-indjau kem 
bali dan Brezhnev memberita 
hukan Le Duan akan adanja 
perubahan? tercentu dalam 
poiicy Sovje, disana. 

   

Brezhnev dan Le Duan yelah 
membahas soal Kambodja pa 
da tanggal 24 April jang lalu 
seielah disisihkannja Pangc 
ran Norodom Sihanouk dau 
Le Duan kabarnja diberi pe" 

  

  

Para perindjau menundjuk- 
kan bahwa darj dua percemu 
an itu telah dibihas soal ma 
suknja pasukan? AS dj Kam 
bodja. serangan2 Amerika ter- 
hadap Vietnam Ujara dan pe 
rundingan damai Paris men- 
Yjapaj djalan buntu. 

Sebuah komunike mengata 
kan bahwa dalam periemuan2 
itu, persoalan? mengeraj lang 
kah2 bagi mestperkua' persa 
habatan far, kerdjasama an 
tara Un: Soties lan pemerin 
tah Vielnara Utara djuga di 
bahas. (AFP) 

    

Israel akan 
bebaskan 
50 tawanan 
TEL AVIV. 12 Mel (Mdk) 

Pertahanan 
Moshe Dayan ' 

Mente 

  

lah     

       
   

   
   

  

     

  

    

    

     

  

HALAMAN IE 

Abah 

Fe 
  

pamerkan kl 
tje 

  

stival film Asia jang akam 
ang katanja akan mem- 

60 bintang2 
merlang, dan tjantik 2 

Sekali ini terus terang, akan 
"menjerahlah” binta 

dip 

    

pundak ' 

U LAGI    

Djerman minta, supaja Indo- 

an 
rer 
T 

  

sia menindjau lagi peratur- 
investasi modal asing. Ka- 

na rupanja kurang "enak: 
pi Indonesia (rakjatnja) dji 
minta peraturan itu di- 

    
    

  

tindjau lagi. Karena djuga ku- 

rang 
Te 

enak 

rserah memilih ' 

  

PN 

be 

      

  

  

# Laos Souvana Phouma 
rkata isukan? AS me- 

abkan kemungkinan ge- 
an2 Vietcong dan Viet- 

m Utara meluaskan dan 
mperkuat kedudukamnja di 

  

  

  

) sendiri djuga meng:   
p. serbuan AS cs., itu 

membikin keadaan lebih su- 

dit 
da j Jisusahi 

3 HELI AN 

SAIGON 

be 

wi 

  

RONTOK 
12 Mei (Mdk) 

Gerljiawan2 Komun.s telah 
rhasil menembak 
sawat helikopter 

jah Vietnam Selatan sela- 

  

   
ma 24 djam, jl. dan menewas- 

        

    

    
    

      

  

    

  

EGA. na. , 
: djerasan yentang Maksud da : ot kan 18 orang AS serta melu 

Wap konperensi pers Presiden WElASan : 1 i , 
25 a yan pantjax darj 1c- kav seorang lainnja, demikian 

PUSING DENGAN SITUASI 4 tika ditanja apakah dia jakin GI" Peking : AS hari Minggu 
KAMBODJA ? kalau pasukan? AS di Kambo- ! ' ya Sebuah heli UH-! Huey ber 

md) dja bisa ditarik pada achir hasil ditembak djatuh Ka Sab 
NEWTON, Massachussetts - Djuni, mendjawab: "Sangat 23 PEMANTJAR RADIO AMATIN ta pagi Wengiah selain IN 

James Shva. anggota demokrat meragukan, Sekali isurat pe- DIKOTA PALEMBANG Dasi Yeah KIA ha: mERGNN 
darj dewan perwakilan negara netral | dikeluarkan akan terii ' kan 3 orang awaknja serta me 
bagian Massachussetts hari Sab hat apa akibat2nja atas upa — PALEMBANG, — Ketua IRAS (Ikatan eka Jana ikan. Kaka had 
to telak: membunuh dik “Deng jang telah terdjadi sebelum- — Rad'o Siaran Sumatera Selatan R TE 

an tembakan sendjata api. tam nja"" Le mand emangn sentana Sa Kemudian pesawat heli UH-I 
: aa anna "Sela k kan — pembukaan Radio Oikumene Kristen 

paknja karena fikirannja sa ma mereka (pasu Kor ceng easy Cobra bermeriam hari itu dju- 
sat pusing dengan persoala" AS) berada dist, maka ang dewasa Ini terdapat 23 radio sia ga tertembak djatuh dipsopirsi 

Kambodja, perang Indotjina dan orang akan mengelahul mak- ran non RRI jang kesemuanja Itu ter 3 Phuoc Long, disebelah selatan 
keadaan politik di AS. AS himpun dan mendjadi anggota ORARI g dead magenta Bar menes perbatasan Kambo- 

ulan jang lalu Shea men Ki ya m fara Rea Regional IV Sumatera bag Selatan bi Pa . Nana dja dan 2 orang awaknju tes 

5 7 & ien kita jang dipersendja! Pada umumni, radio siaran ng , n selama serangar was 

nsorj sebuah RUU jang be Ia radio siaran jang A sera 
203 KA buah RUU png dan diperlengkapi oleh kita terdapat di Palembang tidak bersitat — ISraet desa Karame pada Sabtu sorenja, sebuah heli 

hi 2 1 e Na "Saja sangat menghawatirs — komersti kalaupun ada hanialah be ngga Maret, 1968 AS tertembak djatuh dijropin 
chussi e Vic kan bahwa badan dari policy berapa buah sadia. Pembukaan 7 Mel si Pleiku didaerah dataran 
lam berdasarkan alasan bah. AS itu makam digerakan oleh — diselenggarakan dan diasuh oleh umat an tinggi tengah dan ke-4 orang 

wa perang disana tidak dimak ekornja, Jaltu pemerintah Sat kristen dipimpin oleh Dom'ne JJ Ma dadalaaa pesaWal Take on 
lumkan setjara resmi. pom tulest ST 2 ta 

j 201”, (RL (tr) 

WIRATMO SOEKITO lis dan seniman jung biasanja di 
organisir oleh Sutan Takdir Alisjah maa ana di Puntjak dalam tahun-tahun Ii 

puluhan, masatah itu sering dike: 
ALAM bulan Agustus Mokakane tetapi tilak pernah di 
1903, ketika memper petjahkan. Da hir tahun-tahun 

nampuluhan, penulis sendiri tidak 
siapkan naskah Maniles Pantat akan Isilah ter 
Kebudajaan di Djakar sebut, tetapi bila ia berbitjara tentar 

humanisme universil': jang dimak 
ta, penulis mengemuka inja adalah Manifes Kebudaja raha. 

a a Ketudaa 
kan keberatan digunakannja Bila penulis tidak salah, Sdr, MH tidak ba 

lah“ B. Jassin membatasi pengertian “hu co 
tilah “humanisme univer manisme universil” itu hanja dalam 

hubungan budaja dan tidak untuk di sil” dan karenanja mengusut 
kan digunakannya istilah “bu 
dinu 

Pertimbangan penulis pa 
da waktu ialah, bahwa peng 
g istilah tersebut di 
lihat dari sudut kondisi ob: 
jekti terlalu provokatil, se 

a lebih besar pasak dari 
tiang, artinja, kita bar 
riskir satu hal jang tidak per 
lu. Pertimbangan lainnja ia 
lah, bahwa dalam pandangan 
penulis, Manites Kebud 

1 buk 
at Kepertjajaan Gelang 

(1949), artinja Maniles 
budajaan tidak me 

lih prinsip-prinsip fun 
damentil Surat Kepertjajaan 

ggang merupakan pem 
berontakan terhadap Pu 
djangga Baru, maka Manites 
Kebudajaan merupakan peri 
berontakan terhadap domi 
nasi politik atas kebuda 
jang disebutnja Lek: 

ani universil":   

        

s me 

      

   
    

   
  

     
    

      

  

  

   

   
   

  

Sdr. MB. Jassin dengan kuat-kuat 
mempertahankan istilah “Humanisme 
universil” itu sambil bertanja: "Me 
ngapa takut menggunakan istilah hu 
manisme universi”” Bila saudara sau 
dara bersedia untuk menanggung kon 
sekwensinja”, djawab penulis, “saja 

    

       

      persilahkan. Tetapi bila ada pilihan 
lain, saja ingin menggunakan istilah 
lain” Demukian, sesudah diumumkan 

  

Manifes Kebudajaan itu, satu-satunja 
dilihat oleh PKI, ter 

ine uni: 

  

   
versi” itu 

edjak istilah itu dilahirkan da 
lam achir tahun - tahun empat 
puluhan dinegara kita, arti jang 
dikandungnja tidak pernah dis 

las Dalam pertemuan-pertemuan para 

    
      

JAMAN SELATAN AKUI 
REZIM SIHANOUK ' 

Adan, — Jaman Selatan 
hari Djum'at mengakui pe 
merintah Kambodja dalam 
pengasingan jang dibentuk 
di Peking baru? ini oleh 

Pangeran Norodom Siha- 
nouk, demikian diumumkan 
setjara resmi di Adan, 

  

  
   

  

masukkan kedalam Kamus Politik 
Baginja karja sastera atau seni jang 
baik, tidak perduli apakah karja itu 
Uiptaan seorang Nasionalis, seorang 
Komunis, seorang Muslim, seorar     

  

Kristen, se apitalisa 
Djalan fiku 

oleh Lekra jang dipe 

au seo. 

  

ng 
itu di Imperatis 

tenta 

  

      

    

  

  

m Komunis jang mengata: 
h dulu, baru sastera 

Ci , bahwa lebih baik kari 

Komunis meskipun tidak ber 
mutu tinggi daripada karja seorang 
Kapitalis meskipun bermutu tinggi. 
Sesudah PKI berhasil membuat kuda 
Troja bagi ideologinja jang bernama 
Manipol, doktrin Komunis itu diru 
muskan mendiadi “Manipol dulu, ba 

    

ru sastera ! (Dalam struktur jang sama 
ialah doktrin-doktrin “Nasionalis du 
lu, baru sastera ! Muslim dulu, 

sastera ?" atau “Kristen dulu, 
sastera ! atau bahkan "P 

dulu, baru sastera "). 
Metkipun demikian, perlu kita ke 

i, bahwa satu karja sastera jang 
dalam pandangan Sdr. H. B. Jassin 

belum tentu baik dalam pandanga 

  

  

     

  

tah 

    

kita. Sebagai Gontoh kala 
SLMM7 (Langit Makin Mendua) 
Meskipun mungkin benar, bahwa pe 
nulis-penulis Islam jang metantjarka 
polemik terhadap kritikus sastera kita 
itu dipengaruhi oleh doktrin “Muslim 

. baru sastera !” namun karena 
   

      

    

"LMM” bukan satu karja sastera jang 

bermutu tinggi, sungguh aj 
ginja untuk berbit 

pembelaan prinsip-prinsip 
me universil 

L 
oleh 
kali adalah credo jang diteriakkan 
oleh mereka jang merasa mendjadi 

ahli waris jang sah dari kebudajaan 
dunia, Credo ini terdapat dalam Surat 

  

    $ an Gelanggang, dan baru? 
ini terdengar pula dari jeramah Sutai 
Takdir Alisjahbana. Mewarisi Kebu 
dajaan adalah soal pendidikan. Demi 
kianlah Ki Madjar Dewantara 
Taman Siswa dan Menteri Pendidika 
jang pertama dalam riwayat Republik 
kita, merumuskan, bahwa pendidikan 

kebudajaan (dari 

Bapak 

        

      
am sat 

mmitment? Hal in limungkinkan 
sebab setjara kulturil tak dapat 

  

ahwa Ind 
sah 

      

    

  

h dari k jang sah d 
sanja melupakan, bahwasanja m 
     

  

  

  

rek » menerima 
melainkan baru memintanja atau me 
nginginkannja. Biasanja mereka me 
lupakan, bahwa mereka belum berhasil 
mengatasi satu konflik budaja jang 

vensi logis dari 

  

sebagai konse tim     

      

  

dikan, baik jang dilaku 
rasi kepada generasi 

maupun jang dilakukan oleh bang: 
sa. Masalahnja bukanlah 

  

   

  

lah ati s kebuda: 
unta, seringkali mengesankan 

Bila pe: 
tam pe 
modern 

    
   

   

        

   
  

pentas. Masa- 
kita terlalu ters 

n rasa sebagai telah 
rengatasi satu konflik budaja, pada 

hal konflik baru sada 
mulai. Disinil titerangkan 
sebab adanja penge humanisme 
universil” dinegara kita tidak pernah 
djelas sedjak dilahirkan 

Tetapi perlu kita terangkan, bahwa 
sikap menjerah kepada konflik buda 

itu tidak merupakan privilege dari 
hu pembela-pem nbela prnsp-pansp 

vers 

  

Dari London ke Pari 

London dan Pars bulan 

Di London (bawah 
musikal Broadway “Hel 
berusaha menondjoikan (ir2 

min dan mode 

  

Doliy 

perti maxi Indian 

  

para 

  

rup dallet modern 
jakni Caroi Channing (tengah) nami 

kehidupan kimi dilihat 

ana 

2 dapat 
ballet jang meskipun lain dalam zamannja namun 

Anver 

    

mentaksikan pertundjukan? 
mma? bersifat musikal 
dibawah pimpinan artis 

knja 
sexi pakajan se 

  

ika 
  

dari 

  

Praha mundial 
kan 

dengan per 
akan mereka de



    

PALAMAN IN 

  

  

  

    

   

  

  

  

IV Delapan peradjurit AS tewas 
dan 16 luka2 dalam 2 pertempur 

dibekas 

  

9 helikopter 

(AS djatuh di 

Kambodja . 

Saigon, 12 Mei (Mdk) 
Pasukan? Amerjka Serikat 

jang kerltbat dalam perang 
Indo Tjina jang diperluas, 
miaggu lalu kehilangan 21 
buah heljkopter dalam ketie 
lakaan2 jang men 
83 orang Amerika dan me 
Jukai 30 orang Amerika pula, 
Demikian pengumuman Ko. 
mando Militer AS di Salgon 
bari Minggu jang baru latu. 

Sembilan dari helikopter2 
Itu djatuh di Kambodja. Tu 
djuh Iatanja ditembak djatuh 
oleh meriam2 penangkis uda 
ra komunis sedangkan heli. 
kopter2 lainnja kandas ka. 
rena sebab2 operasioni!. 

Duabelas pesawat terbang 
lajanja mulai dari djenis pe 
sawat pengintai ketjil sam- 

pesawat terbang besar 
n mesin turbo kembar 

idjenjs CH 47 ditembak dja- 
tuh dan dihantjurkm di 
Vietnam Selatan. 

Hari Minggu jl. Komando 
Militer AS di Saigan meng 
umumkan adanja 6 ketjela 
kaan pesawat terbang sela. 
ma hari2 Kamis, Djum'at 
dan Sabtu jang menewaskan 
21 orang Amerika dan me. 
lukai 2 orang AS 'lajimia. 
Ketjelakaan terberat dalam 
1 hari terdjadf pada Hari 
Sabtu jang menewaskan 9 
orang AS. Mereka "naik pe. 
sawat terbang "Huey” jang 
ditembak djatuh oleh meri. 
am penangkis udara komu. 

mis didekat Pjeiku di Cen. 
#ral Highlands. Setandjutnja 
sebuah helikopter hari Djum 
'at il ditembak djatuh oleh 
'komuais disektor 'Kail Ikan” 
2 mil didalam negeri Kam. 
bodja dan 70 mil disebelah 
barat laut Saigon. terapi 
angk buahnja selamat. (UPI) 

  

PESERTA ——— 
(Sambungan dari hal. I) 

| Chavihury, ilmiawan anggota 
' Komisi Perentjana dan jang mung 
'Kin diangkat sebagai penasehat 

| Mmiah Departemen Pertahanan In 

Pedjabat senior Pemerintah 
India K. Subramaniam, Direktur 

Lembaga Studi2 dan Analisa Per 
tahanan, mengatakan pemilikan 
bom atcm dan alat pengangkut 

serta peluntjurnja pada disarnja 
merupakan keharusan sirategis 

| bagi India urtuk menghadepi ke 

| mungkiran antiiman nuklir 

(RRT: 

Tangki 
    

    Stockholm, 12 Mei (Mdk). 
AHLI2 pertahanan Swe- 

“Gia hari Minggu mengata- 

kan bahwa mereka telah 

| menemukan apa jang dina- 

makan tangki gas jang dja 
| tuh dari kapal bulan Apol- 

ATIHAN KATA2 HARINI 

MENDATAR: 
Basa” tangan jang diperpendek. 

Satu. 
Katja pembesar, dipakai untuk 
penjelidikan kedjahatan atau un- 
tuk membatia. 

I- 7.Nama suatu negara di Afrika. 
| M0.Pati tapa jang diperlukan). 

£ NAN perrevuson.18 Bal, eraur 
k Sembahjang Hari Raja. 
19. Bila diantara huruf pertama kedua 

dan kedua - ketiga ditambah 
“ 4 Honorarium. 

  

  

  

1 22iatah satu Kaisar Roma jang be- 
| ngis dan kedjam. 
24. Terima kasih (Bhs. Djepang). 
26.Sungai. 
28.Salah satu barang tambang. 
30. Dibatja dari belakang : Masing. 

.Tempat bunga. 
| 22. Jeng mempunjai tiorak istimewa. 

|. MENURUN: 
“1. Tempat air. 

| 3.Msti batang pisang. 
4.Dunia Tumbuh2an. 
5. Kedjadian atau kenjataan jangku- 

Bgatar makanan. 16. Gembira 
“. satu nama perusahaan Be 
janda. 

| 20.Tempat menaruh buku (piring, 

tangkir dil) 
81. Lubis (sebangsa sajur2an! 
23 Patjuan 
25. Tanda pradjurit2 harus tidur 
TI. Jang paling penting. 
129 Menjambung besi. 

  

"Tentara Viet- 
' sel menudju 

- Pnompenh | 
ayu Mekong. Pengungsi2 Viet. 
nam itu jang mentjeriterakan 

karung2 
Komodor Tran Van Chon, Koman- 

Man Pasukan2 Laut Vietnam Selatan 
mergatakan bahwa pasukandnja akan 
bergerak menudju Phnom Penh dan 
mungkin lebih djauh daripada Phnom 
Peah kelbukota — Propinsi Kompong 

ngatakan bahwa dua betaljon pasu 

kang Viet Kong segera meninggalkan 
kota sesaat sebelum pasukan2 mari: 
nir Vietnam Selatan mendarat. 

Pada hari Minggu jl. pesukan2 ma 
rinir Vietnam Selatan bergabung de 
ngan 61 peradjurit Kambodja didae- 
rah sekitar Neak Leung. Mereka du 
lu ditangkap Oleh pasukan — Viet 
Kong kemudian dilepaskan. Pasukan? 
Vietnam. Selatan mengawal peradju- 
rit2 Kambodja Itu sampai ketempat 
pasukan2 Kambodja lainnja jang na- 
Ik bis2, kendaraan2 sipil dan militer, 
sehingga dengan demikian berhasih 
mentjapal tudjuan pertama jaitu meng 
gabungkan pasukan2 Kambodja deng 
an pasukan? Victnam Selatan dalam 
satu kampanje militer, 

Disebelah Timur sungai Mekong 
pasukan2 darat Vietnam Selatan de- 
ngan didahului 300 tank2 dan -alat2 
pengangkut berlapis badja lainnja te 
rus mengadakan gerakan jang paralel 
dengan gerakan disungai Mekong. 

Pasukan? darat menghadapi perla- 
waran terberat pada hari Minggu jl. 
dan melaporkan telah” menewaskan 
84 pasukan Komunis. Dipihak mereka 
sendiri hanja 1 peradjurit Vietnam 
Selatan luka2. 

Dalam operasi penjusupan melalui 
sungal Mekong itu terdapat 30 kapal 
meriam AS jang Ikut serta dalam fa- 
se pertama penjusupan. Mereka ber- 
henti di Neak Leung, jang terletak 
k.l, 34 km dari perbatasan Vietnam 

Selatan, sebab Presiden Nixon telah 

meretapkan batas 35 km bagi penero 
bosan AS kedalam Kambodja. 

Djurubitjara pasukan2 Sekutu me- 
ngatakan bahwa mereka telah berha- 
sil menjita lebih dari 8.000 putjuk 
sendjata 2.000 ton beras dan ratusan 
ton amunisi dari markas2 gelap ko- 
mun's di Kambodja. Seluruh pasu- 
kan komunis jang mereka tewaskan 
berdjumlah 4.400 orang, dan dipihak 
Vietsel 225 tewas dan 1.000 luka2 

Wr), 

KAPAL MOTOR “TIMUR” 

DINJATAKAN HILANG 

SURABAJA — Kapal-motor 

"Timur”, type coaster, berat 

125 ton, kepunjaan perusaha: 

an P.T. Timur d 

Kalimas, Surabaja, dinjatakan 
hilang oleh pemerintah dalam 

hal inj Departemen Perhubu- 

ngan Laut, setelah usaha pen. 

#jarian terhadap kapal tsb oleh 

Team SAR darj Daerah Pela 

jaran IV di Surabaja dan Dae 
rah Pelajaran V di Kaliman- 

tan, tidak berhasil menemukan 
djedjak kapal dalam menudju 

pelabuhan, antara Surabaja 

  

— Baiikpapan. Demikjan Kolo 

nel Laut Gondhosaharso menja 
takan kepada "Antara”. 

KM. "Timur” meninggalkan- 
pelabuhan Surabaja 
26 Desember 1969 
dengan pelabuhan tudjuan, 

Balikpapan. Dikabarkan, ka 

pal mengangkut sedjumlah 35 

orang penumpang, disamping 
muatar barang. Menurut ke- 
tehtuan, kapal type KM " 
mur” 
kut penumpang. 

Ik. tgh 
jang lalu 

as pesawat Apollo 

13 djatuh di danau Swedia? 
“ 10 13 jang rusak'itu. 

Lembaga Research Perta 
hanan Swedia mengatakan 
bahwa tangki gas itu dike- 
temukan tertanam ditanah 
lumpur dibawah permuka- 
an air suatu danau. (UPI) 

  

   
tidak boleh mengang 

  

Nan 

  

MERDEKA 

   
HARI MINGGU pagi lalu dalam rangka memperingati ulang tahya 

dilangsungkan stiara2 Perwosi di Isrora Semajan, 
senam jang ditampilkan oleh 7 
tan tsb dimeriahkan dengan peragaan mode2 

telah 
sekolah seriam dijbukota. 

pakajen. Pada gam 
bar atas tampak Ety menampilkan sebuah pakaian pentai jang 
tjukup berani tapj sesuai untuk panas. negeri . 

Atraksi reog BKAK djuga mustjul dihadapan hadirin. (Ipphos) 

  

Usaha pemboman pesawat 
penumpang Spanjol di : 

4 kota besar Eropah Barat 
Para sabotir telah melakr, 

kan pertjobsan untuk meledak 

kan bom2 didalam pesawat? 
mmm aa 

125.000 " 
taris akan 
datang dari 
Expo-70 

| Djenewa, 12 Mei (Mdk) 

wisatawan 
lipat banjaknja dari tahun 
kemarin. Kesulitan jg utama 
dikatakannja adalah dalam 
soal pemberjan akomodasi 
kepada wisatawan? antara 
lam masih terasa sekali ku 
rangnja kamar2 jang untuk 
tahun ini djuga harus ditam 
bah sebanjak 125 kamar di 
Djakarta sadja. 

  

K3
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MENDATAR 

2. PATHET LAO. 6. SURA. 7. NEU: 

TRON. 10. UANG. 12. NO. 13. IG 

LO. 15. CASU. 18. TIARA. 20. IRO: 

SA. 21. SUAR. 22. ASMA. 24. LU 

25. AHLI 27. EMBARGO, 28 

ELAN. 29. METROPOOL 

    

  
    

MENURUN 

1. CUBA. 2 PANG. 3. HITO. 4 
LONG MARCH. 5. ORDONANSI. 

3. UNTU. 9. Ot. 10. ULTIMATUM. 

11. NO COMMENT. 14, ITU. 16. 
AS, 17. SAE. 19. IA. 21. SIUR. 
23. A.M. 24. LAIP. 25. AOEL (LEO) 
26. LUAK (KAUL). 

  

  

  

dna batita 

Ledakan2 tertjatat 
di Swiss, Djerman 
Barat & Nederland 

kongsi penerbangan Spanjol 
"Iberla' di 4 kota besar Fropah 
pada hari Minggu 
Sebuah bom meicdak dida 

lam sebuah pesawat jang ser 
dang menantikan waktu untuk 

take off, 2 buah bom lagi me 
ledak sebelum ditempatkan di 
dalam pesawat dan sebuah Ia 
gi berhasil didjinakkan dalam 
ruang penumpang dari sebuah 
pesawat penumpang djet. T 
dak seorangpun menderita lu 
(ka2 dalam Insiden? tsb dan 
sebegitu djauh belum diperoleh 
petundjuk2 mengapa pesawat2 
'Iberla' tsb jang diantjam un 
tuk dibom. 

56 Penumpang dan awak pesa 
wat berhasil menjelamatkan diri 
dari sebuah pesawat DC-9 di Dje 
newa, hanja beberapa menit sa 
dja sebelum pesawat tsb take 
off menudju Majorca. ketika se 
buah ledakan terdjadi disebuah 
ruangan dibawah cockpit- Se 
benarnja bom tsb akan meledak 
bila pesawat tsb telah berada di 
udara,' akan tetap! keberangkat 
an pessawat tadi ditunda selama 
20 menit karena seorang  pe- 
numpang datang terlambat. 

Di London, polisi pada Minggu 
malam menerima panggilan tel 
pon bhw sebuah bom diketemukan 
didalam sebuah pesawat 'Iberia" 
jang wan berangkat menudju 
Barcelona. Bom tsb dibungkus di 
dalam bungkusan plastik putih. 

Bcm tsb berhasil didjinakkan 
dan pesawat tsb diteliti kembali 
sebelum penumpang2 menempati 
kursi2 mereka. 

Di Frankfurt, sementara itu 
djuga terdjadi "ledakan ketika 
sebuah koper meledak didalam se 
buah mobil pengangkut barang 
selagi mobil tsb menudju sebuah 
pesawat penumpang Spanjol- 

Tidak seorangpun menderita 
luka2 dalam ledakan tsb dan ke 
rusakan dikatakan ringan. 

Sementara itu polisi Amsterdam 
pada Minggu malam telah mela 
kukan penjelidikan terhadap usa 

ha peledakan didalam pesawat 

"Pberia'. Mereka melakukan pe 

meriksaan terhadap seorang wa 
nita berusia 25 tahun. jang ditju 
rigai meninggalkan sebuah tas 

Ninnen jang berisi bahan2 peledak 

dikamar penumpang dari lapa 
ngan terbang Amsterdam. 

Tas linnen tadi meledak dan 

kemudian setelah terdjadinja led 
panggilan telpon 

SULTAN HAMENGKU 
BUWONO DI 
AMSTERDAM 
Djakarta, — Ketua Umum 
KONI Pusat Sultan Ha- 

mengkubuwono-IX hari Sab 
tu telah berangkat ke Ams 

- 

: 2 

& 

    

SELASA, 12 MEI 1970 

Sekdjen PBSI tanggapi psy-war Kuala Lumpur 

Team Malaysia sendiri 
ternjata belum kompa 

Djakarta, 12 Mei (Mdk). 
"Kita akan berdjuang de 

ngan segenap tenaga dan 
kekuatan untuk dapat mem 
bawa kembali Thomas Cup 

ke Indonesia, dengan demi 
kian pula dalam perdjalan- 

an ke Kuala Lumpur untuk 

babak final round nanti ki- 

ta berangkat dengan per- 

sangan pemain! ke-gelang- 

gang sedjauh mungkin kita 

tidak akan berusaha meng- 

ambil risiko. Pemain2 jang 

diturunkan kegelanggang 
an nantinja ada- 

lah pemain2 jang memang 
jang paling kuat berdasar- 

kan penilaian kita”. Demi- 

kian dikatakan oleh Sek- 
djen PBSI Soemarsono da- 

lam suatu keterangannja 

atas pertanjaan ”Merdeka” 
mengenai persiapan ter- 

achir regu Thomas Cup ki- 

ta ke Kuala Lumpur nanti. 
Atas pertanjaan selan- 

djutnja Soemarsono djuga 

menjatakan bahwa menu- 

rut penilaiannja kekuatan 

Idonesia dan Malaysia da- 

an jang matang betul. Tegas 

mas Cup diatas kertas ada 

lah sama. 

Memberikan penilajannnja 

atas adanja psy.wat2 jang 

ber-matjam2 jang datangnja 

dari pihak Kuala, Lumpur, Sek 

djen PBSI itu berpendapat 
bahwa sedemikian djauh ter. 
njata pihak Malaysia sendi 
dalam usaha untuk memper' 
hankan Thomas Cup ini be- 
lum memperlihatkan persiap. 
an jang matang betul. Tegas 

nja, dalam tubuh Persatuan 
Bulutangkis Malaysia nampak 

nja masih belum kompak un- 
tuk masuk kebabak final 
round nanti, hal inj terbukti 
dari tindakan pengeluaran dan 

   

  

pemanggilan kembali pemain 

Tan Ye Khan, pasangan pe. 

main double 'Ng Boon Bee, 
baru2 jni. 

Seterusnja Soemarson» dju- 
ga menjatakan bahwa sedemi 
kian djauh pihak PBSI djuga 
telah mempunjai bahzn2 leng 
kap tentang kekuatan team 
Malaysia termasuk kelema. 
hanznja. Namun PBSI djuga 

menduga kalau2 pihak Malay 

sia djuga sudah mempunjai 
bahan2 jang lengkap tentang 
team Indonesia, hal mana ka 

rena dalam pertandingan? di 
luar negerj baru2 ini seperti 

di Bangkok — Kyoto — Lon- 

don, beberapa pihak tertentu 

setjara bebas telah mengam. 
bil film mengenai pemajn2 In 

donesia. 

  

SUMBANGAN 
PEMBATJA 
"MERDEKA" 
DISERAHKAN 

  

    

Ketika ditanjakan tentang 

persiapan team kita jang se- 

dang berdjalan sekarang ini, 

Scemarsono djuga menja 

kas sependapa: dengan peni. 

laian "Merdeka" jang menjata 

kan bahwa memang persiapan 

team kita safftPai saat ini ma 

sih belum memuaskan betul 

setjura keseluruhannja. 

  

Na- 

K 

mun menurut Soemarsono ki 
ta masih punja waktu unuk 

dapat mempersiapkan tehnis 

jang matang kepada 

kita tsb, sehingga dalam pe. 

munm'julan mereka kegelang- 

gang nanti, pemaia2 kita tsb 

telah mempunjaj bekal jang 

tjukup. Demikian Soemarsono. 
(Am) 

  

Siapa Penjelenggara Olympiade 1976 ? 

Los Angeles & Moskow 

  

Amsterdam, 12 Mej (Mdk) 

Moskow dan Los Angeies se. 
djak hari Minggu bersaing la 

Fi dibidang olahraga sebagai 

penawar2 utama untuk men- 

djadj penjelenggara Olympia. 
de tahun 1916. 

Anggota2 Komite Olympia- 

de Internasicnal (IOC) jang 
berdjumiah 13 orang dengan 
hak bersuara jtu hari Minggu 
itu menerima keputusan res. 
mj dari kota? jang mengadju- 
kan tawaran untuk didjadi. 
kan tempat bertanding dalam 

Olympijade musim panas dan 
musim dingin tahun 1916, mes 
kipun pemungutan suara jang 

Kes. Inggeris akan 

  

menang di Mexico 
maa TO. 

London, 12 Mei (Mdk) 
Inggeris, pemegang "Cup 

Dunia” sedjak kedjuaraan du- 
nja sepakbola terachir 1966, 
akan dapat merenggutkan 

  

AMSTERDAM — Kongres Fede 
rasi Olahraga Internasional menu 

rut rentjana akan dilangsungkan 
bulan Mei tahun depan Ji Wina 

demikian diumumkan 8! Asrerdam 

hari Minggu. 
Apa jang akam mendjadi bahan 

pembitjaraan dalam pertemuan 
itu tidak disebutkan. 

"AFP' sementara itu dari Ams 

terdam memberitakan, buhwa Ko 

mis! Keuangan IOC tidak bersedia 
menerima tuntutan jarg diminta 
oleh Munich dan Sappor:-tuan ru 

mah Olympiade Musim Panas 

dan Musim Dingin 19'3 untuk 

memperoleh hasil ceuengan tele 

visi, demikian diungkapkan a 

Amsterdam. 
Kedua kota penjclenggarn Itu 

telah meminta agar bianja pemasa 

ngan Instalasi daput dikurangi. 
Sari djumlah biaja jang Ikeluar 

(kan antara IOC, panitia penjeleng 

.garaan Federasi Olahraga Inter 

nasiohal. 
Komisi Keuangan 1OC dalam 

persoalan in! mengemuxokan. bah 

wa kedua kota penjelenggara 

  

Ba 

RAMALAN SATU 
COMPUTER LAGI 
kembalj mahkota tsb dalam 
pertandingan kedjuaraan du. 

nja achir buian ini di Meksi- 
ko, demikian menurut rama. 

lan computer jang dilakukan 

setjara terperintji terhadap 

ke-16 kesebelasan jang madju 
kefinal. 

David Hunn, seorang kolum. 

nist olahraga dari harian Ob 
server” terbitan har Minggu, 

telah memberikan fakta2 ter 
seluruh peserta "Cup 

mjkian Reuter. 
Dalam artikel dart harian 

tsb, computer telah memberi 
kan djawaban, bahwa Inggeris 
akan dapat menggulingkan 
Brazil dengan 3—2 dalam fi- 
nal setelah perpandjangan 
waktu. 

Sementara Itu computer telah pula 
menetapkan sebelas pemain terbaik, 
masing3 Banks (pendjaga gawang 

Inggerto). terdiri dari 

1 1 1 
Ii 

Ir i 
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. langsung 
Minggu. 

bersaing keras 
sesungguhnja belum berlang- 

sung sebelum tgi. 12 Mei. 
Djuga menawarkan diri se. 

bagaj tempat bertanding da- 

“lam musim panas jaiah Mon. 

treal (Kanada) dan Florence 

jang telah memutuskaa untuk 
membiarkan kesempatan ini 
berlalu berhubung dengan ku 

rangnja dana dan kurangnja 

dukungan jang hangat dari 
Komite Olympiade Italia dan 

Pemerintahnja. di Roma. 
Los Argeles dan Moskwa menon- 

@lol untuk pertandingan2 Internasio- 
mal atletik jang memuntjak pada ta 
hun 1960-an sebelum dihentikan ber 
dasarkan pertimbangan politik. Kini 
mereka akan berasaing lagi dilobby- 
lobby hotel di Amsterdam. 

Satu hal jang memukul Los Ange- 

les !alah fakta bahwa kota ini adalah 
penjelenggare Olympiade th 1992 se- 

Moskow sebagai negara per- 
tama dibelakang tirai besi jang menum 
tut hak itu akan memperoleh suara 
negara2 jang masih belum committed. 

Ketiga kota sebenarnja telah siap 
dengan fasilitas2nja, meskipun Mos- 
kow kekurangan ruangan hotel dan 
manja berdjandli memberi tambahan 
8.000 tempat tidur. Wakil Ketua 
Olympiade — Internasional Russia, 
Konstantin Andrianov, jang berdiri 
dibelakang move Moskow ini, mem- 

pertahankan pendapatnja bahwa kini 
telah tiba saatnja bagi suatu negara 

sosialis untuk memperoleh kehorma- 

tan itu sebab hingga sekarang ke- 
hormatan itu hanja diberikan kepada 

negara2 kapitalis sadja. Andrianov 
mengatakan bahwa Uni Sovjet ada- 
lah negara salah satu anggota pen 

diri IOC jang tidak pernah menjeleng 
garakan Olympic Games. 

Pemungutan? suara — dilobby-lobby 
hotel Amsterdam jang tidak reset 
memperkuat dugaan bahwa Moskow 
memperoleh dukungan kuat dari 1OC 

dan dari Federast2 Internasional 
akan tetapi masih merupakan perta- 

njaan apakah Moskow dapat membe- 
Hd Idjin masuk setjara bebas kepada 

Korsel kalah dalam « 
kedjuaraan basketball 
dunia di Yugo 

SARAJEWO — Tjekoslowa. 

kia berhasil mengalahkar Aus 
tralia M—70, setengah main 

50—37. dalam pertandingan 
group A, kedjuaraan bola bas 

ker dunia djenis pria jang ber 
di Sarajewo hari 

Sementara itu diberitakan 

oleh Reuter bahwa Brasil me 
ngalahkan Kmea (?) 82-17 

(44—39) dalam group B di 

Split 
Uruguay m an Me- 

sir 90-73 (40—41) dalem 

group C dj Kartovac. Amerika 

ika: Cuba Serikat 
8453 140—27) dalam grup 

mengalahkan 
Brasil dan kalah 77-42 (T7— 

78) atas team Brasil Dong Pa 

adalah awan team Korea 
Selatan jang berhasil mimntje. 
tak point terbanjak, 40 

pat tidur dihotel dan fasil'tas2 rekre 
ast Jainnja bagi kepentingan para 
pergundjungnja djika tidak ada atja 
ra2 latnnja. 

Los Angeles jang merupakan ibuko 
ta dunia perfilman itu mengharapkan. 
dapat memperoleh keuntungan 6 dj 
ta dollar AS jang akan Giperguna- 
kannja untuk dimasukkan lagi kekan- 
tong negara? jang bertanding sebagai 
ongkos harian dan ongkos djalan: 
Int dapat memukul beberapa dari ne- 
gara? Inag lebih miskin. (U 

M'sia akan 
kalahkan 

Denmark & 
Indonesia 

MENURUT KHIR JOHARI 

  

Kuala Lumpur, 12 Mei (Mdk) 
Ketua Perhimpunan Bulutang,- 

kis Malaysia Mohamad Khir Jcv 
hari hari Sabtu menjatakan bah 
wa Malaysia mempunjai kans pe 
Wuh untuk mempertahankan Tho 
mas Cup. Tambang kedjuaraan 
bulutangkis sedunia. 

Mohamad Khir Johar! jang dju 
Ka mendjadi Menteri Perdagang 
an dan Industri Malaysia itu me 
ramaikan bahwa dalam ronde fi 
nal jang akan dimulai pada tang 
gal 28 Mel di Stadion Negara 
Kuala Lumpur nanti Malaysin 
akan bertanding dengan Denmark 
bala tgi 30 dan 3! Me! dan Ma 

Inysia dengan mudah akan menga 
lahKannje. 

Dalam final tg 5 dan 6 Djuni 
nanti Malaysia mungkin akan 
bertanding melawan Indonesia, 

nang terletak pada Malaysia div 
ta Demikian Johari. (UPI) 

KITA MASUK —— 
(Sambungan dari hal. D) 

2) Di ASIA Laos dan 

Afghanis:an. 
3. Di TIMUR TENGAH : 

YAMAN. 

Angka? jang dipagai se- 
baga: dasar pengelompo- 

kan jiu diambil dari statis 

“ 

  

Ik tahun 1966 dan 1967. 
Dalam kategori jang beri 

kut dimana hasil ko.or da 

    

/ 
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