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SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 
Izin Pepelrada No Kep.239/P/V/1968: 
2 me ma 

F3 Ketua Panitia Urusan Luar Negeri DPA Sukarni : 

PRESIDEN Suharto ketika menindjau ruangan sidang 

Konp. Asia di Bina Graha kemarin dengan diantar to- 

koh2 Deplu a.l. Adam Malik (kanan), & Nj. Artati Mar- 

zuki. (Indopix) 

Presiden tindjau 
  

gedung Konp. Asia 

TIPIS HARAPAN 
MONGOLIA, NEPAL, 
DAN AFGHANISTAN 
AKAN DATANG 

Djakarta, 13 Mej (Mdk) 
Presiden Soeharto, sehabis 

sidang kabinet terbatas kema 
Tin siang tgl. 12 Mei telah me 
nindjau persiapan2 jang dila 
kukan digedung Bina Graha 

PIDATO PEMBUKAAN 
OLEH PRESIDEN 
DJAKARTA. — Presiden 

Soeharto akan meresrhikan 
"Pertemuan Asia" 

pada tgl 16 Mei jad dan akan 

pembukaan sidang tsb. 
Hal itu dinjatakan oleh 

Menteri Luarnegeri Adam Ma 
Uk hari Selasa di Pedjamban 
atas pertanjaan 'Ant' sebelum 
menteri dan para pembantu, 
nja menudju Istana Merdeka 
untuk, mendampingi Presiden 
Soeharto mengadakan penin- 
djauan digedung Bina Gra- 
ha, ditempat mana "Pertemuan 
Asia” tersebut akan dilang 
sungkani, 
Adam Malik djuga menjata 

kan, bahwa PM Lon Nol tidak 
datang untuk mengetuai de, 
legasi Kambodja. karena si 
tvasi dalam negeri Kambodja 
tidek ” memungkinkannja un 
tuk datang menghadiri perte- 
muan tersebut. 

PELADJAR2 MUSLIMIN 
DESAK PRESIDEN 
AGAR RESHUFFLE 

KABINET 
DJAKARTA — Kongres ke- 

II Serikat Peladjar Muslimin 
Indonesia (SPMI) jang baru2 
ini berlangsung di Bandung 
telah menerima sebuah reso 
lusi untuk mendesak kepada 
Presiden Soeharto supaja da. 
lam waktu sesingkat mungkin 
mereshufle kabinet. Diusulkan 
supaja Presiden menempatkan 
tenaga2 ahli, djudjur, takwa 
dan berpengalaman, sesuaj de 
ngan Aa eagan No. 
XLI/MPRS/1968 pasal 3. 
DPP-SEPMI jang menjiar- 

kan resolusi tsb pade, harj Se 
lasa memberitakan bahwa se 
bagai kensiderans resolusi tsb 
telah diperhatikan situasi po. 
litik. sosial, ekonomi dan ke- 
budaiaan d: Indonesia pada 
waktu 'nj "jeng menundjuk- 
kan gediala2 mendiskreditan 
Rule of Law". Apara' Pemerin 
tahan/personilnja menurut Pe 

nilaian Kcarres SEPMI tsb 
tidrk mentjerminkan kwalitas 
pesitif dan masih kurang ter. 
diamjn "the right man on the 
righ: place” 

jang akan dipergunakan un. 
tuk konperensi Asia/Pasifik 
mengenai Kambodja. Dalam 
penindjauan inj Presiden djan 
tar oleh Menteri Luar Negeri 
Adam Malik dan Sekretaris 
Djenderal Departeme,, Luar 
Negeri. Nj. Artati Mardjuki. 

Menteri Luar Negeri Adam 
Malik menjatakan kepada 
pers, bahwa mulai hari Rabu 

tgl. 18 Mei ini, sudah mulaj 
berdatangan dj Djakarta dele 
gasi2 dari luar negeri jang 

akan menghadiri konperensj 
Asia untuk Kambodja. Dele- 

gasi Kambodja akan dipimpin 

cleh wakil PM dan Menteri 

Luar Negeri Kambodja, Yem 

Sambaur. 
Negara2 jang past! hadiir dalam 

korperersi Asia/Pasifik untuk Kam- 
bodja, talah: Laos, Kambodja, Viet- 
ram Selatan, Muang Thay, Malaysia, 

, Diepang, 
a, Philipina 

    

   
rg belum memberikan djawaban 

adalah Mongol'a, Afgaristan dan Ne 
pals tetapi sudah tipis kemungkinan- 
rja bahwa t'ga negara tsb akan had- 
Ur 7 regara menolak undangan jal- 
tu: Vietnam Utara, Korea Utara, 
R.R.T., India, Pakistan, Birma dan 

Sri ka. Tiap2 negara 'ni mem- 
purjal alasan sendiri? untuk menolak 
korperensi Asia/Pasif'k tsb. 

Dalam pada itu dari keterangan2 
semertara jang dapat dikumpulkan, 
delegasi Vietnam Selatan akan dipim 
pin oleh Menlu Veti Selatan, 
Tram van Lam. Delegasi Korea Se 
latar dipimpin oleh Menteri luar ne- 
geri Korea Selatan Kyu Hah Choy, 
Djeparg oleh Menlu Ki'chi Alchi, 
Philipina oleh Menlu Carlos Romu- 
10s, Australia oleh Menlu W'llam 
MacMahon, Selandia Baru oleh P.M. 
merangkap Mentu Keith Holyoke, Ma- 
laysia oleh wk, P.M. Tur Razak dan 
Kambodja seperti telah diberitakan 
diatas c'ch wk. P.M. merangkap Men 
Iu regara tsb, Yem Sambaur, Indo- 
res'a oleh Merlu Adam Malik 

ekretariat korperensi Asla/Pasifik 
mula" kemarin tgl. 12 Mel djam 08.00 
pagi telah dipindahkan dari Depariu 
kegedurg Bina Gral 

Akomodasi jai 

  

   

                

akan diperguna- 
kan untuk delegasi konperens' Asia/ 
Pasifi kini, falah Guest House Ista- 
ra, Wisma Pertamina Irternas'onal 
di DJI, Merdeka Timur No. 13 dan 
djuga Hotel Indonesia. (Lhi) 

HER TASNING AKAN USUT 
PENJELUNDUPAN TJANDU 
BEIRUT, — Dirdjen Keaman- 
an dan Komunikasj Deplu, 
Her Tasnjng, baru? inj celah 
berkundjung” ke Teheran da 
lam rangka perdjalanan ins- 

kebeberapa kedutaan 
besar RI di Timur Tengah 
dan Afrika, 

Dari Teheran Her Tarning 
menudju ke Djeddah (Saudi 
Arabia) dan selandjufnja ke 
Darussalam dan Lagos di Af. 
rika. 

  

Menurut kejerangan2 jang 
didapa, ,,Antara”, Her Tashing 
dalam percjalanan inspeksinja 
akan singgah djuga dj Kairo 
.antak mengusu" persoalan 
penjelundupan sjandu, dimana 
pemegang? paspor diplomatik 

  

Irdones'a yelibat didalamnja. 
— 

5 perompak bersendjata 
badjak kapal motor 
diperairan Sumsel 

Palembang, 13/5 (Mdk) 
Kapal motor ”Bairut” 

oleh kawanan perompak 
itu. 

Djuragan motor ”Bai- 
rut” bernama Anang, di- 

buat tidak berdaja keti 
ka perompak? jang me- 
nodongkan sendjata api 
ketubuhnja, memerintah 
kan agar motor menepi. 
Kemudian setelah bera- 
da ditepi, para perompak 
menggerajangi muatan 
motor serta mengambil 
uang tunai, dan terus me 
larikan diri. 

Peristiwa itu telah dila 
porkan kepada pihak jg 
berwadjib. (Ant) 

3 

x Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

erdeka 
    

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

Politik bebas 
aktit harus di- 

ertahanka 
Meskipun s 

Djakarta, 13 Mei (Mdk). 
Ketua Panitia Urusan 

Juar Negeri DPA Sukarni 
dalam suatu tanja-djawab 
dengan wartawan ”Merde- 
ka” kemarin siang mene 
rangkan, bahwa walaupun 
Indonesia dalam Konperen 
si Asia dan Pasifik pada 
tgl. 16 dan 17 Mei jad. ini 
akan dikelilingi oleh nega- 
ra2 jang sebagian besar ter 
diri dari negara2 jang bu 
kan non-aligned, sehingga 
situasi itu mentjerminkan 
se-akan2 Indonesia ,dike- 
pung”, maka bagaimana 
pun djuga dasar2 politik 
luar negeri kita jang bebas 
dan aktif harus dipertahan 
kan. 5 

Atas pertanjaan apakah darj 
negara2 jang dimaksudkan itu 
zkan dapat diperoleh suatu pe- 

Pelaksanaan 
pembangunan 

harus 
diawasi 

INSTRUKSI PRESIDEN 
KEPADA MENTERI2 

Djakarta, 13 Mei (Mdk) 
Presiden Suharto telah me 

nginstruksikay kepada para 
Menteri agar mengintensif- 
kan pengawasan pelaksanaan 
pembangunan pada tijap2 
Departemen. Instruksi ter. 
sebut diberikan oleh Kepala 
Negara dalam sidang Dewan 
Stabilisasi jang dilangsungkan 
di Gedung Bina Graha Selasa 
siang dan untuk mengintensif 
kan akan diberikan biaja. Dju 
ga Presiden minta agar dapat 
menjngkatkan kemanfaatan 
penanaman modal asing dalam 
bidang tenaga kerdja, teruta- 
ma jang bergerak dalam lapa 
ngan kehutanan. 
Sudharmono SH jang mem. 

berikan keterangan tsb setelah 
selesai sidang, mendjawab per 
tanjaan pers mengatakan bah 
wa selama ini memang dilaku 
kan djuga pengawasan, tetapi 
kareng kurang biaja. pengawa 
san tsb tidak dilakukan setja 
ra intensif. 

Bantuan Luar Negeri 
Selangjutnja Sudharmono menerang 

kan bahwa bantuan luar negeri da- 
lam bidang kredit Jang telah ditert- 
ma sebesar US $ 3,8 djuta dari World 
Bank (IDA) akan diinvestasikan 
tuk pembangunan perikanan di 
rah Air Tembaga (Sulawesi Utara), jg 
antara lain akan d'gunakan untuk 
pembangunan paberik pembikinan ijs 
dengan kapasitas 12.800 ton setahun, 
pembekuan perikanan sebanjak 2 bu- 
ah dergan masing2 kekuatan 10.000 
ton, pembangunan cold stored, me- 
cbar'ca! workshop dan sebagainja ter 
masuk rehabilitasi” kapat2. Sjarat2 
kredit tersebut akan dibajar kembali 
setelah 50 tahun, dengan grace perio 
de 10 tahun, tanpa bunga ketjuali 
b'ajn administrasi sibartak 3/4 27, 

Kredit 2jang sedang dirundingkan 
adalah bantuan sedjumlah US $ 16,8 
dlwa untuk mengadakan rehabilitasi 

Tengah serta seba 
bi 

  

   

    

sawit masing2 seluas 12.000 ha 
100 ha, masing2 dari AID dan 

    

IDA 
Guhernur Bank Sentral Radius dju 

ga telah melaporkan tentang renlisa 
st kredit untuk hotet2 di Indonesia 
lang ada hubungannja dengan pari- 
wisata. Kemungkinan 20 hotel? di 
Indonesia, diantarania 10 di Djakarta 
akan mendapat kredit dari Bank Sen 
tersi sedangkan 32 buah lari masih 
Galam pertimbangan. Ke-31 buah ho 

tel tsb 12 di Diakarta, 5 di Bali, 8 
d1 Bandung, 3 Medan, 1 Djokjakarta 
sedangkan 8 Iainnja tersebar dibebe- 
rapa kota Indonesia. Djumlah kredit 
tsb akan berkisar sekitar Rp 1.7 mil- 

    

Menteri Perhubungan Drs Pram Se 
Ga atas pertanjaan mengatakan bah 
Wa tidak ada Istilah penurunan tarif 
Garuda At Irtan Berat, tetapi Garu 

    

-akan2 kita 
?” dikepung ” 

dalam 
Konp. Asia 

ngertian jang baik agar pasuk 
an2 asing, baik dari Vietnam 
Utara maupun AS dan Vietsel 
ditarik mundur dari wilajah 
Kambodja, Sukarnj mendjelas. 
kan, dari negara2 para peserta 
Konperensi Asia dan Pasifik itu 

sangat diharapkan pengertian. 
nja supaja usaha 'damaian 
di Kambodja (Indo Tjina) dapat 
tertjapai dan tidak berusaha 
untuk memperluas peperangan 
iang sudah ada sekarang ini. 
Djuga pengertian negara? itu 
sangat diharapkah agar di Kam 
bodja djangan lagi dilakukan 
penambahan baru atas pasukan 
pasukan asing jang sudah ada 
sekarang ini. Sukarni menandas 
kan dengan mengatakan, pada 
pokoknja semua negara2 peser 
ta hendaknja berusaha keras 
supaja Kambodja tetap merdeka 

Untuk mentjapai hasil seper 
ti jang diharapkan oleh Indone 
sia. maka soalnja terletak dalam 
tjara bagaimana kita mentackle 
masalahnja, Ia mengatakan djus 
tru karena situasi seperti jg me 
liputi Indo Tjina sekarang inilah 
maka Indonesia djanggap perlu 
untuk memelopori usaha penje 
lesaiannja. Bagaimana hasil. 
Yja nanti kita lihat, demikian 
Sukarni. 

Keterangan diatas itu diberi. 
kan oleh Sukarnj kepada 'Mdk' 
setelah ia menghadiri rapat pa 
ra panitia DPA untuk meren, 
tjanakan atjara sidang pleno 
DPA jang akan diadakan dalam 
waktu dekat ini. (Bs) 

ADVOKAT 
HARSUBENO 

RAGUKAN PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI 
DJAKARTA — Advokat Har 

subeno SH, menjatakan, bah. 
wa putusan Pengadilan Nege 
ri Istimewa Djakarta dalam 
perkara gugatan perdata ten 
tang hak impor tusggal mobil 
“Mazda” duiu antara presi- 
den.direktur PT Masmo, Zai. 
nal Zein, lawan Dasaad Musin 
Concern diraguka, kebenaran 

  

nja. 
Hal jtu, kata Harsubeno, ka 

rena sangat menjangsikan 

  

pengertian madjelis hakim jg 
memeriksa perkara teb terha 
dap arti dan maksud kata2 
“sole agent” dan perbedaan 
nja dengan kata2 "hak impor! 

"0 mengungkapkan penda- 
petrja Itu hari Selasa diruang si- 
dang gedung pengadilan negeri itu se 
laku tertuduh kedua dalam pemeriksa- 
an perkara pidana penghinaan terha- 
dap Hadji Dasaad, presiden-direktur 
"Dasaad Musin Concern””. 

Mendjelang achir tahun jl. Pengadi 
lan Negeri Istimewa Djakarta dalam 
pemeriksaan perkara gugatan perda- 
ta tentang hak Import tunggal mobil 
"Mazda" tsb. telah memutuskan Da- 
sand Musin Concern sebaga? pihak 
Jang menang Galam perkara, dan me 
Wadjibkan penggugat Zainal Zein 
mengganti kerugian sebesar Rp. 100. 

  

    

VOkat Harsubeno SH adalah kuasa da 
FI perggugat Zainal Zein. 

PESAWAT HYDROFOIL 
UNTUK ANGKUT POS 
DIDAERAH TERPENTJIL 
Djakarta, 13 Mel (Mdk) 

Guna mengatasi kesulitan pe- 
njampalan surat2 untuk daerah2 
jang letaknja terpentjil oleh Di 
rektorat Djendral Pos & Teleko 
munikasi akan diusahakan de 
ngan mempergunakan pesawat 
hydrotoll jang dikenal djuga de 
ngan 'super-taxi'. Pesawat hydro 
foil ini bisa lewat darat, laut 
dan sungaf sehingga tidak @iper 
lukan pembumtan pelabuhan ma 
lahan surat2 pos tsb. dapat dian 
tar langsung kemasing2 alamat 

1) 

  

  

  
TJUKUP banjak wanita-wanita tjantik lainnja jang berderet didepan pura war 
tawan foto Djepang tapi rupanja gadis Indonesia mempunjal 

. sehingga chusus diminta tampil kedepan le- 
Jang dibidikan padanja, 
na Expo-70 di 

keistimewaan tersendiri 
bih dekat keratusan kame 
Peristiwa ini terdjadi 

  

    

suatu 

Osaka, Djepang, baruZ ini ke- 
tika diadakan pameran pakalan nasional dari tiap negara? peserta pameran 
raksasa internasionaj itu. 
Tapi... siapakah "Miss Indonesia” Itu 3... Silahkan lihat hal. 2. 
  

SIHANOUK UMUMKAN 
PEMUTUSAN HUBUNGAN 

DENGAN AMERIKA 
Tokyo, 13 Mei (Mdk). 
Pemerintah dalam penga 

singan Pangeran Norodom 
Sihanouk jang didirikan di 
Peking telah mengumum- 
-kan pemutusan hubungan2 
diplomatiknja dengan Ame 
rika Serikat. 
Pengumuman tsb. sekaligus 

menjerukan kepada bangsa2 
dan negara2 jang mentjintai 
perdamaian dan kemerdekaan 

Partai Willy Brandt 
Ketjam Perluasan 
Perang Vietnam 

SAARBRUECKEN, 13 Mei (Mak) 

  

dan memperingaikan bahaja kemung- 
Kinan meletusnja perang dunia keti 
te. (At 

35 NESARA DIWAKILI 
DALAM RESEPSI 

SIHANOUK DI PEK'NG 
didunja supaja tidak mengakui 
redjim Djendral Len Nol teta 

pi Pem, Keradjaan 
Kambodja jang sekarang bera. 
da dalam . Tetapi 
Pemerintah Keradjaan tsb dju 

Sebagai bukti dikatakan bah 
wa "tiga diantara 

bahwa dalam resepsi jang dia 
dakan oleh Norodom Sihanouk 
& Seting kat Gasia Sa tanda 
8 dari perwakilan2 diploma 

pala negara Kambodia”. Neca- 
ra2 jang tidak hadir adalah 
Inggeris, Birma, Deremark: Fin 
landia. India Belanda: Norwe. 
gia dan Switzerland. Seluruh 
duta?besar negara komunis ha. 
dir dalam audiensi tersebut 

  

   
   

Saigon 

Presiden RPA S'nouk 

KAIRO, — Pemerintah Mesir memutuskan un- 

tuk mengakui pemerintah dalam pengasingan Kam- 
bodja dari Pangeran Norodom Sihanouk, demikian 
hari Senin diumumkan oleh harian "Al Ahram”. 

Surat kabar itu katakan bahwa dutabesar Re- 
publik Persatuan Arab di Pnom Penh. B. Abadir, te 
lah diperintahkan supaja bersiap2 untuk meninggal- 
kan ibukota Kambodja tersebut. 

Kapal2 meriam 
  

  

   

  

        
      
        

     

Satu lagi 
pengakuan -... 

masuk 

kota Pnompenh: 
PASUKAN VIETNAM 
SELATAN TIDAK 
AKAN MUNDUR ? 

Saigom, 13 Mei (Mdk) 
PRESIDEN Vietnam Selatan 

Nguyen Van Thieu mengata. 
kan bahwa pasukan? bersea- 
dja'anja djika perlu akan te 
rus beroperasi di Kambodja 
sesudah penarikan mundur 
pasukan2 Amerika. Presiden 
AS Richard Nixon berdjandji 
bahwa seluruh pasukan AS di 
Kambodja akan kembalj ke 
Vietnam Selatan pada tgi. 30 
Djuni jg akan datang. 

Apa atau siapa jang menen 
tukan perlu.fidaknja pasukan 
Vietsel terus menduduki wila. 
jah Kambodja tidak didjelas- 
kan oleh Thjeu. 

Presiden Nguyen Van Thieu 
mengatakan bahwa operasi? 
gahungan AS.Vietsel ke Kam 
bodia jtu telah menewaskan 
5.297 pasukan komunis, menji. 
ta 8.315 sendjata, 307 ton amu 
nis' dgn 2313 ton beras. 
Divrubitjara militer AS me. 

ra n bahwa dalam operasi 
itu pasukan2 AS dan Vietsel 
telah menjita sedjumlah sendja 
ta jang tjukup untuk memper 

Partai kanan 
India sokong 
politik Nixon 
NJ. GANDHI DIKETJAM 
KARENA TOLAK HADIRI 
KONPERENSI ASIA 

Srjuagar, 13 Mei (Mdk) 
Seorang pemimpin partai 

kanan dj India hari Seni, me 
njokong keputusan Presiden 
AS Nixon untuk mengadakan 
intervensi di Kambodja dan 
mengatakan bahwa hal itu 
akan menghalang.halangi ren 
tjana2 Russia dan RRT untuk 

"meng-komunis.kan” bangsa? 
Asia. 

R. Masani, Ketua Partai In. 
dia Swatantr3, mengatakan 

bahwa tidak ada akernatif 
lain bagi Presiden Nixon ke. 
tjualj melantjarkan serangan 

militer ke Kambodja untuk 
menghantjurkan basis? mili- 
ter komunis jang dapat me. 
nimbulkan bahaja diseluruh 

Asia. 

  

  

Mengenal demonstrasi di Ame- 
tika Serikat R. Masani mengata 
kan bahwa move kearah 'isotusi 
baru" harus dianggap sepi mengi 
agat meluasnja pengaruh komu 
Nis. Masani djuga merasa priha 

kegia 

  

HAMPIR 40.000 PASUKAN 

AS-SAIGON DI KAMBODJA 

SAIGON, — Antara 32.000 dan 38 
sekarang Ini 

  

sendjatai 16 bataljon komun'g 
dan beras untuk memberi ma 
kan kepada 5.600 pradjurit su&, 
tu rangsum penuh untuk seta 
hua. 

Semertara itu, pasukan Viet 
nam Selatan sedjak hari Senin 
telah memasuki ibukota Kambo 
dja, Phnompenh. 

(Bersambung ke hal. IV) 

500 pemuda 

Kanada 
serbu kota 

perbatasan 
6 an 

  

  

  

  

Ameri 
  

Seattle, 13 Mel (Mdk) 
Lebih Ikurang 500 orang pemu 

da Kanada telah menerobos me 
masuk! wilajah AS sambil berts 
riak kepada pedjabat? disatu 
kota ketjil dperbatasan. 160 km 
sebelah. utara Seattle "Sekarang 
anda tahu bagaimana rasanja di 
serbu 
Pemuda? itu melantjarkan de 

morstrasi pada achir pekan di 
Blaine, disebelah selatan kota 
pelabthan Kanada, Vancouver. 
bersamaan waktunja dengan de 
monstrasi antiperang setjara 
besar?an di Washington hari Sab 
tu. 

Dua puluh polisi negara bagian 
AS mengusir kembak pemuda? 
jaag melempar2kan batu itu, sete 
lah mereka menghantjurkan ka 
tja2 djendela. menjerang sebuah 
kereta api jang mengangkut 107 
mobil AS buatan Kanada, dan ber 

dengan menggunakan cindju Se 
orang djurubitjara djawatan ke 
reta api menerangkan, bahwa 
90 buah mobil telah rusak. (Rtr) 

KOREA UTARA TEMBAK 
MATI MATA2 
HONGKONG — Pendjaga perba 

tasan Korea Utara hari Sapte ft 
telah menembak mati seorang ma 
ta2 bersendjata jang dik'imkam 
oleh tentara AS. dan merampas 
alat? spionase dar! orang Ha de 
mikian menurut kantorberta Ko 
rea Utara 'KCNA' har! Senen 

Orang !tu jang tidak dlumum 
kan namanja. dikabarkan telah &? 
tembak. mati 
wilajah Korea Ut 
milisrisasi diwakti 

  

     
LEDAKAN2 BOM 
DI PERANTJIS 

CANNES — Ledakan? keras 

  

menggontjangkan tiga kota di 
Perantjis Selatan Minggu ma. 

"lam sementara gelombang leda 
kan? bom jang bet diketa- 
hui maksud tudjuannja terus 
meluas diseluruh negeri itu. : 

jang kw 

  

ncan masuk gedun- 
dan menimbulkan 
besar. Bom itu kat—ir Aiter 
barkan dar, sebuah mobil lang 

wat 
Ui Cannes. dua ledakan ter 

djadi selang 45 menit dita 
Timah seorang Ppenbantu wati. 

kota 

   



      

PT
E 

      

    

    

  

     

  

    

    

    

   

   

  

   

HALAMAN II 

Bandit ulung 
Malaysia 
Pu Ah Soo 
tertembak 
Ipoh, — Perompak laut 

terkenal nomor dua di Ma 
laysia, Pu Ah Soo, dan ta- 
ngan-kanannja, Lau Bin 
Tong, telah ditembak mati 

Ahad pagi oleh polisi jang 
mendjebak kedua orang bu 
ronan itu. 

Mereka ditembak mati 
ketika mentjoba melarikan 
diri dari sebuah gubuk di 
Pasar Hitam, satu kampung 
nelajan Ik. 120 km. sebelah 

utara Kuala Lumpur. jang 
dikepung anggota2 Polisi. 

Menurut polisi, Pu Ah 
Soo adalah tangan kanan 
dari Tan Ah Ming jang 
mendapat-djulukan ”Radja 
Perompak” dan jang masih 
buron. 

Didalam gubuk Pu Ah 
Soo polisi menemukan dua 
revolver, dua pistol otoma 
tik, seputjuk Browning dan 
beberapa ratus peluru pel- 
bagai ukuran. 

Malaysia 
tahan kapal 

nelajan 
Thailand 

Penang, 13 Mel (M4k) 
Polisi dari kota utara Kangar 

telah menjita sebuah granat ta 
Ingan, sebuah senapan buatan sen 
diri dan 7 peti peluru dari sebuah 
kapal nelajan Muangthai jang 
berlabuh didermaga tua dipelabu 
han Kuala Perlis hari Senin. 

Ketiga awak kapal itu terma 

suk nakodanja telah ditahan ber 

sama kapalnja. 
Diduga kapal nelajan 'tu akan 

meninggalkan Kuala Perlis menu 

Gju Fetul. sebuah pelabuhan di 
Muangtha! Selatan, ketika serom 
bongan polisi menaiki kapal tsb 

dan melakukan suatu pemeriksa 
an selama 4! diam. 

Salah seorang awaknja menga 

takan kepada polisi bahwa m3 

teka berada di Kuala Perlis un 

tuk mendjual hasil2 penangkapan 
meraka pada hari Minggu jl. 

Menurut nakodanja, Ran Sen, 
pada - usia 55-tahun. selain dari 

bedil dan sedjumlah peluru jang 

mendjadi miliknja, Ia tak menge 
tahul darimana asalnja granat ta 

agan tsb. 
an banana 

MENINGGAL SETE- 
LAH DJATUH 
DARI TRUCK 

Djakarta, 13 Mei (Mdk) 
Parta bin Djisin (40 th) pada 

hari Senin malam sekira djam 

21-45 WIB, telah terdjatuh daii 
truk no. Pol B 6322-F jang dike 

mudikan oleh M. Effendi ketika 

truk tsb sedang meliwati kam 
pung Kedawung Balaradja. Tang 

gerang, demikian Pendak Vil 
Djaya mengatakan kemarin. 

Korban meninggal durja seke 

tika itu djuga dan majatnja di 

bawa ke RS Tanggerang untuk 
dimintakan visum dari dokter: 

Persoalan tsb sudah berada da 

lam pengusutan Polisi Komwil 76 

Tanggerang. (Ms) naga 

JEEP DITJURI MALING 

Djakarta, 13 Mej (Mdk) 

Sebuah Jeep Willys keluar- 

an tahun 149 No. Pol. B. 

2144.N Senin melam kira2 

djam 22.00 WIB, telah ditjurl 

maling dari dalam bagasi ru. 

mah Nurdin Rasid jang terle 

dj Rt. 001/04 Kelurahan 

Kebzioran Timur, Djakarta, 

demikian disiarkan Pendak 

VII Djaya Kemarin. . 

Jeep tx» dengam tanda2 tjat 

merah. tutup belakang bagian 

Kiri pateh dan bumper bagian 

kanan depan terdanat bekas 

las. sampai sekarang belum 

berhasil diketemukan polisi 
(Ms) 

  

DJENDERAL KOREA 
SELATAN AKAN 
KE INDONESIA 

SEOUL, — Diendral Moon Hyng-Tae, 
ketua Gabungan Kepala2 Staf Korea 
Selatan, hari Ahad bertolak dari Seoul 
menudju Okinawa dalam permulaan 
perdjalanarnja selama 20 hari mengun 
@lungi 7 negara Asia Tenggara, terma 
suk Filip'na, Muangthal, Indonesia 
dan Vietnam Selatan. 

Djendra! Moon dit kan mene- 
mut pemimpir2 militer d'negara2 Itu 
untuk membitjarakan perkembangan2 
terachir di Asia Tenggara. 

Di Indonesia dan Vietnam Selatan 
ta akan n konsultasi me- 
#genai situasi Kambodia. — Djendral 
Moon menurut rentjana djuga akan 
(mengadakan pembitjaraan dengan Pre 
siden Soeharto. 

   

    

Penjelewen 
Djakarta, 13 Mei (Mdk) 

Penertiban serta pembi- 

naan jang dilakukan dika- 

langan bank2 swasta nasio 

nal dirasakan djalannja sa- 

ngatlamban, dan campai se 

karang usaha? fasilitas jang 

telah disanggupkan oleh 

Bank Indonesia kepada 

Kongres Istimewa Perbanas 

pada beberapa bulan ji. ter 
njata tidak jak terdi 

  

ngar lagi. Djika ditanjakan 
tentang usaha2 pembinaan 
dan pembimbingan tersebut 
kepada pihak para pengu- 

saha bank2 swasta nasio- 
nal mereka mengatakan bah 

wa sjarat2 dan prosedur2 

jang harus dipenuhi masih 
merupakan penghalang jang 
tidak boleh dianggap ke- 
tjil, sehingga bantuan kre- 

dit pembinaan dan kredit 

  
KALI Ini dia lebih dekat ke kamera sehingga gambarnja lebih besar Walau 

  

pun diabadikan 
Sajang ...... Wi 
ramanja ..i.: 

  

amping namun wadjahnja semakin lebih djelas. 

'awan foto UPI jang mengambil gambar ini lupa mentjatat 

  

Pertamina keluarkan Rp.1.5 

miljar untuk perbaikan 

djalan2 di kota Palembang 

PALEMBANG, 13 Mel (Mdk) 
Pimpinan Umum Pertamina Unit 

11 Kolonel B.T. Tobing belum dapat 
mengemukakan dengan pasti dalam 
nilal rupiah berapa besar biala per 
baikan djalan2 raja jang telah di- 
kerdjakan PN Pertamina dikota Pa- 
lembang sampai sekarang, akan te- 
tapi memberarkan biaja jang telah 
dipakat meliputi Rp. 1,5 m'llar. 

Djalan2 raja jang telah di upgra- 
de dari djalan kelas VI mendjadi dja 
lan kelas II, diantaranja Dialan Ve- 
terar, Dialan Diendral Sudirman 
tang merupakan djalan utama pusat 

8 sedang d'selesaikan     
  
   

   

bungkan 
Kolonel B.I. 
mendjawab pertanjaan " 

TEMPAT2 DJUDI 
KENDARI DIGREBEK 

KENDARI, — Suatu satuan opera- 
si anti pendjud'an jang digerak- 
kan oleh para petugas keamanan 
ABRI dibantu Hansip/Wanra diko 
ta Kendari, ibukota propinsi Su- 
lawesi Tenggara, selama tiga ming 
gu telah menggerebek tempat2 pen 
@judian dirumah2 penduduk. 

Gerakan operasi pendjudian jg. 
Intensif itu berhas'! menjergap tem 
Pat2 "pendjudian amatir” dari se 
Bala tingkatan mulai dar! pendjudi 
anak2 dibawah umur samnal 
pendjudi2 orang dewasa. Ternji 
"pendjudi2 amatir” dikota Kenda 
Ti terdiri darianggota2 masjarakat 
biasa dan djuga oknum2 ABRI, ke- 
Gjaksaan dan orang? jang memiliki 
kedudukan penting ditengah2 masja 
rakat. 

Dalam rangka operasi in! telah 
Gisita bukti kegiatan pendjudian 
berupa uang dan kartu, dan pela- 
ku2nja ditangkap Jang berwadj'b. 
Persoalan mereka — selandjutnja 
akan diselesaikan menurut hukum. 

ntara” de 
  

  

    

DITJARI : 

a. Pembantu Admir'strasi Wanita 
Jarg dapat mengetik dengan 
lantjar. 
Lamaran disertai pas-Foto 
baru, 

b.Beberapa tukang tjetak Hand- 

an paling sedikit 

€.Seorang Zetter (Perjusun 
huruf) 

Lamaran pada : 
Roy's Advertising Agency 

P.O. Box. !479/DAK 
Djakarta 

Dibawah ro. 39 
No. : 480/M/70. 

  

  

dengan bulan M 

Tar, dN. Ketjuali di kota Medai 

  

   

      

   

  

   

Penurunan ini mesurut laporan 

oleh turunnja harga2 disektor makanan jaitu beras. djagung. re. 

A n tadex biaja hidupnja tampak sia 

HW. Index jang tertjatar dibeberapa kota adalah sbb: 

WARTA EKONOMI : 
INDEX BIAJA HIDUP DIBEBERAPA KOTA 

DJAKARTA — Index biaja hidup bulan April dibeberapa kota 

di Indonesia pada papan mengalami penurunan dibandingkan 

ret 
Biro Pusat Staristik disebabkan 

   
P APRIL 

1 x 1.096.809,86 
1 £ 1.023.948,01 
1.009.657, 944224,11— 
1.084476,93 1.078.753,22— 
1449.689,96 1457.955,28 4 
1.069.016,26 1.093.334.894 

: 1410.372,83— 

  

ngan kata2 "tidak Ingin dipublisir”, 
menjatakan lebih djauh, bahwa kea- 
daan got Jang termasuk riolering 
dikota Palembang dewasa ini, me- 
rupakan satuZnja antjaman jang dl- 
chawatirkan akan merusak Gjalan- 
nja 'ane telah dinerbaiki itu. 

Lebih djauh dilaporkan, tidak sa 
dja pihak dinas Pekerdjaan Umum 
Propinsi Sumsel, akan tetapi masja- 

rakat banjak dan djuga ' Gubernur 
Sumsel Asnawi Mangku Alam meng- 

anggap bahwa keadaan got2 dikota 
Palembang sangat berbahaja bagi ke 

raja jang telah di- 

Pertamina itu, karena 
    

keadaan got2 sangat ketill, kotor 
tidak terpelihara. e 

Menurut B.T. Tobing, telah diran 
tjangkan untuk melengkapi perbaikan 
djalan jg menghubungkan kota deng- 
jan lapangan terbang Talangbetutu, dan 

a kcta dsn stasiun Kereta api, 
n tetapi tidak didjelaskan bila 

landjutan pekerdjaan itu akan dimu- 
lal. 

KURS DEVISA HARI SENIN 

DJAKARTA, — Dalam cail 
Devisa Umum dj Bursa Valu. 
ta Asing Djakarta hari Se. 
njin, terdjadi penutupan jrau- 
saksj dengan kurs Rp. 318,— 
per 1 US$ unjuk kurs tengah 
jang terdjadj, sedang kurs 
transaksi bel jertjatat sebe- 
sar Rp. 379,50 dan kurs djual- 
nja Rp. 378,50 per 1 US$. Pere- 
daran Dev/sa Umum terijaiap 
sedjumlah US$ 3.730.85. Dalam 
call Devisa Kredi, terdjadj pe- 
nujupan transaksi pada kurs 
Xerdjadi Rp. 326— per 1 US$, 
dengan peredaran sebesar US$ 
593,37. Djumlah peredaran de- 
visa seluruhnja berdjumlah 
US$ 4.323.826,22. 

Penggelap 
168 Kodi 
ditantut 

Djakarta: 13 Mei (Merdeka) 

Seorang pedagang barik di 
Pasar Tanah Abang bermama 

'Thio Ki Aa jang dituduh telah 
mn 168 codi batik 

      

beberapa orang pedagai 
lainnja jang dititip/disuruh dju 

alkan kpeadanja, hari Selasa 

kemarin oleh Djaksa telah di. 

tungut hukuman pendjara sela. 

ma 1 tahuan dengan masa per 

tjobaan 2 tahun dan ia diharus 
kan membajar ongkos 

perkara, sedang barang bukri 

dilampirkan dalam berkas Beri 
ta Atjara. 

Untuk mengadakan pembela 

an, Pembelanja minta waktu 2 

minggu untuk mempeladjari tu 
duhan tuntutan Djaksa. 

Menurut tuduhan Djaksa, to 

ko terdakwa jang semula penuh 

dengan barang2 batik termasuk 
batik titipan tsb dikosongkan 
oleh terdakwa dan menjembu 

cjikannja dirumah seorang te 

mannja di Tjawang. 
Tuduhan ini oleh terdakwa 

dibantah. bahwa ia bukanlah 

melakukan penggelapan. tapi 

adalah djual beli biasa walau 
pun belum dibajar keseluruhan 
nja. Djadi perkaranja menurut 

terdakwa adalah perkara hutang 
pitang biasa, perkara perna 

    

MERDEKA 

HARAPAN KALANGAN PERBANKAN BONAFIDE : 

pengadilan 
DJANDJI2 BANK 
INDONESIA TETAP 
DINANTIKAN 
konsolidasi masih sedikit se 

kali dari kalangan bank2 

swasta nasional jang mem 

pergunakannja. Demikian 

suara2 kalangan perbank- 

an jang disampaikan pada 

”Merdeka”. 

Djika strukrur dan organisasi 
swasta nasional ha-     

mj suatu perobahan, terurama 
untuk membersihkan sistim per 

tjukongan dari tubuh pimpnan 

bank2 swasta masjonal. maka 

Bank Indonesia hendaknja da. 
pat mendjuruskan usaha itu ke 
arah jang diinginkan, sebab ke 

adaan sekarang inj. dimana pi 

hak masjarakat masih menjang 

sikan bonafiditas bank2 swasta 

masional, akibat sisrim pertjuko 

ngan dibeberapa buah bank 
swasta nasional, hendaknja da. 
pat diachiri. 

Kesangsjan itu banjak me- 
nimbulkan Kerugian bagi bank2 
swasta nasional jang bonafide 

dan jang hingga tidak per 

nah mengalami penschorsingan. 

Beberapa kalangan pengusaha 
bank swasta jang dihubungi 

oleh wartawan ”Merdeka” itu 
menjatukan harapan mereka 

agar dalam soal penertiban di 

kalangan bank2 swasta nasio. 

nal dapat dilaksanakan dengan 

tjara jang teratur, djangan 
berlarut2. 

Dalam hubungan adanja pe- 

meriksaan oleh Kepolisian atas 

bank2 swasta nasional jang tel 

Kena schorsing dan sinjalemen 

masih adanja permainan mani 
pulasi dalam perdagangan tm- 

por dan ekspor dalam soal per 

buatan mengadakan "bank da 
lam bank” diharapkan oleh pa 
ra' pengusaha itu agar sefiepat 

nja diperoleh penjelesaian supa 

  

     

  

    

  

   

    

ja mereka jang rernjata me- 
hukum dapat di giring 

tenggelam, 
penumpang 

selamat 
SURABAJA, 13 Mel (Mdk) 

Kapal Motor ”Satyabudi”, kapal 

kaju berat 106,40 brt., kepunjaan usa- 

ha pelajaran CV Satya Dharma didja- 

lan Krembangan Barat Surabaja diper 
kirakan tenggelam dilaut, 3 mil dari 

pulau Masalembu pada hari Djumat 
tpi. 8 Mel jl 

Dalam ketjelakaan tersebut sedjum 
lah crew kapal dan beberapa orang 
penumpangnja, berhasij menjelamatkan 

diri dan ada mula jang masih perlu 

dilakukan pentjarian dilaut. Menurut 
gan, kapal sedang melakukan 

ja ke Ban- 

      
    
    
    

    
    

   

        

   
     

  

djarmasin. 
Sehubungan dengan peristiwa buruk 

Jang men'mpa KM "Satyabudi"" terse 
but, daerah pelajaran IV di 
telah memberai 
bu II", untuk melakukan tugas pentja 
rian dan pertolongan (SAR). Kanal di 
berangkatkan dari Tandjung Perak Su 
rabaja, hari Djumat petang. 

PERLU MENDAPAT PEMIKIRAN 
Kolonel Laut Gondhosaharso, Ke- 

pala Daerah Pelajaran IV di Surabaja 
Halam menanggapi beberapa kedjadian 
mengenai ketjelakaan d'laut dan me- 
nimpa kapa'2 ketjil menjatakan, per- 
lunja mendapatkan pemikiran tentang 
pelajaran lok: 
radius 200 mil 
M1 kepelabuhan tudjuan. 

skan, bahwa akan diwudjud 
uu bahasa” dalam tindakan 

untuk keselamatan kanal, dilingkung 
an anaratur Perhubunzan Laut Dae- 
rah Pelajaran IV. Tindakan tersebut 
d'ambil dalam rangka konsolidasi jang 
dilaksanakan sekarang ini dilingkung- 
anDaerah Pelajaran IV. Demikian Ko- 

ut Gordhosaharso. 
ro” akan dilakukan terus me 

nerus terhadap bidang keamanan kapal 
kapal, dem'kian Kepala Daerah Pelaja- 
ran IV menambahkan . (Ant) 

   
      

No. 477/M/70 

AU Nona edema WAR 
SERANGAN KOLERA DI IBUKOTA 

Ear —————— 

Dari 111 penderita, 
7 orang meninggal 

Djakarta. 13 Mel (Mdk) 
Sampai achir minggu ke17 ta 

hun 1970 ini (achir April didae 
rah Djakarta Raya jang dnjata 
kan 'kedjangkitan penjakit kole 

ra (elthor) telah terdapat 1I1 
orang penderita dan jang mening 
gal 7 orang. Demikian dikatukan 
oleh Pd. Kepala DKK Djakarta 
Dr. Oh Lay Hien. 
Dalam usaha untuk menanggu, 

lang! dan mentjegah  meluasnja 
penjakit kolera itu, kini dibon. 
tuk tiga team gabungan Depkes 
dan DKK jang beroperas! dalam 
bidang: pengangkutan pendet 
ke RS Persahabatan, mengawasi 
tempat2 penderita, dan mengada 
kan rectal swabbing, (peagambi 
lan kotoran) kepada seluruh ang 
gota keluarga penderita. 

Tindakan? lebih landjut oleh 

pemerintah DCI Djakarta alah 
meningkatkan penerangan? kese 
hatan tentang pentingnja kebersi 

han (sanitasi) kepada masjarakat 

mengadakan perbaikan2 kampung 
perbaikan sistim saluran? zir. me 
nambah sumber2 air bersih beru 

pa pemasangan pompa2 air. kin 
memasang 

KAPAL PERANG INDIA TIBA 

DI TG. PRIOK 14 MEI 
DJAKARTA — Sebuah ka- 

pal perang Indi2 "INS Daer. 

shak” dibzwah Pimpinan Kol 
(L) F. Frager dengan 338 
orang awak kapataja, menu. 
rut rentjana pad» gl. 14 Mei 
besok akan tiba di Pelabuhan 
Tg. Priok -dalam rangka kun 
gjungan tehnik call dj Yado- 

nesi2. 

    

(jir angin dan memperbanjak 

MTK (mandi tjutji kakus) untuk 
umum, serta memberikan vaccinu 
si setjara kontinu terutama didae 
rah jang terdjangkit kolera. 

Kebersihan sjarat mutlak 

Dr. Hien mengatakan, beria: 
nan dengan vaccin tjatjar jang 
dapat memberjkan kekebalan 
hampir 100 pCt kepada tubuh ki 
ta terhadap serangan &jatjar. ma 
ka vaccin kolera hanja menipu 
njai kekuatan 50 sampai 60 pCt 
kekebalan. Oleh karena itu satu? 
nja usaha jang dapat dianjaikan 

sebagai sjarat mutlak untuk me 
nanggulangi kolera itu jalah men 
djaga kebersihan — sebaik2nja 
Akan tetap! disajangkan, bahwa 
umumnja masjarakat kita masih 
'djorok', kurang memperhatikan 
kebersihan dalam kehidupan seha 
ri2. sehingga penjakit2 menular 
seperti kolera, typhus dan dysen 

tri merupakan penjakit jang en 

demis dalam lingkungan masjara 
kat kita 

Dr. Hien katakan bahwa sebe 
narnja timbulnja  kedjangkitan 

kolera jang diumukan baru? in! 

herja membuktikan bertambah 
rja penderita kolera jang ada- 
Dan keadaan sekarang in! belum 

berarti besar bila dibandingkan 

dengan kedjadian wabah pada ta 
hun 1963 dimana penderita kole 

ra mentjapai 1164 orang dengan 
angka kematian 236 orang. Akan 
tetep! dengan kemadjuan dan fa 
silitas kesehatan jang semakin 
baik diharapkan penjakit2 jang 
endemis itu dapat dilenjapkan da 
ri daerah Ini 

  

Polisi Serawak tangkap 
3 orang jang ditjurigai 
Kntjing, — Pihak polisi 

telah menahan tiga orang 

didistrik Sibu dari divisi- 

III Serawak seteiah terdja 

di suatu ledakan bom disa 

na hari Minggu jang lalu. 

Komisaris polisi Ham- 

dan Sirat mencatakan bah 

wa organisasi komunis di 

Serawak telah menanam 2 

buah bom dikota Sibu. 

Dikatakannja behwa sa- 

lah satu bom telah meledak 

ketika sebuah kendaraan 

melanggarnja tanpa menga 

kibatkan korban apa2. 

Sedjumlah plakat2, pan- 

dji2 dan kertas2 lebaran 

djuga telah diketemukan di 

berbagai tempat di Sibu 

dan didistrik2 lainnja seper 

ti Sarikei, Binatang dan Ca 

nolt, demikian tambah Ham 

dan Sirat     

MASJARAKAT KITA 
MASIH DJOROK, KATA 
Dr. OH LAY HIEN 
Untuk mendjaga timbulnia 

rush, akibat kepanikan masjara: 

kat dengan terdjangkitnja kolera 

itu. pemerintah DCI telah menje 
diakan 33 tempat fasilitas? kescha 
tan, diantaranja DKK sendiri, 5 

kantor Suku Dinas dan 27 Pusut 

  

   

  

Kesehatan Masjarakat ditiap2 
ketjamatan 
Tempat2 kesehatan itu — meta     

  

berikan pelajanan kepada masia 
rakat jang menginginkan vaksi 

nasi dengan hanja memungut bia 
ja jang relatip sangat rendah 
sehingga tidak memberatkan ma 
sjarakat umum. (Ant) 

PEMIMPIN 
PERUSAHAAN 

Seorang pemimpin 

perusahaan sibuk sepandjang 

hari. Ia djarang berada disatu 

tempat, ia menemui relasi2nja, 

ia mengambil keputusan2 

penting... pada waktu jang 

tepat. Bagi orang sematjam ini, 

dimana waktu adalah emas... 

djam tangan Wingo merupakan 

suatu keharusan. Waterproof 

dan lambang seseoarang 

jang telah mentjapai sukses, 

lagipula buatan Swiss. 

  

RABU, 13 MEI 1970 

      

   
      

     

    

   

     ELIT DENGAN 
WAKTUNJA. 

  

    

     
       

  

   

    

   

    

   WP 

Wina 
SWISS MADE 

  

   

  

   

    

SHRIROE 

  

   

    

   

  

    

       

   

  

   

  

   

Banggalah 
dengan 
kesehatan dan 
kekuatan jang 
tjemerlang. 

Pil Buah Pinggang dan Kantong 
Air Seni De Witt's memberikan 

Ja kegesitan dan tenaga 
erdjakan segala 

      

   

  

   

djaan 
t's akan segera meng: 
semua ratjun2 ba. 

ahaja. Darah anda   dan jang b 
betul2 bersih sesudah minum 

  

SAKIT SENGAL, 
SAKIT PINGGANG, 
SAKIT DIPERSENDIAN 
DAN KANTONG AIR SENI. 

  

      

    

    

Mn lak) 

    

  

   
    

Khan) 

KITTY bi 
un 

LAMPU PIDJAR 

ANASUA 
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Pil Buah Pinggang dan Kantong Air Seni 

Tonik jang termasjhur diseluruh dunia! 

UTJAPAN TERIMA KASIH 

Kepada semua handai taulan jang telah memberikan perhatian 

serta bantuan moreel dan materiel selama perawatan hingga 

saat pemakaman 

Raden Aju Siti Katidjah Abdurachman 

jang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April jang baru lalu, 

datam usia 84 tahun 

  
aa Dengan ini kami mohon maaf atas segala kesalahan almarhumah 

DENGAN selama hajatnja. Semoga amal dan baik budi Bapak /Ibu/Saudara 

BIAJA mendapat balasan dari Tuhan JM.E 

EA LIRAN " Kami jang berduka tjita, | 

JANG SAMA e Paramita Rahaju (anak) 

PH l LI PS z Drs. Widodo Sutio (tjutju) 

s 
dan isteri 

- Dr. Ridad Agoes (tyutju) 

z Maria Agoes (tpatju) 
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    Pemimpin Umum/Redaksi : 

NASIB WARTAWAN 
DIMEDAN PERANG 

Sudah beberapa kali dikabarkan, bahwa wartawan2 internasional jang 
beroperasi dideerah2 gawat di Kambodja hilang ditangkap oleh pasukan2 ko- 
munis. Paling belakangan telah hilang pula lagi tiga orang wartawan AS, termasuk 
seorang wartawan wanita. Hal ini terdjadi disebelah daerah "Paruh Bebek"" 
dimana telah terdjadi kontak sendjata dan keritjuhan2 jang rupa2nja perlu di- 
selidiki untuk diberitakan kepada dunia. 

Pentjulikan atau penangkapan para wartawan jang melakukan tugasnja 
didaerah2 pertempuran Kambodia oleh komunis disana, sebenarnja merupakan 
kelakuan diluar kehormatan internasional. Pada galibnja, sekalipun wartawan 
tidak memberitakan hal2 jang menguntungkan atau mengenakkan sesuatu pihak, 
namun sebagai pentjari dan pembawa berita jang menjediakan opini bagi masja- 

mereka harus diperlakukan sebagai orang2 bebas jang tidak boleh 
ditangkap ditawan ataupun ditjulik. 

Lain halnja djika siwartawan itu melakukan pekerdjaan spionase jang me- 
rugikan sesuatu pihak, hal mana masih harus dibuktikan dulu. 

Kalau kita tidak bisa setudju dengan tindakan pemerintah Kambodja 
jang an sensur berat terhadap wartawan2 dinegeri itu, karena alasan 
security, maka tentunja kita lebih tidak setudju lagi terhadap tindakan2 Vietnam 
Utara dan Vietcong jang mentjulik, atau menawan wartawan2 jang seharusnja 
bebas menjampaikan berita2 keadaan medan perang, 

Selaku wartawan didaerah perai 
ko dapat tewas oleh peluru kawan dan lawan. Di 
tjukup ketat terhadap dirinja djuga tidak memberi mpatan luas beginja 
untuk melakukan tugas pemberitaan jang seleluasa2nja. Risiko ini sudah tjukup 
berat untuk didjadikan ukuran dan ketentuan, bahwa seorang wartawan tidak 
pantas ditawan atau ditangkap dimedan perang ketjuali kalau ia bertindak aktif 
sebagai anggauta angkatan perang jang turut beroperasi. 

Vietnam Utara dan Vietcong hendaknja menjadari h: endaknja me- 
matuhi hukumZ2 tak tertulis bagi wartawan2 didaerah perang. Karena makin lama 
bukannja makin sedikit wartawan jang ingin memberikan pemberitaan datang 
kesana. Dari Indonesia sendiri sudah ada beberapa orang jang akan menindjau 
keadaan disana. Dan tentunja Vietcong maupun Vietnam Utara tahu, bahwa 
wartawan Indonesia umpamanja, tidak ada kepentingan untuk melakukan 
kegiatan2 aktief diluar professienja. 

Kita menjampaikan protes terhadap Vietcong dan Vietnam Utara jang me- 
nangkap wartawan2 asing didaerah itu dan mengharapkan segera mereka dibebas- 
kan, supaja dapat mereka melakukan tugas kewartawanannja. Dalam pada itu ki- 
ta mengharapkan Vietnam dan Vietcong mematuhi tjara2 pelajanan terhadap pa- 
ia wartawan jang menuntut kebebasan untuk pekerdjaannja. Dan kepada Kam- 
bodja kita harapkan untuk tidak melakukan sensor jang tidak terbatas, demi 
demokrasi dan tugas kewartawanan untuk menjampaikan berita2 dan opini2 
kepada dunia jang sangat memerlukannja. 

india, Pakistan tidak 
ikut Konp.. Asia karena 
persiapan terburu-buru? 

Ng i (Mdk). i si Ba ng ba ng ra Tapi sikap kedua 

sahabat Indonesia jakri In negara itu tetap 

Ma Gen FENAAn disajangkan, menurut 
Konperensj Asia mengenai Nan aa 
krisis Kambodja jang akan penindjau2 politik 
berlangsung yanggal 16 Mei 
sampaj 17 Mei nanti di Dja 
karga :eiah maonerbitkan ra 
sa heran dikalangan peni"- 
@jau?2 politik dj ibukoua. 

Kalangan politik jang di 
hubungi oleh wartawan 
»Merdeka” menjatakan pan 
dangannja bahwa India dan 
Pakisian sedjak dulu mela 
kukan kerdjasama jang 
erat dengan pihak Indone- 
sia dibidang internasional, 

#p. 292.000 

    

   

  

    
    

     
     

  

mping itu pengawasan ji 
k 

  

    

   

   

    

      

    

terujama dalam soal? jang 
menjangkut — kepeniingan 
bersama di Asia. Mengingal 
hal jiu kaiangan tersebut 
sanga tidak Capat mema- 
hamj mengapa India dan 

Pakis'an tidak bersedia me 
ngambjl bagian dalam Kon 
perensj Asia. padahal jang 
akan dibahas itu adalah 
api peperangan jang sudah 
mulai makin meluas tjdak 

djauh darj depan pinyu2 
India, dan Pakistan sendi- 

  

ri: 
Keterangan kedua nega- 

It bahu 

untuk suara | Snsecuas” dindakanja 
isteri Aa Oa Ne - 

2 isteri . nada pekan sua 
tu permainan lidah jang 4 
dak mengandung soijdari- 
jas terhadap negara2 Asia, 
lebih2 Kambodja djuga 
ikut. 
Namun menuruj kalang. 

an jw hal? tersebut akan 
dapat djtjegah bilamana 

pembesar 
Bandang 

BANDUNG, 13 Mel (Mdk) 
Alunan njonja Solichin GP, 

isteri ina Djawa Barat dengan usaha2 persiapan Konperen 

lagunja ""Tho Shadow of Your Smile" si Asia dan Pasifik Ini dise- 

Gan njonja Ciel Witono, isteri Pang- lenggarakan dengan jara 
Iima Siliwang' dengan lagunja "Ban 

dung Selatan”, ternjata telah meng- 
PMI tjabang 

jang tidak jerburu2. Deng- 
an mengingat bahwa kedua 
negara itu sedjak dulu 
lalu bergandengan dengan 
Indonesia dibidang politik 
internasional dalam meng- 
hadapj kepentingan bersa- 
ma, maka dengan usaha2 
perrjapan jang lebih sem- 

purna, kedua negara jju 
diduga 'idak akan mendja 
uhkan diri darj usaha pen 
ting seperti jang diprakar- 
sa: oleh Indonesia jitu. 
Demikian kalangan jitu 

menegaskan kenada warta- 

  

   
  

Wan Merdeka”. 

Se ai tiki beionti, Bantahan Adam Malik 
umbai -- Dang aige cagcam beo Sementara itu, kemarin di 

En Sarung jang tenunan- Djakarta Adam Malik me 
aja halus itu dilelangkan kepada pa njangkal bahwa Pertemuan 
ra dermawan kemanusisan bersama Asia diselenggara tanpa 
engan alunan suaranja. Hasil dari /) persiapan jang matang, dan 

lelang Oesnbat saban Gana mengemukakan bahwa Indo. 
besar Rp. 121500, i i £ aa “4 a. resia yaah siap tenang kon- 

msi Bulan Dana PMI itu adalah se- — perumusan2 
To. aan, Mentemp pe jang diharapkan bisa diterima 

p poin 3 dalam Pertemuan Asia itu lelangan berbagai barang dari para e 
pedjabat utama Djawa Barat dan ba- NAN: telah selesaj dipersiap- 

rang lsinnja. (Ant) kan. 
Atas pertanjaan Adam Ma- 
er angokend bahwa kita 

MESIR BANTAH ORANG2 ti sa meramalkan apakah 
Pertemuan Asia itu akan di. 

NAZI BEKERDJA DI RPA anggap sebagai langkah kon 

KARO, — Pemerntah Mesir hari Krit untuk mewudjudkan wa- 
Ginggu dengan tandas membantah hana guna Penjelesajan masa 

suatu tuduhan jang dikeluarkan oleh) lah2 sengketa dj Asia umum. 
Komite Aksi Internasional Jahudi bah) nja. Itu tergantung pada para 
wa II orang bekas perwira Nazi se- peserta nanti, katanja menam 
dang Ta Lepas Mesir, 2 bahkan 
dikatakan antorberita . 

Sementara itu djurubitjara pemerin sapa peang Men ar 
tah Mesir, Esmet Abdul Meguld, me- Es 

Mesir akan memberi @Kan merupakan buk dari- 
— segala fasilitas kepada Sekajen pad: kesungguhan bangsa? di 

PBB U Thant spabila di, bermaksud Wilajah ini dalam menanggapi 
tartuk mergadakan tera masalah? jang langsung diha 

dapinja. (Bs). 

Ima 

Daniel 

Siregar MA kita 

. Tingkatkan 
peralatan? 
perang 
demi.... 
perdamaian 

etika Pemerintah Israel 
hari Rabu inin, mag 
lu mengumumka:, bahwa 
Unie Sovjet telah menu- 

gaskan penerbangan2nja dalam 
missie operasi terhadap Israel, 
Amerika Serikat merasa tjemas 
dan menganggap perlu menjeli- 
diki lagi perimbangan ke'ua- 
tan di Timur Tengah. 

Seluruh dunia, dalam hubu- 
ngan ini telah mengetahui, bah- 
wa Rusia telah memberikan 
bantuan moril dan materiil ke- 
pada negeri2 Arab untuk pepc- 
rangan melawan Israel. RPA. 
malahan telah dengan sadar 
mengikuti politik 

  

sekeliling 

Rusia dalam 

   
   kan" pukulan pertama, djika memang 

ada keinginan dan  perhitungannja 
untuk suatu perang terbuka. 
   

   

daan ii 
Tengah tidak akan terkalahkan oleh 
ahli2 AS, sedang garis strategi -djika 
jang melawan adalah AS-, tidaklah 
mungkin dikatakan, bahwa Rusia ti- 
dak dapat memberikan pukulan2 per- 
tama jang meng-,,groggy-kan ! 

Hanjalah karena strategi perang 
dewasa ini didahului dan dipimpin 
oleh politik dan pertimbangan2 ba: 
gian dunia lainnja, maka bagi Soviet 
tidak mudah untuk memulai roda 
agresi-nja, djika dia tidak ingin dise- 
but "agressor” dan menerima semua 

akibat2 dari jap itu. Itulah se- 
bebnja Mataagabalakang "-egeri2 A- 
rab jang makin lama makin tersusun 
kuat dengan alat2 perang Sovjet cs, 
negeri ini mengikat tali-persekutuan: 
ja dengan ideologi jang paling laku 
sekarang ini: jaitu sosialisme ! 

STRATEGIE — PERDAMAIAN 

   

  

isimping itu AS melihat, bah- 
D wa suara2 keras jang berbau 

mesiu sekarang ini kurang laku 
untuk didjadjakan kepada du 
nia. 

Oleh sebab itu seperti djuga Ru- 
sia, maka AS mengambil djalan jang 
paling "aman" untuk menantjapkan 
kekuasaannja di Timur Tengah. Jaitu 
dengan sembojan perdamaian, seba- 
gai salah satu taktik ampuh dalam 
Global strategi-nja. Tentang pertikaian 
Israel-Arab itu Presiden AS Nixon 
dalam "strategi baru untuk perda 
maian-"nja menjatakan : "Perdamai 

menghadapi AS, dan menggu- 
nakan pula argumnetasi2 poli- 
tik jang sama dengan Rusia da- 
lam menghadapi Amerika Seri- 
kat dan kawan-kawan. Petun- 
djuk2 telah banjak diberikan 
untuk menetapkan, bahwa di- 
dalam perkelahian antara Isra- 
el dan Arab kini, Sovjet Unie 

telah terlibat djauh sebagai 

djagoan Arab dibelakang lajar, 

jang kadang2 muntjul kedepan 
untuk menundjukkan “gigi” 
kepada AS. 

Kekuatan armada Soviet di Timur 
Tengah belum pernah sehebat seka: 
rang ini. Kapal2 induknja jang opera 
tief lebih berada dalam posisi me- 
nguntunakan,  menjebabkan Soviet 
Unie setiap waktu dapat ,,Memenang- 

    

  

USUL INDONESIA AGAR 
ASEAN BERSATU DALAM 
SOAL EXPORT HASIL BUMI 

MANILA, 13 Met (Mak) 
Indonesia hari Senin menjerukan 

agar sesama anggota Asean (Perhim- 

punan Negara2 Asia Tenggara) menga 

'dakan "front persatuan” dalam usaha 

meranggularg! masalah2 export hasil 

buminja. 
Utusan Indonesia Mohammad Sis- 

man, sekretaris djenderal Departemen 
Perdagangan, mengeluarkan seruan 
itu pada pertemuan lima hari Panitia 
Tetap Asean Urusan Perdagangan dan 
Industri jang dibuka di Manila hari 
Senin. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh ah 
12 dar Malaysia Singapura, Muang- 

thal, Indones'a dan Pilipina. 
Akan dibitjarakan didalam pertemu 

an usul2 mengenai uni pembajaran 
Asla, Mberalisasi perniagaan dan usa- 
ha2 reasuransi. 
Menurut Mohamad Sisman dalam 

pidatonja hasil? bumi jang memeriu- 
kan "pemetjahan masalahnja setjara 
bersama demi keuntungan bersama'" 
Ialah kelapa (kopra), kapok, kopi dan 
tembakau. 

  

Utusan Singapura Ridzwan Dzafir, 
deputy direktur perdagangan, menje- 
rukan diusahakannja oleh Asean per- 
baikan fasilitas marketing has'i2 per- 

tantan Industri. 

  

Utusan Muangthai Chinatamyo Ama 
tyakul, dutabesar negaranja di Mani- 
la, memberi peringatan pada negara? 
Asean mengenai bahaja "hanja ngo- 
mong tanpa ada aksi”. Dikatakannja, 
Asean harus "'menelaah persoalan? 
setjara teliti, merumuskan -rentjana2 
dan program2, dan berusaha mendja- 
min bahwa rentjana2 dan program2 
itu akan dapat direalisir setjara tje- 
pat ".(Afp) 

  

satu jtu sewaktu 

MERDEKA 

AS, Soviet 

AMERIKA SERIKAT: 

Digaris pertahanan musuh utama megara2 Arab, Jaknj Israel, ke- 
Nihatan pula Menteri Pertahanan Moshe Dayan jang bermara 

ja. Tampak menindjau pos2 yerdepai 
dis'ni ketika Dayan berkundjung ke froat 

  

Bertambah panasnja situasj di 
Timur Tengah rupanja memak 
sa penimpin2 negara bersang- 
kutan untuk meneliti kemampu 
an dan daja tempur angkatan 
perangaja masing.masing. Sete 
dah Nasser di Mesir, maka pada 
gambar atas tampak Radja Hus 
sein ketika memeriksa pasukan 
tank Jordania. (UPI) 

                          

    

   
n pasukannja. 

Syria. (AP) 

tot PD 

an harus dilaksanakan, bukan sadja 

dengan kata2 tetapi dengan perbua 
tan2 dimana kedua belah pihak ber 
kepentingan untuk memeliharanja”. 

Nixon selandjutnja menjebut pu 
la: “Setiap orang harus mengambil 
bagian dalam mentjiptakan perdamnai: 
an. Dengan demikian, maka semua 
berkepentingan pula untuk memeli- 
hara perdamaian itu." 

ARAB KURANG JAKIN. 

Sajanglah bahwa kenjataannja ke- 
tegangan di Timur Tengah jang kini 
meningkat kembali tidak memberi 
pengharapan jang tepat kepada "se: 
tuan perdamaian” Nixon itu. Antara 
lain disebabkan pula, bahwa rakjat 
Arab tidak mempertjajai "seruan 
perdamaian” AS itu, sebagai suatu 
missi jang tidak mempunjai kepenti 
ngan2 diri sendiri sebagailatar bela 
kangnja. 

Sebulan jang lalu pesawat2 terba- 
ru buatan AS telah melakukan opera 
si dengan penerbang2 Israel diatas 
Wilajah Arab. Dan berbarengan de- 
ngan itu, antjaman2 Rusia dibalas 
pula dengan antjaman2 AS jang kese: 
muanja tidak menundjukkan usaha2 
ka'as AS melapaskan keterlibatannja 
dalim membantu Israel dan keliha 
tannja djustru mendjauhkan perda 
maian jang diinginkan cleh bangsa2 
Timur Tengah: 

Ireni utjapan Nixon tentang harus 
dihertikannja — nafsu2 negeri besar 

3tokoh rohaniwan 
AS ke 

  

hington, 13 Mej «Mak 
JGA orang pemimpin ro 
haniwan Amerika Serj 
kat telah melukiskan 
perang Vietnam sebagai 
suatu ”'kehantjuran mo 

ral" dan bahwa peperangan 
jang telah berdjalan enam ta 
hun itu telah "membunuh ha 
tinurani” orang Amerika. 

Dr. John C. Bennett, Ketua 
darj Union Theological Semi. 
nary, Uskup John J. Dougher- 
1y, Wakii Ketua dari Departe 
mep untuk Urusan Internasjo 
nal Konperensi Katolik Ame- 
rika Serikat dan Dr. Irving 
Greenberg, asisten Profesor 
Sedjarah dari Universitas Ye. 
shiva di New York, telah mem 
berikan pernjataan tsb dalam 
sidang komite Senat untuk Hu 
bungan Luar Negeri jg ming- 
Eu lalu membitjarakan soal 
pengaruh moral akibat pepe- 
rangan. 

Ketua Komite tsb J. Wiiliam 
Fulbrighy mengatakan bahwa 
pernjataan ini adalah kuat 
dan penting, dan bahwa ia 

  

RADIO HANOK SIARKAN 
PROPAGANDA2 PERANG 

Hongkong, 13 Mei (Mdk) 
Komando Vietkong telah 

memerintahka, kepada satu- 
an? bersendjatanja untuk me 

dap 
tah Saigon, demikian hari Se 
nin dikatakan oleh Radio Ha, 
noi. 
Pimpinan Tentara Pembeba 

san Rakjat Vietnam Selatan 
dalam sebuah pernjataan 3- 
pasal mengatakan bahwa ofen 
sif terhadap an2 mili 
ter dan serdadu? Pemerintah 
Vietnam Selatan dan Amerika 
  

BEKAS KSAD BAMBANG 
UTOJO BEROBAT KE 
DJERMAN BARAT 

DJAKARTA — Bekas KSAD, 
Majdjen. Bambang Utojo, jang 
disertaj oleh isterinja pada ha 
Ti Senin berangkat ke Essen, 
Djerman Barat, melalui Am. 
sterdam untuk berobat. 

Dilapangan terbang Kema. 
joran Majdjen. Bambang Uto- 
jo antarz lain diantar oleh 
Menterj Transkop Letdjen H. 

Sarbi Sekneg. Majdjen. H. 
Alamsjah, Pang Kostrad Maj 
djen. Makmun Murod. Kol. M. 
Simbolon, Djohan Salim dan 
lain2. 

Bekas KSAD itu menderita 
penjakit gula jang sekarang 

sampai menjebabkan 
mata sebelah kanannja buta. 
Prof. Dr. Issk Salim mengan 
djurkannja untuk bersbat ke 
Essen 

  

Bekas Majdjen, Bambang 
'Utojo menurut rentjana akan 
berobat dikota itu selama 2— 
3 bulan 

3 ROKET KOMUNIS 
MELEBAK DI SAIGON 
tidak boleh berhenti sampai 
kapanpun djuga, kata siaran 
berbahasa Vietnam itu. 

Tentara Pembebasan harus 
menimbulkan kerugian lebih be 

rat Pen musuh, kata pernja 
taan Itu. 

Pernjataan tsb djuga mende 
sak Vietkong agar memperluas 
"zone2 bebas'” mereka dan agar 
bekerdjasama dengan tentara 

pembebasan dari rakjat2 Laos 
dan Kambodja, kata radio tsb. 

Serangan roket rerha- 

dap Saigan. 
Sementara itu diberitakan. 

bahwa sebuah roket 122.mm 
Senin malam meledak ditaman 
Istana kepresidenan sewaktu 
geriljawan Vietkong menggem- 
pur kota Saigon dengan 3 buah 
roket jang mengakibatkan 4 
orang menderita luka2 dan se 
buah rumah hantjur. . 

Peluru jang kedua djatuh da 
lam djarak 100 meter dari tem 
pat kediaman Dubes AS Ells. 
worth Bunker. Jang ketiga me 
ledak disebuah pabrik penggili 
ngan beras dibagian selatan 
kota tersebtut. 

Serangan itu dilakukan sesa 
at setelah tengah-malam, 

Saigon telah beberapa kali 
mengalami serangan roket, te. 
tani ini sdalah jang pertema 
kalinja semendjak operasi mili 
ter pasukan? AS dan Vietnam 
Selatan didalam wilajah Kam.. 
bodja untuk — mentjari tempat2 
persembunjian dan pangkalan? 
Vieikong. (Rt) 

   

tjam perang 
Vietnam 

DIANGGAP SEBAGAI "KEHANTJURAN 
MORAL” DAN "MEMBUNUH HATI- 

NURANI BANGSA AMERIKA SERIKAT” 

mungkin akan memerlukan 

mereka lagi dalam usaha ko. 
mite tsb untuk mempengaruhi 

masjarakat menentang pepe 
rangan. 

Bennett mengatakan: —"Tudjuan 
ba'k jang didasarkan pada ilusi da- 
pat mentjiptakan suatu situasi jang 
objektif mengenal kedjahatan moral 
dan pada hal2 jang menjeret orang2 
untuk melakukan suatu tindakan jg 
kedjam serta merendahkan moral su 
atu bangsa dan institus'2nja.” 

Ia menambahkan bahwa sikap jang 
menentang peperangan "telah menje- 

babkan perasaan tidak senang terha 

Gap Institusi? jang bersangkutan dan 

keadaan polit'k sekarang tidak men 
Gapat kepertjajaan lagi karena siapa 
pun jang terpilih dan berapa banjak 
tjalon presiden jang dtadjukan untuk 
mengachiri peperangan, perang Ku 
tetap berdjalan terus dan nroses es- 

    

kekeras 
Iek2 sipil, pengorbanan dari pemuda? 
Amerika jang tak terhingga banjak- 
nja di Vietnam dan penduduk sipil 
jang tak berdosa jang merupakan 
korban jang terbanjak.”" 

Greenberg mengatakan bahwa pe- 
rang telah menimbulkan konflik2 mo 
ral, pengatjauan nilainja, dan meru- 
pakan pukulan besar terhadap kesa- 
Garan patriotik, demokrasi dan tang- 
gung djawab internastonal dan me 
njampingkan kepentingan2 nasional. 

N SKUP Dougherty mengata- 
kan bahwa polarisasi dan 
Givis2 jang telah ditjipta- 
kan di Amerika Serikat oleh 

  

Tilpon pakai 
gambar di 
Amerika 

PHILADELPHIA, — Dinas "picture- 
phore" tang pertama di AS akan di- 
resmikan d1 Pittsburgh pada tanggal | 

orang 

Alat lu jang mirip sebuah pesawat 
televisi portable ketjil diperlengkapi 
dengan pesawat untuk menerima dan 
untuk mengirimkan gambar, dan digu 
makan bersama-sama dengan pesawat 
telepon biasa. 

besar terhadap geredja dan negara 
Greenberg menjesalkan pemerin- 

rntahan Amerika Serikat jang telah 
"menindas patriotisme dengan meng- 
golongkanrja sebagai perbuatan jang 
immoral,” dan mengatakan bahwa ia 
"merasa malu karena pemimpin? jg 
derm'kian telah mengeksploatir keku- 
atan jang wadjar dan frustrasi? dan 
membiarkan perasaan moral di-in- 
Glak2 oleh kebentjian”” — (UPI) 

  

mendikte-kan keinginannja — kepsda 
negeri2 jang kurang kuat, mer-tjapai 
puntjaknja, ketika Nixon mengan: 
tjam aka, memberikan bantuan jang 
lebih banjak lagi kepada Israel, djika 
Soviet Unie tidak menghentikan ban 
tuan2 operasionilnja kepada negeri2 
Arab 

H kat lagi dalam membantu Arab 

setjara lebih aktif, memberi 

kan gambaran lebih djelas kepada 

dunia, bahwa Sovjet sudah siap untuk 
menghadapi AS dimedan Timur Te: 

ngah. Soalnja siapakah jang lebih 
dihulu ditjap oleh dunia sebagai 
.Agrossor”??? 

Alat2 baru, program baru dan ke- 
bidjaksanaan baru dari suara AS, jang 
diliputi oleh suara perdamaian, tidak 
akan menggema di Timur Tengah, 
selama AS tid»- memberikan har 
tuan untuk memaksa Israel kem5a 
ti kegaris sebelum perang dua tahun 
jang lalu, sesuai seruan Dewan Kea: 
manan P/B.B 

ari2 belakangan ini, kegiatan 
Unie Sovjet jang lebih mening: 

PERANG DUNIA KE IIF 

ove Sovjet jang lebih mende- 
M monstrasikan keinginan turut 

sertanja ia dalam pembelaan2 
kepada Arab melawan Israel, 

diharapkannja akan mempengaruhi 
pikiran AS untuk berpikir2 lebih 
dalam lagi, guna lebih djauh meli- 
batkan diri kedalam operationfield 

baru jang sensitif jaitu: Kambodja ! 
Dalam masa2 dekat ini kita akan 

iapat menarik kesimpulan, apakah 
menusia pertengahan kedua' abad ke 
XX ini mampu mempertahankan per 
damaian seperti jang diingisikan oleh 
AS dan US - tapi kedua2nja tidak 
melakukannja -, ataukah dunia akan 
difadapkan kepada udara” sumpok 
baflen2 peledak jang sekali ini akan 
menghantjurkan kebudajaan dar per 
adaban manusia, dalam djumlah iang 
djauh lebih besar daripada dimasa2 
lalu, Dan dalam waktu jang djauh 
lebih tjepat pula ! 

MARIE VICTOIRE TERESE 
COUDERCE DIANGGAP 
KERAMAT 

KOTA VATIKAN — Paus 
Paulus hari Ahad mengumum 
kan seorang keramat baru da 
rj agama Katolik Roma — Ma 
rie Victoire Terese Couderce, 
seorang biharawati (nun) Pe. 
rantjis dari abad ke-19 

Ini merupakan  kanonisasi 
jang ke.82 sedjak permulaan 
abad sekarang. 

Marie Victoire Terese Cou. 
derce jang dilahirkan di Pe- 
rangjis gl 1 Pebruarj 1805. 
mendjadj biharawati pada 
usia 20 tahun. 

  

  

AKAN RINTANGI MENLU 
DJEPANG BERANGKAT KE 

DJAKARTA Tokio, 13 Mei (Merdeka) 
Golongan "”Chukakuha” (frak 

si tengah), salah satu gerakan 
mahasiswa kir/ Djepang, akan 
berusaha menghalangi Mentu 
Kiichj Aichi meninggalkan Dje- 

pang menudju Djakarta untuk 
ikut serta dalam konperensi ne 
gara2 Asia dan Pasifik menge. 
nai masalah Kambodja. 
Berbitjara wartawan 

ketua ”Chukakuha” Katsumj 

RPA AKAN BALAS 
TIAP SERANGAN 

ISRAEL 
KATA PRES. NASSER 

New York, 13 Mei (Mdk) 
Dalam suatu wawantjara jang 

diterbitkan di New York pada ha 
TH Senin, Presiden Nasser menga 
takan bahwa serangan? udara 
Israel terhadap RPA "tidak akan 
@ilakukan setjara sepihax lagi". 

"Apa jang dapat kami lakukan 
adalah untuk melakukan sers 
ngan? jang sama Inilah 
apa jang sedang kami kerdjakan 
sekarang', katanja. 

Dalam wawantjaranja dengan 
madjalah "U.S. News and Workl 
Report, Presiden Nasser mengata 
kan bahwa meskipun memiliki pe 
sawat bahwa RPA tidak dapat 

  

nja sekitar 65 kmehanja 3 menit 
dengan menggunakan pesa 

djet. Serangan? —sematjam 
Itu akan dilandjutkan apabila Is 
rael menghendaxinja" katanja 

Angkatan Udara Mesir telah me 
ngekang diri dari serangan? Isra 
el sebagai suatu inasalah politik 
"Akan tetapi bila Israst menolak 
untuk menarik dir Sar! wilniah 
kami .. kemudian apa jang harus 
kami pilih” tanja P "itu 

: 

  

Kanayama mengatakan. bahwa 

butaja suatu pertemuan nega- 
ra2 "jang menjetudjui invasi 
KambodJa oleh imperjalis Ame 
rika Serikat”, 

"Kita akan berusaha sekeras 
mungkin untuk mentjegah Men 
lu Aichi hadir dalam konperen 
si it ia mengantjam. "Djika 
gerakan 'Chukakuha' melantjar 
kan anrjamannja, kemungk n 
an besar demonstrasi2 tegang 
akan terdjadj termasuk pertam 
puran Cengan pihak polisi se. 
perti pada waktu Menlu A'chi 
akan berangkat ke Washjty on 
uatuk mengadakan perunding. 
an dengan Presiden Nixon ra. 
“3 2 Nopember tahug i:4x 

iklan dugaan - 
. di Tokio. Nan 
Sumber2 lain mengatakan 

bahwa walaupun terdjadi de. 
monstrast2 seperti itu Menlu 
akan tetap berangkat ke Dja- 
karta untuk iri Ikonpe 
pan Kambodja. Pemerintah 

jepang achir? inj as meng 
hadapi Mewnoteksa My end 
itu 

Sikap partai? oposisi 
Beberapa partat oposisi telah 

mengeluarkan pernjataan jang 
mengutuk rentjana Mentu Ai. 
chi untuk menghadiri konperer 
si Djakarta tsb. Mereka meng 

  

  

andjurkan supsia Diepang dfa 
ngan turut serta dalam konpe 
rensi Partai2 tsb djuga meng 

endaki supala Diepang dja 
ngan menuntut Amerika Seri. 
kat menarik pasukanJnja dart 
Kambodia 

Partai? oposisi itu adalah Par 
tai Sosialis Djepang, Komelto 
lan Partai Komunis Diepang 

(Aan   

SIMBOLIK & NJATA 

Pimpinan Redaksi “Merdeka” 
telah menjampaikan sumbang- 
anuang dari karyawan2 "Mer- 
deka” serta penjumbang2 lain- 
nja kepada Pimpinan 
untuk kepentingan "Thomas 
Cup” 
Penjerahan sedjumlah ketjil 
uang boleh simbolik. Tapi ke- 
menangan kita merebut Tho- 
mas Cup harus njata ! 

SUDAH MEMUNTJAK 

Seorang anggota Dewan Per- 
wakilan Negara Bagian Massa- 

chussets telah membunuh diri- 
nja karena fikirannja sangat 
pusing dengan persoalan Kam- 
bodja, Indotjina dan keadaan 
politik di AS. 
Makin rame di Indotjina, ma- 
kin rame pula rupanja di AS... 

SUDAH MENINGKAT 

Phnompenh tahan diplomat2 
RRT. RRT tahan diplomat2 
Phnompenh. 
Rupanja tingkat tahanan ma- 
kin lama makin tinggi djuga ! 

dut 
L.. (orang bebas tanpa tingkat)   

  

Aktris 
Amerika 

ditahan 

SEBARKAN PAMFLET 
ANTI-PERANG 
MARKAS MiLITER 
Killeen, Texas, 13 Mei (Mdk) 

Aktris Jane Fonda Lari Sula 
tentara 

  

menghiraukan larangan menje 
barkan pamfet2 anti perang. 

Pembesar2 militer di Fort Huod 

sebut dan ketika dia tetap tidak 
mau. pergi dari pangkalan terse 
but. mobil? diip tentara lulu me 
mjeret mobilnja ketempat parkir. 

Kemudian aktris Fonda memim 
ta supaja dirinja ditangkap dam 
mulai menjebarkan pamflet? anti 
perang itu kepada orang2 jang 
kebetulan lewat didekatnja. 

Aktris itu lalu dibawa kekantor 
pembesar militer. Tetapi pembe- 
mar? tklak akan mendaxwanja 
karena mereka menjalakan beh 
wa 'penangkapan' itu lebih ba 
jak bersifat "teknis" beiaka. 

Demonstrasi aktris djelita Itu 
merupakan bagian dari girakam 
"Sembilan Hari dalam bulan Met” 
jang dilantjarkan diseluruh AS 
dan disponsor oeh kelox.pok? andi 
perang Amerika Serikat. (Rr) 

PRES. NIXON TJARI 
DUKUNGAN 
DIKALANGAN 
GUBERNUR AMERIKA 

Presiden 

  

WASHINGTON, 
Nixon jang sedang 
mengarast prored? d 
poljcynja mengenaj Indotjina, 
harj Senen mentjoba menja 
ri dukungan dari 30 gubernur 
negara bagian AS bagi tindak 

ja akkan 
AS kedalam wilajah Kambe- 
aja. 

  

  

51.447 terima 
  

  

Diegaskan bahwa —taczet um 
tuk tahun Pelita kel selama masa 
5 tahun ialah untuk tahun 1968 
berdjumlah 100.000 orang 
1970 berdjumlah 
tahun 197I berdjumlah 400.000 

tahun derdiumban 

Ba ee oa Sia ratan mhn Mis AA



  

   

    

    

       
     

        

    
       

       

        

      
   
     

      

         
    

           
     

       
        

    
        

        

    

       
        

        
        
       
       

      
           

       

       

             
      

         

  

   

    

    

    

      
   

   

        

   
     
   
   
    
    

    
     

   
   

    

  

| Ando-Tjina 

Hua militer 

    

  

Saigon, 13 Mei (Mdk). 

PASUKAN2 Komunis di 

1 bodja telah memindah 

markas2 besar untuk 

4 militernja diseluruh 
ketempat jang 

4 dalam di Kambodja. 
melampaui batas 

.7 mil jg. diizinkan oleh 

Nixon untuk se- 

an serdadu? Amerika. 

Demikian pengumuman 
AS hari 

Senin jl. Sumber2 itu me- 

'#ngatakan bahwa Kantor 

t Operasi Militer Ko- 

munis untuk Vietnam Sela- 
tan jang dulu diperkirakan 

bertempat didaerah "Kail 
Ikan” jaitu 67 mil disebe- 
lah barat-laut Saigon, ba- 

rangkali telah dipindahkan 
ke Utara. 

Ketika Presiden Nixon meme- 
rintahkan penerobosan militer 
pada tgl 1 Met jl pasukan2 AS 
diperintahkan untuk menemukan 
dan menghantjurkan Kantor Pu 
sat tsb. 'Seandainja mereka di 
idjinkan masuk sampai 22 mil, 
mungkin mereka dapat menemu 
kan dan menghantjurkannj”', ka 
ta seorang diantara sumber2 mi 

Jiter tsb. Tetapi Presiden Nixon 
memerintahkan supaja pasukar2 

  

  

Kapal2 Meriam Saigon 
(Sambungan dari hal. I) 

perang tsb membawa 

Kambodja serta akan berusaha 
mengungsikan penduduk Viet 
nam didaerah sb. 
 Djumlah perahu2 meriam itu 

dikabarkan mentjapai 17 buah. 
Sebanjak 30 kapal2 meriam lais 

nja jang membawa serdadu2 
Amerika berlabuh disungai tsb 
kira2 21 mil dari perbatasan 
sesuai dengan perintah Presi 

den Nixon. 

PERTANDINGAN SEPAKBOLA BESAR 

"Pasukan AS tidak 
" berhasil temui 
| markas geriljawan 

Sudah pindah 
kata komando 
di Saigon 
AS tidak melampaui batas 21.7 

mil dari perbatasan dimanapun 
dari 10 front jang sekarang di 
duduki oleh pasukan2 gabungan 

AS-Vietsel. 

Tetapi pembatasan itu tidak 

berlaku bagi pasukan2 Vietnam 

Selatan dan Ikapal2 meriam Viet 
nam Selatan Senin petang telah 
menjusup lebih dalam melalui su 

ngai Mekong sampai ke Phnom 
Penh, 60 mil didalam perbatasan 

Kambodja. 
Presiden Vietnam Selatan Ngu 

yen Van Thieu dan Wakilnja 

Nguyen Cao Ky hari Senin meng 

adakan perdjalanan kekota Tay 

Ninh, 50 mil barat laut Saigon 

didekat perbatasan Kambodja un 

tuk mengadakan briefing me 

ngenai operasi2 militer jang di 

lantjarkan itu. Presiden Nguyen 

Van Thieu mengulangi pernjata 
annja bahwa tidak ada batas 

waktu dan tempat bagi pasukan2 

Vietnam Selatan untuk terus 

beraperasi di Kambodja. bahkan 

djika perlu tanpa bantuan pasu 

kan2 AS. 
Pasukan2 Sekutu mulai mem 

persiapkan operasi militer mere 

ka sotjara psikologis 2 hari sebe 

lum mulai menjerang, Mereka 

mendjatuhkan selebaran2 dari 

udara untuk ribuan penduduk di 

seberang perbatasan jang al 
berbunji: 'Tidak perduli apa jang 

terdjadi tetap tenang ditempat. 

Djangan bergerak" 2 

Ketjuali selebaran2 jang didja 

tuhkan merekapun memberi tahu 

kepada penduduk dengan pe 
ngeras2 suara jang dipasang pa 
da pesawat2 terbang AS-Viet 
set. 

Team2 insinjur AS hari Senin 

membuka djalan2 menudju daerah 

"Kail Ikan' dan puluhan trucx 
mulai mengangkut barang supply 
jang dirampas, untuk dibawa kem 
bali ke Victnam Selatan. (UPI)     

  

Tempat pendjualan kartys : 

KOTA. 

ATIHAN KATA2 HARINI 

(dalam koran): 4. Es ig 
Kepertja- 

  

10. Sedjenis enat 
IM. Segjenis pohon tjemara: 13. Koto- 

gan minjak jang bisa untuk Jilln: 15. 
,, lokan: 16. Amat, Terlalu: 19. 

jang dipakai di-daerah2 Dajak 
lambang persatuan: 22. Orga 

buruh Internasional: 23. Bera 

  

1. Nasib (Bhs. Arab): 2. Pekerdja 

am Tenaga kerdja Bhs. Inggris): 3. 

| Metin sekati, Rendah sekali, sedikit 
4 4. Nama pantat @ Bal: 5 

dun kali: Alat pemotong padi, 
perguruan Ta- 

Siswa: 7. Huruf pertama #gan- 
ng” tan Tengku: 12. Pang 

y 1. Perkelahian matitan mara 

dan tihak atau orang: 19. Bunga chas 
1 V7. Pengemudi kapat ter 

1g 14. Huruf kedua dari denan di 

C YEM: Pemeriksaan (Penelitian) 
Henti 10 Harap. Perintah: Keba- 
Fesar: 19. Kosong: Tidak ada: 21. Ha 

pat achir diganti “G7 Mengerdin 

Kam sesuntu dun atau beberapa ati 

AK Daerah India, jang pernah @dja 

  

| MENDATAN 

& PARAP & EKA: & KOP: 7 
KENA: 16. SARI: 14. HARMONI: IN. 

KEBAJORAN BARU. 

DI STADION UTAMA SENAJAN 

TIDAK SERING 

Proffessional Kampiun HONGKONG 1969/70 : 

JARDINE S.A. 
dengan 14 pemain2 Internasional dari berbagai Negara 

JARDINE S.A. — PERSIDJA 

SDR. 

Tgi. 16 Mei 1970 
(Hongkong) 

Tgl. 18 Mei 1970 
(Hongkong) 

Harga kartjis 1 Kelas Utama 
maa TN 
"1 
ABRI 

1.. Toko Shanghal Pantjoran 
2. Nusa Yasa Express —  Pantjoran 37 atas. 
3. N.V. Bakti Gg. Burung 29 atas 

DJATINEGARA. 
1. Gantino Baru — Matraman Raya 

   Majestic 

1
1
 

Senajan 

Tilkini Raya 
Tlikint Raya 
Menteng 
Dj!. Sabang. 

  

dan pada hari2 pertandingan diloket2 Stadion Utama Senajan. 

SAKSIKAN 

JARDINE S.A. — PARDEDETEX 

Kebajoran Baru 

    

Rp. 500— 
300,— 
100— 

     
   

      

      
     

  

      

     
     

    

   

    
    

  

          
       
    

No, 478/M/70. 

  
  

      

        
  

3 Portugis 

RAPI: IA. ID: 19. HNK) FE. NERO 
24. ARIGATO: 28. KALI 28. NEKFI 
39 PAT (TAPIN. VAS, M 
UNTEK ”   

    
MENURUN 

| BAK: 3 
EPISODE: &. FTNA: $ 

RIAS: 4 FLORA: & 
ANTMO: 1 

PAHAY: AL. IRI IA, RING: 18 
16. RIANG: IT. PHILIPS: 20. 

AHA 
MENU 
RAK: 2. KOL4 28. RACE: 28. TAPTU: 
17. INTi 8. LAS 

    Mg 

NASIB PENDUDUK JANG 

Ke 

  

    
PSSI bajangan dilatih 

oleh Djamiat Dalhar 

2 Club bajaran luar 
negeri pasti datang 

PSMS MEDAN AKAN BERTANDING 
LAWAN KES. OLARIO DARI 

BRAZIL DI DJAKARTA 23 MEI 

Djakarta, 13 Mei (Mdk). 

Sehubungan akan datang 

nja beberapa team sepakbo 

la luar negeri ke Djakarta, 

: , dalam bulan Mei ini, maka 

TERDJEPIT 

PENDUDUK Vietnam di Kambodja senantiasa mendjadi 

sasaran ketjurigaan pasukan Pem. Lon Nol sedjak digu- 

lingkannja Pangeran Sihanouk. Tapi menurut orang2 

Vietnam itu sendiri selain diuber2 oleh serdadu2 Kambo- 

dja mereka djuga dikedjar geriljawan2 Vietkong. 

Gambar atas menundjukkan ketika seorang serdadu Kam 

bodja menginterogasi sekelompok keluarga Vietnam de- 

kat perbatasan. (UPI). 

Pimpinan PSSI jang mewa- 

kili oleh Sekdjen Joemarso 

no serta Brig. Djen. Pol. 
Soetjipto Danukusumo pa- 

da hari Selasa siang kema 

' rin telah mengadakan kon 

perensi pers dengan para 

wartawan olahraga Ibuko- 

ta. 

Joemarsono dalam kete- 

rangannja menjatakan bah 

wa dalam bulan Mei ini sa 

dja sudah dapat dipastikan 

PSSI akan menerima dua 

kesebelasan tamu jang ter 

kenal, jaitu kes. proffesio- 

nil (bajaran) Jardine dari 

Heboh sepakbola di Semarang 
aa 

WALIKOTA PUTUSKAN 
HUBUNGAN - 

DENGAN PSIS 

Semarang, 13 Mei (Mdk) 

"Walaupun PSIS Jr ke- 

luar sebagaj runner.up Su. 
ratin Cup baru? inj dan pa 

tut dihargaj, namun saja 

tidak mau tahu menabu 

lagi dengan PSIS, karena 
tjara PSIS sekembalinja da 

ri Djakarta, memberj lapo 

ran kepada Pemerintah 

Propinsi Djawa Tengah, bu 

kan pada Pemerintah Ko- 

dya Semarang. 
PSIS (Persatuan Sepak. 

bola Semarang), adalah war 

ga kota dan sudah sewadjar 

nja, apabila warga kota js 

mendapatkan suatu hasil 

jang gemilang melaporkan 

hasil itu pada “bapaknja” 

dan menjerahkan pula ha 

sil itu pada Pemerintah Ko 

AUTO-RALLY LONDON 

KE MEXICO : 

Pembalap 
Finlandia 
favorit 

Monyevideo, 13 Mej (Mdk) 

Andalan Fialandia Hannu 

Mikkola kini  mendjadi favorit 

untuk memenangkaa auto-rally 

sedjauh 16.000 mil (25.000 km) 

setelah terdjadi slip har Ming 

gu jang mengakibajkan peserta 

Perantjis Rane Trautmanta 'out 

Of the runnjng' dalam auto.rally 

Londoa - Mexico. 
Mikkola, jang tadinja paling 

depan dalam rally itu, setelah 

berlomba seru melalui Brazil, 

berada diantara ”pemimpin2” 
menudju check.point Montevi- 

deo hari Minggu dengan mobil 

nja Ford-Escort buaran Ingge. 

ris. Ia telah menjelesaikan per 

djalanan meliwati Uruguay ig. 

merupakan negara ketiga Ame 

rika Selatan 
Teman senegaranja dari Mik 

kola, Timo Makien jang meng 

gerajet Trautann ditempat ke. 
dua dengan mobil Escort la'nnja 
setelah meliwat Brazil. diuga 
berada diantara Is 
memasuki Mintevideo. 

'Traurmann dan pembantu 

pengendaranja Jean Hanrjcoud 
terbalik mobilija sebuah Cit- 
roen Ds.21 hari Minggu pagi se 
telah mejiwati perbatasan Bra- 
z1. Mobi mengalami kerusa 

kan hebat, retapi pencendara2 
nja tidak mengalami tjedera. 

Mereka merentjanakan melan 
djujkan rally fu, andaikan 
monrir2 Citrodt jang segera ti. 
ba ditepat itu, setelah ketiela- 
kaan tadi, dapat memperbaiki 
mobfinja pada waktunja, walau 
pun peluang2nja ketjil. 

Para peserta itu memulai rat 
Iy di London pada tgl 19 Apri 
jang falu dan berlomba melalui 
Eropah sebelum malik kapal me 

mudju Brazil unjuk menjelesaj. 
kan diarak 12.000 mif (19.200 

km) tahap Amerika Latin me- 
yudtu Mexico. 

Mereka akan tiba di Mexico 

City pada tanggal 27 Met jad, 

$ hari sebelum dimulainja tour 
sepakbola perebutan 

"Workd Cup” 
2 Tetapi 28 dari 98 starter se. 
dtak dari London telah gugur 

ettape Eropah, dan para 

Offical rally memperkirakan 
bahwa kemungkinan Ik 50 mo- 

DA lagi jang masih herratan 

setelah lewat Montevideo. 

Diumtah lang tepat jang me 
rgundurkan diri di Amerika 

Selatan belum lagi dikerahut 
(Rt) 

dya untuk disimpan seba. 

gai kebanggaan kota”, de- 

mjkian Walikita Kodya Se- 

marang Soegiarto dalam 

pertjakapannja dgn "An. 

tara”. 

Hal jni dikemukakan oleh 

Walikota karena pimpinan 

team/kes. PSIS Jr Bawnno 

sekembalinja dari Djakarta 

terus menghadap Pemerin- 

tah Propinsi Djawa Tengah 
untuk selandjutnja menje- 
rahkan piala ”Suratin 

Cup" guna disimpan seba. 

gaimana mestinja dan ini 

adalah tidak benar. 
Karenanja, Walikota ti- 

dak mau tahu lagi dengan 

menggiatkan keolahragaan 

PSIS sedangkan "untuk 

sepakbola, telah diinstruksi 

kan supaja lebih menggiat 

kan sepakbola kampung jg 

kinj sudah mulai dilaksana 

kan. 

kampung 
sehing 

Kesebelasan2 
tsb akan dibimbini 
ga nantinja didapatkan sa- 

tu kesebelasan kota jang 
benar2 baik dan mempu. 
njai semangat djuang guna 

mempertahankan nama ba 

ik kota Semarang. 

Team PSSI Selection 
Untuk "Anniversary 

Cup” Disusun Dari 

Sisa2 Pemain Senior 

Kata Djamiat 

DJAKARTA, — Dari selu- 

ruh pemajn2 jang akan Cipa 

kaj dalam waktu dekat ini un 

tuk persiapan pembentukan 

team  nasional/selecsion B. 

jang akan digembleng La 
Anniversary 

dj Djakarta bulan Djunj 1970 
Ini, tidak ada jang diambii da 

Tj Juntor2 jang baru? ini ikut 
ambjl bagjan dalam ourna- 
men Surauin Cup. 

Pelaiih PSSI Djamiat Dal- 
har, sebagai salah seorang 

anggota komisi tehnik PSSI 
dalam keterangannja pada 
PAB menjarakan bahwa iidak 

in para pemain? baru 

munijul jtu akan mudah di- 
persiapkan dalam waktu jang 

singkat ini dan sekaligus akan 
diaduk dalam saju 'team deng 
an para pemain? jang ,sudah 
djadk” lainnja. 

Untuk pembentukan team 
Nasjonal selec!ion ftu nanyi, 
para pemainnja sebagian be- 

sar terdiri dari para pemain? 
meng pat, kini tidak terma 
suk m team senior Nasio- 
nal, sera beberapa bekas ju 

nior Asia dan d' 'Yidak ter 
masuk didalam team Nasional 
jang sudah ada. 

Pengrembiengan para pema 

in jang sudah djadi tetapi ti 
dak iermasuk didalam team 

jang ada sekarang, akan me 
mudahkan pembentuk: ita 

sendiri, lang berbeda halnja 

bila memasukkan pemajn? ju 

ntor dari Suraiin Cup baru? 
ini karena masih diperlukan 

pembinaan? chusus Iainnia jr 
tidak memungkinkan didalam 
Wakyu jang Sintkat. demikian 
Djamla: 

        

Untuk ini, Walikota Sema 

rang menjediakar fasilitas, 

bahkan menjediakan ban- 
tuan, baik berupa material 

maupun lainnja sehingga 

benar? mendjadj kesebelas 

an jang baik, demikian Wa 
likota Soegiarto pada "An- 
tara", 

Hongkong dan kes. proffes 
sionil Olario dari Brazil. 

Dikatakan kes. Jardine 
akan bermain sebanjak dua 

kali di Ibukota, jaitu tgl. 16 
Mei melawan kes. PERSI- 
DJA bond Ibukota dan tgl 
18 Mei melawan kes. Par- 
dedetex Medan. 

Mengenaj kes. Olario dikata 
kan akan mengadakan 4 kalj 

pertandingannja dj Ibukota, 
jaitu tgl. 23 Mei melawan kes. 
PSMS Medan, tg!. 24 Mei mela 
wan kes. Persidja Bond Ibuko 
ta, tgi. 27 Mei melawan kes, 
PSSI Selectior dan tgl. 29 Mej 
melawan kes. PSSI (A)/Par. 
dedetex. 

Menurut Jumarsono seluruh 
atjara pertandingan akan di 
adakan di Stadion Utama Se- 
najan dan dimulai djam 16.00 
sore. 

Sehubungan dengan ini, Ju. 
marsono djuga dalam kesem. 
patan itu menjatakan bahwa 
dalam waktu dekat ini Pengu 
rus PSSI djuga akan memben 
tuk suatu team nasjonal baj2 
ngan jang dinamakan PSSJ 
Selection. 

Pembinaan PSSI Selection 

ini akan diserahkan kepada 
coach Djamiat Dalhar dan 
berdasarkan perundingar ser- 
ta keputusan komjsi tehnis 
PSSI jang terachir telah dite 
tapkan sebanjak 16 orang pe. 
majn jang akan memperkuat 

team Selection PSSI ini. 
Mereka? itu ialah: Suhar. 

sojo — Waskito (darj Malang), 
Ronny Pasla, Juswardi (dari 
Medan), John Simon. Ojong 

Liza — Iim Ibrghim (darj Dja 

karta), Suaib, Machful, Ron. 

ny P, Anwar Hadi, Karno Wa. 
hid (dari Makassar), Budi San 

toso, Djunaedj Abdiilah, Diono 
(dari Surabaja), dan  Levy 
Doom (dari Irian Barat). De- 

ngan demikian team PSSI Se 

lection ini adalah kombinasi 

3-Besar Medan Berlatih 

Keras Untuk Rebut 

Kedjuaraan 
Medan. 13 Mei (Mdk) 

Kesebelasan2 Bintang Utara 
dan Medan Putera kini sedang 
menjiapkan diri setjara sungguh2 

dan kontinu untuk menghadapi 

pertandingan2 jang akan menen 
tukan dalam kompetisi kelas uta 

ma PSMS tahun ini. 
Bersama2 dengan kes. Pardede 

tex, kesebelasan2 Bintang Utara 
dam Medan Putera jang dilingku 

ngan PSMS merupakan '3 besar', 
akan terdjun ke arena pertanding 
an untuk memperebutkan djuara 
pertama. kedua dan ketiga untuk 

club2 jang tergabung dalam ke 

MENTERI SOSIAL 

SUMBANG DANA 

THOMAS CUP 
DJAKARTA, — Senin sian£ 

jang lalu bertempat dj Gedung 

KONI Pusa: 'telah diserahkan 

sumbangan darj Menteri So- 

sial Dr. AM. Tambunan S.H. 

kepada KONI Pusat daiam 
rangka Thomas Cup uang se 

djumlah 1 djuwa rupiah. 

Penjerahan aa oleh 

Sekretaris Dirdjen tjana 

Alam dan Dana Bantuan So- 

sial 'jono kepada 

Bendaharawan KONI Pusat 

J. Margono alas nama Ferry 

Sonneville. 
Demiktan release darj Depar 

temen Sosial. 

TENNIS 

SEMARANG — Atet Wijono, 

sidjuara tennis junior Asia 
berhasil keluar sebagai djua 

ra tennis nasional hard.court 
1970 setelah dalam final jang 

dilangsungkan hari Minggu 

di Semarang menggulingkan 

rival utamanja djuara tahun 

lalu Gondowidjojo — dengan 
—. 

        

     

REGU BOLA VOLLEY DIPERSIAPKAN 

UNTUK ASIAN GAMES VI 

Kelas Utama 
las utama PSMS. 

Birtang Utara jang akan memper- 
@ahankan "'mahkota” kedjuaraan, dl 
kabarkan akan mentjoba sekuat te- 
naga memperpandjang gelarnja, se- 
mertara Medan Putera jang pernah 
berkali2 mendjuarai kelas utama PS 
MS, akan berusaha pula merebut ge- 
Iar Itu tahun Ini. 

Namun, kesebelasan Pardedetex Ig 
Gidalamnja tergabung hampir semua 
pemain nasional, merupakan pengha 
lang utama bagi Medan Putera dan 
Bintang Utara untuk mercalisir (i- 
taznja. 

Kes. Pardedetex walaupun set) 
tertutup, kini sibuk pula dengan 
tihanzrja dikompleks pabrik tekstil 
Pardede, kl. 11,5 km dari Medan 
arah ke Birdiei, d'bawah asuhan pe 
lat'hrja Mangindaan. Latihan2 Itu, 
selain untuk menghadapi perebutan 
djuara kelas utama PSMS dimaksud 
kan pula sebagai persiapan tour Asia- 
rja. 

Menurut kalangan? sepakbola Me 
dan ,pertandingan antara ketiga kes. 
tel akan berlangsung seru. Tanpa 
mengetjilkan kekuatan — kesebelasan2 
Bintang Utara dan 
para penggemar sepakbola — Medan 
menempatkan kes. Pardedetex seba- 
gai tjalon djuara kelas utama PSMS, 
Bintang Utara sebagai runner-up dan 
Medan Putera ditempat ketiga. 

Direntjanakan, pertandingan? an 
tara ketina kesebelasan itu akan di- 
langsungkan bulan ini djuga, untuk 
menjclesalkan atjara kompetisi kelas 
utama PSMS jang telah terhalang be 

berapa waktu lamanfa. (Ant) 

  

Atet kalahkan Gondo untuk 
gondol mahkota hardeourt 
ngalaman internasional telah 
gagal dalam menghadapi la- 
wannja jang bermain baik 
dan tjepat dengan beberapa 
varjasi jang membingungkan 
Sebelum mentjapai final 

Atet Wijono mentjatat keme- 
disemi final atas Sam 

branj dengan 6—3 dan 6—2 

Tuk Sugterto 

  

TE 2 

RABU, 13 MEI 1970 

antara ex pemain PSSI Jr de 
ngan pemain2 terkemuka di. 
luar PSMS/Pardedetex seka 
rang inj. 
Dikatakan lebih djauh oleh 

Jumarsono bahwa ke.16 pe- 
main jang dipanggil itu diha. 
rapkan sudah harus berada 
dj Ibukota pada tgl. 17 Mej 
jad, dan segera akan mema- 
suki Training Centre. (Am) 

Pardedetex 

akan balas 

kekalahan 
aa 

di Hongkong 

Dr. TD Pardede langsung 
pimpin team Pardedetex 

ke Djakarta. 

Djakarta, 13 Mej (Mdk) 
Kes. Pardedetex jg akar 

mengadakan pertandingan 

di Ibukota pada tgi. 18 Mei 
jad, melawan kes. Jardine 
Hongkong, diharapkan pa. 
da tgi. 16 Mej sudah akan 
fiba di Ibukota dari Medan. 
Menurut perwakilan Par 

dedetex dj Ibukota, kes. Par 
dedetex akan datang dge 
15 orang pemain, diantara- 
nja 12 orang adalah pe- 

main? nasional. Dikatakan 
djuga dalam try-outnja ke 

| Ibukota jni team Pardede- 
tex itu akan langsung di. 
pimpin oleh Ketua Umum 
nja Dr. TD Pardede. 

  

  

  

  

  

Menurut perwakilan Par 

Gedetex di Ibukota, dalam 
pertandingan nanti kes. 

Pardedetex akan berusaha 
untuk mengambil revance 
terhadap kes. Jardjne, kare 
na sebagai mana diketahui 
dalam try.out Pardedetex 

ke Hongkong tahun jg lalu, 
kes. Pardedetex telah per- 

nah dikalahkan oleh kes. 

Jardine dengan angka 1—3 

dalam pertandingan di 
Hongkong. 
Dengan demikian pula 

pertandingan tgl. 18 Mei 
nanti diharapkan akan ber 

djalan seru dan berlang. 

sung dengan mutu tinggi. 

Demikian perwakilan PS. 
Pardedetex dj Ibukota (Am) 

Ticket antuk 

Thomas Cup 
Telah Habis 
DJAKARTA, — Ticket ma- 

  
  

Cup 
tanggal 5 dan 6 Djuni 1910 @1 

Kualalumpur seluruhnja £u- 

dah habis gerdjual sedjak 
awa| bulan Mej inj. Sedangkan 
karjjis? masuk Untuk perian- 

dingan2 pendahuluan jang di 
mulaj canggal 28 Mej sampai 

pada semi' final, masih ada 
persedjaannja. Permjntaan2 

Untuk mendapaikan ticl un 

«uk pertandingan final Txp- 

mas Cup sampai saat ini ma. 

sih terus megnalir dari berba. 
i negara Asia Tenggara. te 

tapj semuanja sudah tidak Ca 

pat dilajani lagi oleh O.C. 
Thomas Cup dj Malaysia. 

Djuga perminiaan jamba- 
han darj PB Si—untyk kepe» 
tingan supporiers Ndonesia 

dipenuhi lagi oleb 
pihak Malaysia, demikian be 

Fira jang didapa: PAB. 

  

sedang Gindowidjojo menga. 

lahkan Samodra dengan 6—3 
dan 6—4. 
Dibagian putera dengan ab. 

sennja djuara tahun lau Lan- 

ny Kaligis, tahun ing dimenang 
veteran Nj.  
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