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AIR CONDITIONER - K Aa PLN Na LInI 

Hidup lebih nikmat dengan 
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SANYO ELECTRIC CO. LTD. Osaka Japan 

  

    
     

  

SABTU, 16 MEI 1970 

BELILAH HANJA BARANG? LISTRIK BUATAN SANYO 
dapat dibeli dim 

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

  

   

    

  

    

Lema Sanam 
| PERPUSTAKAAN | 

| eng IM PIDAT Der $ 
Ma erik Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 
KJAT REPUBLIK INDONESIA 

Djangan minta sendjata disini -- ADAM MALIK 

Malaysia tidak mampu beri bantuan sendjata -- TUN RAZAK 

tusan Ka 
terdesa 

  

Menlu 
Kambodja 
Sambaur 

  

Djakarta 16 Mei (Merdeka) 
Sesuai dengan rentjana atjara 

jang telah diteatukan, maka pa 
da harinj tanggal 16 Mei djam 
09.00 pagi segenap 
Delegas dari negara2 peserta 
Konperensi Asia dan Pasifik. 
akan diterjma oleh Presiden di 
Istana Merdeka dan seterusnja 
pada djam 10.00 pagi Ini akan 
dilangsungkan upatjara pembu- 
kaan resmi Konperensi tsb. di 
Istana Negara, dimana Presi- 

memberikan 

Pada tgi. 15 Mei kemarin 6 delega 
si dari negara? jang ikut konperensi 

Asi, untuk Kambodja tiba di Djakar 
ta. Berturut2 jang telah tiba, ialah: 
1) Delegasi Malaysia dipimpin oleh 
Wk. P.M. Tun Razak, 2) Delegasi 
Vietnam Selatan dipimpin oleh Men 
lu Tran van Lam, 3) Delegasi Si- 

rgapura dipimpin oleh Menteri Ne- 
gara Urusan Luar Negeri Encts 

Rahim Ishak, 4) Delegasi Selandia 

Baru dipimpin oleh P.M. merangkap 

Mentu Keith Holyoake, 5) Delegasi 

Muang Thai dipimpin oleh Menlu 

'Thanat Khoman, 6) Delegasi Dje- 
pang dipimpin oleh Menlu K. Aichi. 

Delegasi2 lainnja telah tiba di Dja 

karta pada hari Kemis tgl. 14 Mei 
1970. Ketua delegasi Korea Selatan, 
Menlu Kyu Hah Choy baru dapat ti 

ba tgl 16 malam, karena kundjung 
an Menlu Djerman Barat kenegara 

Itu dan Menlu Scheel baru mening- 
galkan Seoul tgl. 16 Mei siang 

Tetapi sementara Ketua delegasi 
tsb. belum tiba, maka akan berun: 
Gak sebagai Acting Ketua 'jalah Wa- 
kl Kotua Delegasi Korea Selatan, 

jaitu Dubes Korea Selatan di Muang 

Thay, Po Wook Huang. (Lhi) 

DENMARK DUKUNG 
PRAKARSA INDOTJINA 
NEDERLAND 
KOPENHAGEN — Denmark 

akan mengundang prakarsa jg, 
direntjanakan oleh Nederland 
untuk mengusahakan suatu pe. 
njelesaian damai atas konflik 
Indotjina, demikian hari Kamis 
dikatakan oleh seorang djuru- 
bitjara Kementerjan Luar Nege 
ti Denmark, 

Djurubitjara itu mengatakan 
bahwa Norwegia kemungkinan 

  

SEMUA KETUA DELEGASI SUDAH TIBA 
KETJUALI MENLU KOREA SELATAN 

Djakarta, 16 Mei (Mdk). 
Menteri Luar Negeri A. 

Malik kemarin nampaknja 
berhasil djuga utk menjing 
kirkan masalah permintaan 
bantuan sendjata jang di- 

adjukan oleh pihak Kambo- 

dja, sekurang2nja dari ru- 

angan sidang Konperensi 

Asia-Pasifik jang dimulai 

pagi ini. 
Seperti diketahui ketua 

  

Pengamanan ibukota 
ditingkatkan 
  

Kogar siap siaga 
Djakarta, 16 Mei (Mdk) 
Dalam menghadapi kegiat 

an internasional dgn diseieng. 
"garakannja konperensj Asia— 
Pasifik di Djakarta, ope: ke 
amanan baik operasi ly 
maupun polisj operasioneel le 
bih ditingkatkan dengan ope. 
rasioneel dikordinir oleh Ko- 
gar (Komando Garnjsun) Ibu 
kota. Demikian menurut Ke. 
pala Staf Komando Garnisun 
Ibukota Kol HAKI. Chour.- 
main dalam wawantjaranja de 
ngan wartawan "Merdeka". 
Menurut Kol. Chourmain, da- 
lam rangka operasi pengaman 
an Ibukota itu seluruh pasu. 
kan Kogigr senantiasa dalam 
siap siaga jang sewaktu? da. 
pat digerakan untuk melaku- 
kan operasi. Para gelandangan 
kinj telah . dikumpulkan dan 
seiandjutnja mereka akan di 
kirim ke Bekasi, demikian pu. 
la bangunan? liar jang meng 

ganggu keindahan 
an telah dilakukan pula pem. 
bongkaran. 
Menurut Kas Kogar itu hingga 

saat ini tidak diterima laporan2 
mengenai kegiatan sisa2 G3OS/ 
PKI, tetapi hal itu tidak berarti 
bahwa mereka tidak mengambil 
kesempatan dengan diselenggara 
kannja, Ikonperensi Asla-Pasifik 
Djakarta. Kewaspadaan dan ke- 
siap siagaan tetap ditingkatkan 
karena bukan mustahil sisa2 G30 
S/PKI akan melakukan pengatjau 
an berkenaan dengan diselengga 
rakannja konperensi Asia Pasifik. 
Menurut Kol. Chourmain operasi 
pengamanan jang dilakukan oleh 

kesatuan2 Kogar telah memberi 
kan hasil jang positip terdjamia 
nja keamanan Ibukota. Oknum2 

jang dianggap negatip atau men 

tjurigai telah pula Gilakukan tin 

dakan pengamanan Tetapi Kas 

Kogar dalam wawantjaranja de 

11 universitas diterima 

sebagai anggota ASEAUZ 
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HARIADI DARMAWAN 
TERPILIH SEBAGAI 

5 PRESIDEN BARU 
Padjadjaran. 

Executive Committee ini dibantu 

5 s E 

48 (Surabafa), 8. Institut Teknotogi 
Surabaja, 9. Untvers'tas Sam Ratuls 
"ate (Menado), 10. Untversitas Islam 
Indonesia (Jogjakarta) dan 11 IKIP 
Jogjakarta. (Am) 

KATA KEPALA STAF 
KOMANDO GARNISUN 
ngan wartawan 'Merdeka' tidak 
bersedia memberikan keterangan2 

selandjutnja 
Selandjutnja Kas. Kogar Kol. 

Chourmain menerangkan, bahwa 
sesuai dengan keputusan Men. 

'angab dalam rangka 
integrasi ABRI, Kogar ditingkat- 
kan jang semula dibawah nau- 
ngan komando Kodam kini lang 
sung dibawah Men. Hanikam/Pa- 
ngab. Dalam bidang operasionill 
pengamanan Ibukota ditakle dan 
dikordinir oleh Kogar. Dalam rang. 
ka pelaksanaan tersebut jang se 
mula sebagai Kepala Bagian kini 
ditingkatkan pula mendjadi Assis 

ten, serta kekuatan personiel da 
ri 150 orang akan ditambah men 

djadi 600 orang (S) 

BELUM 
BERSTATUS 
»PESERT Ass 
KEHADIRAN UTUSAN 
KAMBODJA DIBAHAS 
DALAM SIDANG 

PERTAMA SIANG INI 

Djakarta, 16 Mej (Mdk) 
Status Kambodja sebagai 

peserta penuh atau tidak da, 
lam konperensj para menteri 

luar negerj di Djakarta akan 
diputuskan pada sidang per. 
tama sjang ini, Sebelum itu 
status Kambodja bukan seba- 

  

    

        

  

gaj peserta. 
Hal itu oleh dju 

rubitjara Wijarto, 
ra wartawan hari kepada pai 

Djum'at di Bina Graha dalam 
suatu brieflog, 

Ia menambahkan, pertemu, 
an itu adalah mengenai Kam 
bodja sehingga kehadiran 

sih akan dipertimbangkan. 
Jang djelas, demikian Wijat 

to selandjutnja, delegasi Kam 
bodja akan 
memberikan 

dera Kami 
akan dinaikkan d':ka delegasi 
Kambodja nan?" sudah dipu- 
tuskan sebegai peserta. 

Mengenai masa? " “ai. Wi. 
jarto 
luruhnja direntjanakan lima 
masa sidang dalam pertemuan 
dua-harj itu, akan tetepj hal 
itu mungkin sadja dapa: lebih 
dipersingkat apabila pertemu. 
an berdjalan dengan sangat 
lantiar. (Ant) 

delegasi Pem. Lon Nol ke 

konperensi tsb., jakni Men- 

lu Yem Sambaur, sedjak be 

berapa hari sebelum konpe 

rensi dimulai senantiasa me 

ngeluarkan pernjataan2 bah 

wa pihaknja akan menga- 

djukan permintaan bantuan 

militer dalam konperensi 

tersebut. 
Namun kemarin, ketua dele- 

gasi Kambodja 'tu ternjata su. 

dah merobah pendiriannja, Sam 

baur menemui Meniu Adam 
Malik dj Pedjambon Djumahat 
siang dan selesai pertemuannja 
itu la mengungkapkan maksud 
nja untuk membatalkan rentja- 
na menjampaikan permohonan 
bantuan sendjata dalam sidang 
konperensi. 

Tapi menurut utusan Lon Nol 
tsb masalah bantuan sendjata 
itu akan diteruskannja djuga 
dalam kesempatan berada di 
Djakarta .ini, Kami mengharap 
kan untuk dapat mengadakan 
pembitjaraan2 tersendiri deng- 
an negara2 manapun mengenai 
masalah kiriman sendjata itu 
diluar gedung konperensi, demi 
kian kata Sambaur, 

Logis, tapi djangan 
dalam konperensi : 
kata Adam Malik 

SEMENTARA itu, Adam Ma 
lik dalam mendjawab pertanja 
an2 pers mengenai pernjataan 

an Menlu Kambodja di Airport 
Kemajoran hari Kemis. bahwa 
ia akan bantuan sendja 

gis, karena mereka memang 
memerlukan sendiata. Namun, 
demikian Adam Malik menambah 
kan, walaupun hal itu dapat 
kita maklumi akan tetapi baik 
lah diingatkan. bahwa Kompe- 
rensi Asia dan Pasifik ini tidak 
lah untuk mempersoalan bantu 
an sendjata, melainkan untuk 

mbodja 
k untuk 

robah rentjana 
mengusahakan perdamaian di 
Kambodja, 

Pernjataan Adam Malik tsb, 
diutjapran di lapangan udara 
Kemajoran sewaktu menjambut 
kedatangan Wakil PM Tur Ra 
zak (Ketua delegasi Malaysia) 
dan Ketua delegasi Vietnam Se 
latan Menlu Tran van Lam, 

Semua delegasi ke konperensi me- 

rgenal krisis Kambodja ini telah ti- 

ba dilbukota ketluali Menlu Korea 
Selatan. Ketua delegasi Korsel itu 

diharapkan akan sampai malam nan- 

« 

Wak! Perdana Menteri Malaysia 
Tun Abdul Razak setiban'a di Ke- 

majoran kemarin pagi mengatakan 

kepada pers bahwa Malaysia mengi- 

Timkan keamanan di Kambod!a. Pe 
rang dl Kambodja djangan sampai 
meluas, kata Razak, “ 

Menurut Razak ja optimis bahwa 
(Bersambung ke hal. IV) 

» TIDAK 
UNTUK 
KUTUK 
PIHAK 
SIAPAPUN 
DJUGA" 

DJAKARTA, — 

  

  

Perutusan Viet- 
ram Selatan kekonperensi menter!2 
luar negeri di Djakarta, jang akan di 
mulal pada hari Sabtu ini, tidak ber 
maksud untuk menggunakan pertemu 
an jang akan membahas — masalah 
Kambodja sebagai pokok tunggainja 
Itu, untuk mengutuk fihak siapapun 
djuga. - 

Merteri luar negeri Vietnam Sela 
tan, Tran Van Lam jang tiba di Dja 
karta har| Djum'at pagi utk memim- 
pin perutusan negaranja kekonperen. 
st Itu, mengatakan bahwa ia datang 
dengan suatu muhibah untuk meme- 
Nihara perdamalan di Asia Tenggara. 

Tak ada djadwal waktu. 
Mendjawab suatu pertanjaan apa- 

kah, seperti djuga halnja dengan fi- 
hak Amerika Serikat jang menentu. 
kan suatu djadwal waktu untuk pa- 
sukar2nja dari wilajah  Kambodja. 
menteri Tran Van Lam mengatakan 
bahwa untuk pasukan2 Vietnam Sela 
tan jang dewasa ini berada di Kam 
bodja belum terdapat suatu djadwal 
penarikan. 

Kehadiran pasukan2 Vietnam Sela- 
tan di Kambodja itu, olehnje dina- 
makan sebagai "suatu operasi bersa- 
ma jang d'lakukan dengan persetu- 
djuan fihak Kamboja”. 

     

   

       
Y 

WAKIL Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak 
dikerumuni para wartawan setibanja di airport Kemayo- 
ran kemarin. (Ipphos). 

    
   

PURE MONOSODIVI 

  

wartawan 
Perantjis 

  

PHNOM PENH, 16 Mei 
Jean-Claude Pomonti, seorang 

koresponden Asia Tenggara dari 
suratkabar Independen dan di 

hormati Perantjis "Le Mon- 
de”, hari Kamis meninggalkan 
Phnom Penh setelah dinjatakan 
persona non 'grata oleh pengusa- 
ha-pengusaha Kambodja. 

Dia adalah wartawan asing 
pertama jang diusir dari Kambo- 
dja sedjak Djenderal Lon Nol 
berkuasa. 

Tidak diberikan pendjelasan 
sebab2 diambilnja tindak perso- 
na non grata itu, dan dia diberi- 
tahukan hal itu oleh Polisi. 

Pengusirannja itu dikeluarkan 
setelah satu kampanje kekerasan 
oleh pers Kambodja terhadap 
wartawan2  Perantjis jang di 

tuduh setjara sistematik membe- 

ritakan sebagai "kedjam” itu 
perlakuan — orang2 Kambodja 

terhadap orang2 keturunan 

Vietnam dan tanpa memberita- 

kan agresi Vietkong terhadap 
Kambodja. 

   

   

    

LIBIA AKUI SIHANOUK 

TRIPOLI — Libia hari Ka. 
bahwa mis umumkan Degara 

inj mengakui pemerintah kam 

bodja dalam dan 
menuntut supaja seotara AS di 
tarik dari ji 

Dalam statemennja peme- 
rintah revolusioner Libia me 
ngutuk tindakan AS dj Kam. 

ita dan menuntut supaja 

tentara AS segera, ditarik dan 
membiarkan rakjat Kambo. 
3 menentukan nasibnja sep 

| 
Gi
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PERANG KAMBODJA: 

Vietsel buka 

front no.1l 

ron. 
Beberapa ribu pasukan peme- 

rintah Vietnam Selatan melintasi 

mil kedalam 
Gaerah pegunungan disebelah ba 

tengah 215 mil 
Disebelah timur-laut — Salgon. 

Ini merupakan front militer jang 
ke-11 disepandjang perbatasan Ig 
pandjangnja 600 mil, dimana pa- 
snkeng AS dan Vietsel berope- 
rasi. 

PENJEDAP MASAKAN 

Ga Karno 1toTo 
SLUTAMATE 

6981 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

Soviet Uni 

Usir semua 

diplomat 

Belanda 

    

  

  

Moskwa, 16 Mei (Mdk). 

Semua diplomat Neder- 
land di Moskwa pada hari 
Kamis telah dinjatakan se- 
bagai persona non grata 
dan diperintahkan untuk 
meninggalkan Uni Sovjet. 
sebagai tidakan balasan 

atas pengusiran Sekretaris 
Pers pada kedutaaan besar 

Sovjet di Nederiand pada 
achir pekan lalu. 

”Tass” mengatakan bah- 
wa Sekretaris I kedubes Ne 
derland di Moskwa, P. Van 
Soest telah melakukan ke- 
giatan2 jang tidak sesuai 
dengan statusnja. 
Keputusan itu telah di- 

sampaikan kepada Dutabe- 

sar Nederland di Kemlu 
Sovjet. 

Seperti diketahui, Neder 
land telah mengusir Sekre- 

taris Pers Sovjet, Boris Ne 

rebski atas tuduhan2 mela 

kukan kegiatan spionase. 

(AFP) 
  

INGGERIS SAMBUT 
KONPERENSI MENLU2 
DI DJAKARTA “ 

DJAKARTA — 

          

Luar Negeri di 
mendozkan konver 
mentjapaj sukses 

Berikut inj adalah 
statement Lord Si 
terj Negara Ui 
geri dan Perser 
geris, didalam Mad. 
pada hari Kamis, 1 

   

  

   
   
   

  

   

      

menjambu: baik 
perti jang ini diambi 
djumlah negara2 
membahas masalah 

  

KETUA DPR SJAICHU 
KEPADA "MERDEKA" Ex-dubes irak 
De fakto terbunuh 

Lon Nol 

berkuasa 

  

  

Djakarta, 16 Mel (Mdk) 
DALAM suatu wawantjara chu 

sus dengan wartawan "Merdeka", 
Ketua DPRGR K.HA, Sjaichu, 
atas pertanjaan2 mengena! Kon- 
perensi Asia menerangkan bahwa 
hendaknja 'Asian Meeting” Ini du 

suatu keputu 
san jang berpegang teguh kepa 
da kedaulatan negara Kambodja 

serta tidak membenarkan adanja 

maupun dari Amerika Serikat dar 

Vietnam Selatan akan menimbul 

ikan meluasnja peperangan jang 
tidak mustahil djuga akan melan 
da negara? tetangga 

Ketua DPR-GR itu lebih djauh 

menandaskan, bahwa situas! 

achir2 ini tjukup serieus dan mem 
bahajakan, dimana terlihat djelas 

edanja peperangan ideologis an 
tara pihak komunis dan non-ko 
munis. 

Mengenal! pertanjaan lain d'ka 
takannja, bahwa soal politik da 
lam dan luar negeri Kambodja 

sendiri harus diserahkan kepata 

kemauan rakjat disana 

  

Lan Nol sehingga adalah tepa' 
kali bahwa Pemerintah kita meng 
anggap persoalan Kambodja seba 

gai persoalan intern mereka. Oleh 
karena itu maka Pemerintah Indo 
nesia telah mengakui “le facto" 
Pemerintah Lon Nol sebagai Peme 
rintah jang sjah. jera 

Hendakrja komperensi jang se 

dang berdjalan sekarang dan 
jang meminta waktu hanja dalam 
Gua hari sadja, didalam keputu 
sandnja tidak bersifat memusuh 
dan mengutuk pihak2 jg Wani ber 
tempur di Kambodia, sebab hal 
itu akan lebih meruntjingkan kea 
daan dan tidak akan mengenai sa 
sarannja. 

Menurut Ketua DPRGR itu. 

jang paling tepat adalah keputu 
san2 jang bersifat pembentukan 

opini dunia, jang Sidasarkan kepa 
da perikemanusiaan dan penghor 
matan kedaulatan sesuatu Pegara 

dan perlunja Sipelihara perdamai 
an dan di akan 
tubatat kibat peperangan ha 

DITEMBAK OLE 
KONSUL DJENDERAL 
IRAK DI BOMBAY, 

INDIA 

BOMBAY, 16 Mej (Mdk) 
Hammad al Hardan, kostd 

djendral Irak di Bombay 
  

    

  

Kamis telah mener “AG 
Said. bekas dutabesar di Bom 
bay. 
Kedua orang tsb sebelumnja 

telah bertengkar dikantor kon. 
sulat djendrai di Bombay, AF 
Hardan menembak bekas duta- 
besar Itu dan kemudian segera 
melaporkan kedjadlan tersebut 
kepada polisi, 

Alli Said, bekas dutabesar itu 
tiba di India pada tgl & Pebrua 

  

ri jl. dan bersama? dengan is 
terinja dia tinggal pat sa 

hubat2nja di Ws 
Majat Ali Said « diang. 

kut ke rumah sakit untuk dipe- 
riksa, 

Al Hardan mendjabat seba- 
gai konsul djendral Irak di Bom 
bay sedjak bulan Djuli 1963. 

Para pedjabat mengatakan, 
bahwa pemerintah India telah 
mentjabut kekebalan diploma: 
tik At Hardan guna memung. 

  

kinkan dilakukannja pomeriksa 
an2 terhadap dir 

Daerah sekitar kantor koasu 
lat djendral Irak didia 
ga oleh polsi (AF ) 

    
   

Satelit 

RRT 

| stabil 
KATA KOMANDO 
UDARA AMERIKA 

SERIKAT 

COLORADO SPRINGS, 

Satelit | buatan RRT berada 
dalam pengorbitan mengelilingi 
bumi jang st 
mengitar 
20 tahun, demi kan 
oleh Komando Pertahanan Uda 
ra Amerika Utara di Colorado 
(NORAD) 

Setelit tersebut — mengitari 
bumi dalam ketjepatan 114 me 
mnt dengan suatu titik ketinggian 

2.387 kilometer dan titik teren 

  

 



        

     

Satgas intel tangkap 3 
tokoh PKI Riau Palembang, 16 Mei (Mdk) 

Danrem 031 Wirabima Ko 
lonel Tondomuljo mengata 
kan bahwa dalam usaha 
pembersihan sisa2 PKI di- 
daerah ini, Satgas (satuan 
tugas) Intel Korem 031 Wi 
rabima Riau Daratan jang 
bekerdjasama dengan Den 
POM 3/1, achir April jang 
talu telah berhasil meng- 
amankan 3 orang tokoh P 
KI di Pekanbaru. 

Ke-3 tokoh PKI jang ber 

SEMARANG. — Dalam sua- 
tu operasi jang diadakan ber 
sama oleh polisi Komdi, 94 
Pati dengan polisi chusus ke 
Mutanan baru? inj telah ber- 
ihasil diyangkap dalam keada- 
an mali tertembak Sujoto, 
otak penggarongan dan pem- 
bunuhan didaerah Paty Sela 
tan. 
Menurut keterangan Koman 

-dan Komdi, M Pati kepada 
Antara", Sujoto adalah be- 
'kas Sinder Huta, Goda Pasi 
Selaian jang pada waktu me 

Ojakarta, 16 Mel (Mdk) 
Intendans AD dalam rankernja 

gang telah diadakan selama 3 hari 
tanggal 12:14 Mei jbi telah me- 
@gambil keputusan melfksanakan 
Yentjana kerdja tahun 1970/197! 
'antuk meningkatkan produksi san 
dang dan pangan sesua! dengan 
kebutuhan pradjurit AD. Demikt 
an diterangkan oeh Dir. Intendans 
AD Brigdjen J. Rambe dalam wa 
wantjaranja dengan wartawan 
"Merdeka' diruangan kerdjanja 
Hasil produksi baik pangan mau 
pun sandang jang telah ditjapai 
dalam tahun 1969 tidak mentja 
pal djumlah jang diharapkan, te 
@”ternjata hasil produksi jang 
telah ditjapainja itu melebih! per 
'Wraan jang diduga semula. Da 
Jam masa kerdja tahun 1970/1571 
dapat diharapkan produksi baik 
pangan maupun sandang dapat 
mentjapa! target jang direntjana 
kan. 

Menurut Brigdjen J. Rambe, da 
lam rangka meningkatkan produk 
si tersebut Dit. Intendans AD de 
wasa ini jang semula hanja memi 
Miki 3 pabrik beras, kini telah da 
pat bertambah mendjadi 6 pabrik. 
Demikian pula pabrik2  perkuli- 
tan/penjamakan kulit,. sepatu, per 
temuan, — pertextilan/peradjutan 
dan tata kerdja jang dilakukan 

kinj telah pula mentjapai kema 
'djuan2 jang sangat menggembira 
kan, maka sesuai dengan keputu 

-san Men. Hankam/Pangab “dalam 
rangka integrasi ABRI, Intendane 
@kan didjadikan sebagai Biro Lo 
gistik ABRI jang disamping men 

tjukupi kebutuhan pradjurit2 AD, 

Hatta akan 

ke Irbar 

bulan ini 

Djakarta, — Dokter Mo- 
hammad Hatta dalam bu- 
lan ini akan mengundjungi 
Irian Barat, guna turut me 

njaksikan dari dekat kegia- 

tan membangun dikalang- 

an rakjat setempat. Dalam 

hubungan ini Gubernur Iri- 

an Barat Frens Keiseipo 
menjatakan bahwa kundju- 
ngan Dr. Hatta tsb., pen- 

ting artinja bagi pembina- 

an kesatuan dan persatuan 

bangsa, mengingat kedudu 

kannja sebagai penasehat 
Presiden. 

Direntjanakan Dr. Hatta 

akan mengadakan pertemu 

an dengan pemuka2 masja 

rakat disanpping memberi- 

kan tjeramah pada Univer- 

sitas Tjenderawasih di Dja 

Dr. Hatta djuga 

akan menindjau pembangu 

nan projek tembaga di Ti- 

-mike Kabupaten Fak Fak. 

    

  

Erglish Shorthand (Steno) Course 
Afterncons, Privzte/Semi Private 
Especially for ttose who tave a 
good command of English. 
Scheduled : Early in May 1970 
Registration : 17.00 — 18.00 hcurs 
8, Dji. Bodjonegoro - (Merteng 
area), Djakarta 

No. 487/M/70. 

cam Lanaran 

Peredaran 
tat sebesar US$ 2.036.082-62. 

    

asal dari Sumbar itu, me- 
nurut Danrem seorang di- 
antranja adalah pimpinan 
(DB PKI Sumbar) sedang 
jang 2 orang lagi adalah 
wanita anggota pimpinan 
Gerwani Sumbar. 

Disinjafr bahwa dewasa mi 
masih banjak PKI2 pelarian dari 
berbagai daerah jang berscmbu 
nji dan mendjalarkan kegiatan di 
daerah lal namun kata Danrem 

Otak perampok di Pati 
tertembak mati 

kaan ONE melarikan 

1 dan ualang sebagai 
perampok ee pembunuh dj 
daerah Pati Selayan, 

Dalam pengubek: u da- 

pat disita sedju: sendja 
ta tadjam berupa 1 belasi, 4 
buah kerjs dan 3 buah tom- 
bak pendek serta pakajan hi 
djau. 
Dengan gelah teryangkapnja 

Sujoto tersebut maka diha- 
rapkan keamanan dj Pasi Se 
layan akan pulih kembali. 

Kebutuhan pradjurit 
akan dipenuhi oleh 

Intendans Angk. Darat 
KATA BRIGDJEN 
J. RAMBE 
Intendans AD bertugas pula utk 
membantu mentjukupi kebutuhan 
Angkatan? lain. 

Bidang usaha jang dilakukan 
oleh Dit- Intendans AD, menurut 
Dir. Intendans AD, dilakukan se 
saui dengan sisteim perusahaan 
swasta dengan tidak 'mengguna 
kan anggaran dari AD. Usaha2 
swasta lainnja. 

Menurut Birgdjen J. Rambe 
modal semula jaktu sebuah pabrik 
beras di Tjibeo kini telah meluas 
dengan adanja beberapa buah 
jang berkapasitiet tjukup baik 
dan pembangunan 3 buah pabrik 
jang baru in! telah mampu dilai 
sanakan dengan beaja Rp 300 
djuta. 

Selandjutnja menurut Bi.gdjen 
J. Rambe, dalam rangxa memper 
ikembangkan usaha2 Dit. Intendans 
AD, pabrik2 besar perkuii'an/po 
radjutan, sepatu dan lainaja setu 
ruhrja akan diberi status P.T. Da 
ri djumlah 6 pabrik beras kini 2 
diantaranja telah mendjadl P.T. 

Dalam pada itu, menurut Frig 
djen J. Rambe, dalam rangka 

membant4 mentjukupi kebuwian 
masjarakat, maka produksi Inten 
dans AD dilepaskan pula ke pata 
ran bebas, bahkan kini sedang 
berusaha pula untuk mclakukan 
export perkulitan tetapi usaha 

Itu belum dapat men'japai hasil2 
jang positip dan menggembirakan 
Demiktan menurut Dit. 'ntendans 
AD J. Rambe: (S) 

  

  

  

PAMERAN AJAM 

PERTAMA DI INDONESIA 

Djakarta, 16 Mei (Merdeka) 
Dalam rangka promosi pariwisata 

didaerah Djawa Barat dan untuk me- 
n bimas unggas, Dinas Pa 

Kabupaten Bandung bekerdja 
sama dengan Intei 
Club akan mengadakan Pameran Ajam 
bertempat didaerah Lembang. Pame- 
ran Ajam tersebut akan merupakan 
jang pertama kalinja diadakan di In- 
dones'a. 

   
    

keterangan, djenis2 ajam 
jang akan dipamerkan adalah djenis 
ajam aduan dan ajam ternak Jang chu 
sus dikembangkan telurnja. Kemungki 

nan besar pameran jang unik tersebut 
akan diikuti oleh penggemar? ajam 
dari daerah2, terutama di Djawa dan 

    

peroleh keterangan lebih landjut 
dari p'hak penjelenggara, bahwa un- 
tuk lebih memeriahkan pameran terse- 
but akan diundang pula peminat2 
dari Luar Negeri seperti S'ngapura 
dar. Bangkok Thailand. 

Bagi djen's ajam jang terbaik akan 
diberikan piala bergilir jang diberi 
tama "Tjlung Wanara Cup”. 

    

Sudah Ik. 50 
ditahan 

usaha? 
senantisa akan , hing 
ga sisa2 PKI tidak punja kesem 
patan melakukan kegiatannya, 

Untuk ku Danrem Kol. Tondo 
mengharapkan kepada magjara- 
kat, kiranja membantu dan mela 
porkan pada jang berwadjib djika 
ternjata ada pelarian? PKI 'fari 
manapun kedaerah int, 

Lk 50 orang ditangkap 
Sementara Mu atas pi jaan 

Antara, Kapen Rem 1 Letda 
Zuhdi mengatakan, bahwa sam 
pal achir April 1970 in! dilingku 
ngan Korem 031 Wira bima telah 
ditangkap Ik. 50 orang oknum AD 
jang berindikasi dan terlibat G30 
S/PKI- Ke'50 orang Itu terdiri de 
ri beberapa Pemen (perwira mene 
ngah) Pama, bintara dan tamts 
ma Isinnja, 

Menurut Zuhd! dalam rangka 
pembersihan sisa2 PKI dalam tu 
bui Korem 031 usaha2 dan kegia 
tan2 tetap dilakukan dan akan 
ditingkatkan disamping tetap mem 
pertinggi kewaspaSaan. Demikian 
Letda Zuhdi! mendjelaskan, (Ant) 

PRESIDEN AKAN HADIRI ULANG 
TAHUN SILIWANGI 
Djakarta, — Presiden Suharto diharap 
kan kehadirannja pada Ulang Tahun 
Siliwangi jang ke-24 pada tanggal 20 
Mei jang akan datang demikian dikata 
kan Panglima Siliwangi Majdjen Wi- 
tono pada pers di Istana Merdeka 
Kamis siang. 

Majdjen Witono jang datang ke Is- 
tana Merdeka menemani H. Widori jg 
telah menerima mesin Huller dari Pre- 
siden sebagai hadiah karena dapat me 
lebihi hasil panen sawahnja berkat pe 
maka'an pupuk Bimas jang dilihat lang 
sung oleh Presiden dalam kundjungan 
In-cognitorja ke daerah baru2 ini. 

Lebih landjut Majdjen Witono me 
nerangkan bahwa tema dari perajaan 
ulang tahun S'lwangi ke-24 ialah 
"Bhakti S'liwangi” dan akan dihadiri 
pula oleh bekas2 Panglima S'liwangi 
Jang terdahulu, 

MENTERI TENAGA 
KERDJA HADIRI 
SIDANG ILO 

DJAKARTA, — Menteri Tena 
ga Kerdja Mursalin Djum'at xe 
maren telah berangkat dengan 
pesawat terbang menudju Gene- 
va Swiss utk menghadiri Sidang 
Governing Body LL-O, jang akan 
dimulai pada tanggal 18 Mei 1970: 

Sebagaimana diketahui Indo 
nesia telah terpilih sebagai ang 
gota Governing Body I.LO, pada 
sidang umum I-L.O, tahun 1969, 
Setelah menghadiri sidang I.L.O, 
Menteri Mursalin menurut rentys 
na akan singgah dibeberapa nega 
ra untuk mengadakan pembitjara 
an mengenai masalah tenaga ker 
dja- 

  

  

MERDEKA 

  

That National Coliege Jang diketuai oleh Let. Djen. Chalerm Mar 
Haddh Na Nond Kamis sore telah tiba di Airport Gengan disam- Kemajoran 

but oleh Gubermur Lemhanas Maj. Djen. A. Kosasih dan beberapa pedjabat2 
Yainnja. 
Tampak Let. Dien. Chalerm Mar Haddh Na Nond tengah disambut dengan 
mesra oleh IrDjen. Pol, Tachja. (IPPHOS) 
  

2 Wanita Penipu 
Dihadapkan ke 

Pengadilan 

Djakarta, 16 Mei (Mdk). 
Dua orang wanita ma- 

sing2 bernama Nj. Anny 

Sumarni alias Nj. Hidajat 

dan Nj. Sunarso bertempat 

tinggal di Kompleks Bank 

Indonesia, Pantjoran, Keba 

joran Timur, hari Djum'at 

kemarin telah dihadapkan 

ke Pengadilan karena ditu 

duh melakukan penipuan 

sebanjak 27 djenis barang2 
perhiasan emas milik Nj. 

Gunawati Gunawan sehar- 
ga Rp. 3.475.000,—. Penipu 

an tsb. dilakukan oleh ke- 

dua terdakwa dirumah Nj. 

Gunawati di Djl. Keeshatan 

No. 2 pada bulan April '69 

il. dimana kedua terdakwa 

membudjuk saksi dengan 

kata2 bohong hendak men 

djualkan barang2 tsb. dan 

pembelinjapun sudah ada. 

Hasil pendjualan didjandji- 
kan selambat?nja 2 minggu 

Tapi setelah barang2 tsb. 

berada ditangan terdakwa. 

terdakwa menggadaikannja 

pada Nj. Aritonang di Djl. 
Proklamasi No. 29 Djakar- 

ta, dan tak pernah datang 

lagi kerumah saksi (Nj. Gu 
nawati). 

Demikian a.l. surat tudu- 

han Djaksa Suhartono SH. 

didepan sidang. 

Untuk mendengarkan sak 
si2 sidang ditunda oleh Ha 

kim Nj. Sugiarti Danang 
BA sampai minggu depan. 
(Mrs) 

SERUAN KOMDJEN POL. HOEGENG : 

Polisi 

Djakarta, 16 Mej (Mdk) 
Kepala Kepoiisian Negara 

Komdjen Pol. Drs. Hoegeng 
mengharapkan kepada selu- 
ruh anggota Polisi Lalu Lintas 
diseluruh Indonesia agar sela. 
lu bersikap sopan dan ramah 
terhadap masjarakat, serta 

siap memberikan periindungan 

dan segala sesuatu untuk mem 

bantu kepentingan orang lain 

sehingga masjarakat itu me. 

rasa aman, 

Oleh Kapolri djakui, bahwa 

pada waktu in masih banjak 

sadja keluhan? dari masjara- 

kat terhadap tugas? Kepolisi. 

an jang sering melakukan 

hal2 jaag tidak dapat dibenar 

  

SEKITAR PENEMBAKAN MAUT DI MATRAMAN: 

SENDJATA API DJANGAN 
DJATUH KETANGAN ANAK2 
Djakarta, 16 Mei (Mdk) 

Suatu sumber dikalangan 
masjarakat jang dianggap 
kompeten berkenaan dengan 
penambakkan pemuda dj Ma. 
traman oleh anak2 nakal me 
njatakan harapannja, agar 
pemerintah konsekwen atas 
keputusannja beberapa waktu 

.lalu jang 'isinja menjatakan, 
akan mengambil tindakan te- 
ras terhadap setiap anggota 
ABRI jang melalaikan sendja 
tanja sampai dapat digunakan 
oleh anaknja untuk melaku. 
kan perbuatan kriminalitas. 
Avabila sudah terbukti sen. 
diata jang dipergunakan oleh 
sipenembak dan jang teiah 
membunuh Frederjk Saulisa, 
berasal dari seorang anggota 

KURS DEVISA FARI DJUM'AT 

DJAKARTA — Dalam call Devisa Umum di Bursa Valuta Asing 
Djakarta hari Djum'at terdjadi perutupan2 transaksi pada kurs 
Berdjadi sebesar Rp. 377,50 beli dan Rp. 378:50 djual per 1 US$ 

dengan kurs middle rate sebesar Rp. 378.— per 1 US$ 
Peredaran Devisa Umrim tertjatat 

Devisa Kredit pada kurs Rp, 326— per 1 US$ tertja- 
Djumlah peredaran 

Djum'at tertjatar sebesar US$. 7.616.482,45, 

sebesar US$ 5.540.39983. 

devipa hari 

PEMERINTAH 
DIMINTA SUPAJA 
KONSEKWEN 
ABRI, anggota ABRI jang ber 
sangkutan harus ditindak se- 

suaj dengan bunji pengumum. 
an pemerintah itu. 

Perembakan jang terdjad! pada ha 
g lalu dilakukan oleh 

dari sekelompok pemu 

1 dikenal bernama "Be 

, jang pada — umumnja 

terdiri dari arak? ABRI. Sampat ke- 

marin siapa jang melakukan penem- 

n itu belum djelas, demikian pu 

ja penahanan? terhadap orarg2 jang 

@tjurigai belum ada. 

Merurut sumber tsb adanja peratu 
ran dari Pemerirtah Wu dimaksud- 

kan urtuk mendjaga ketertiban ma- 

waktu acbir2 

rena sering ter 

dengan meng. 

gurakan sendjata api dan jarg tidak 

K 1g pula serdiatat api itu bera 

sal dar" anggota ABRI. Jarg terpen 

jatah mendfataskan pe 
raturar Itu sar ditaati “oleh setiap 
orang farg harus mematuhtnfa dan 

temakria wibawa Pemerintah dimata 
masjarakat, demikian dikatakan oleh 
sumber tsb. datam bentuk suatu ha 

rapan. Ms) 

   
   

    

    

  

    

lalu lintas 
  

harus sopan & ramah 

pada masjarakat 
aan. Maan aa NONA 

Kekurangan peralatan tidak 
bisa didjadikan alasan 

kan, baik daiam memberikan 
public service maupun dalam 
mentackle persoalan technis 
jang kurang dikuasainja se. 
hingga menimbulkan tjemooh 
an masjarakat. 
Hoegeng mengemukakan hal 

ita pada upatjara penutupan 
Pendidikan PDR Angkatan ke 
III dan peresmian Gedung 
Utama Pusz: Operatif Lalu 
Lintas dj Djalan Letdjen Har- 
jono harj Djum'at. Dan lebih 
djauh menambahkan, bahwa 
dengan adznja kenjataan jang 
ada sekarang inj dimana Po- 
lisi Lalu Lintas harus beker. 
dja dengan situasi dan kondisi 
jang sulit dengam peralatan 
jang serba kurang tidak dapat 
didjadikan untuk menjalahi 
ketentuan? diras, atau mela- 
kukan ha'2 jang tertjela 

Menurut Kapolri, kekurang 
an? dan kesulitan2 jang diha- 
dapi sekarang ini hanja bisa 
dihilangksn kalau kita sendiri 
bekerdja dengan sungguh2 
dan dengan penuh rasa peng. 
abdjan pada negara dan bang 
s2. 

Kursus Pendidikan PDR 
Angkatan ke-III jang diseleng 
garakan kurang lebih 2 bulan 
lamanja itu, djikuti oleh se- 
djumlah 40 orang siswa jang 
mewakili seluruh  Komdak 
dan dari Mabak. (Ant) 
  

SOAL PERHUBUNGAN LAUT 
PERLU DIREHABILITIR 

Djakarta. 16 Mej (Mdk) 
Dalam suatu keterangan ke 

pada Pers Laksda (L) Harjo. 
no Njimpuno menerangkan, 
behwa soal perhubungan laut 

harus direhabilitir dan meng. 
adakan pembangunan disektor 
inj untuk benar2 dapat dian- 
dalkan brg kepen'ingan ne. 
gara dan bangsa. Untuk dapat 
mentjapai tudjuan tsb dikata 

kannja harus adanja : 1) Lsja 
lites jang tinggi, 2) ketjakap. 

an tehnis, 3) pengabdian jang 

ichlas atas tugas 

Djuga jang penting adalah 
al follow-up darj setiap ren 

Ijana jeng ditjiptekan 
Demikian Laksi2 (L) Har. 

Jono Nimnuno 

TAN SRI GHAZALI TIBA 
DJAKARTA, — Sekretaris 

Tetap Kementerian 
Luar Negerj Malaysja Yan Sri 
Ghazah Shaffie hari Rabu 
malam telah tiba di Djakarta 
dengan pesawak udara dari 
Kuala Lumpur, sebagai seorang 
anggota perutusan negara jang 
pertuma jang tiba untuk perta 
muan negara2 Asia dan Pasifik 
mengenai Kambodja, 

Pembesar Malaysa tidak 
bersedia 'member'kan Kere 
rangan apapun djuga setiba- 
nja diperlabuhan udara Ke- 
majoran, 

    

      
        

Lordon, 16 Mei (Mdk) 
UNI SOVJET akan mem- 

biarkan Israel dan RPA ber 

tempur sendirj di Terusan 
Suez tanpa mengadakan 
inyervens/ — setidak-tidak 
nja untuk semeniara. Demi 
kian pernjayaan sumber2 
diplomatik komunis jang 
lajak dipertjaja, harj Seia 
sa jbl. 

Tetapj Uni Sovje, berse- 
dia melawan darj dara, dan 

dengan jet MIG 
jang diterbangkan oleh pe- 
nerbang2 Rusia, setiap se 
rangan dari Israel didaerah 
belukang RPA- kata mere- 
k: a. 

Unj Sovjet akan memba- 

2 KAWAN DIRAWAT 
DI RUMAHSAKIT AKI- 
BAT LUKA2 TIKAMAN 
Djakarta, 15 Mel (Mdk) 
DUA orang bersahabat Juswo 

to dan Pupung Kamis sore ter 
paksa dibawa kerumah sakit 
dalam keadaan luka2 berat, ka 
rena ditikam dengan sebilah 
nisau gara2 bertjanda sesama 
kawan, Juswoto tembus dada 
kirinja. sedangkan Pupung rs- 
bek dibagian pungggungja, 

Sore itu kira2 djam 19.09 
Juswotc, Pupung dan Gibik, 
tiga orang bersahabat berkun:- 
pul di Gang Bangau VI daerah 
Senen. Sambil menunggu hari 
malam mereka asik mengobrol 
tentang berbagai pekerdjaan 
sebagai anak2 muda, Tiba2 pem 
bitjaraan makin melantur kesa 
sana kemari, 

Tingkah laku teman2nja ilu 
tidak dapat diterima oleh Gi- 
bik. Ia djadi naik darah mende 
ngarkan utjapan jang menjing 
gung perasaannja, Begitu Pu- 
pun mendjawab 'ijaa' tangannja 
melajang pada temannja itu. 
tetapi dapat dielakkan, Juswoto 
karena ingin menolong Pupung 
tertusuk oleh pisau jang dihu 
nus oleh Gibik, demikian pula 
Pupung djuga tidak dapat ter. 
hindar dari amukan Gibik, 

Juswoto dan Pupung oleh 
orang2 jang melihat kedjadian 
itu segera dibawa ke RS Dr. 
Tjipto, Salemba, Dan Gibik di 
tahan oleh polisi. demikian ke 
terangan jang diperoleh warta 
wan 'Mdk', (Ms) 

DIPUKUL DIBAGIAN 
KEPALA DENGAN 

BENDA KERAS OLEH 
4 PEMUDA 

Djakarta, 16 Mei (Mdk) 
Defletes (22 th), tempat ting 

gal di Tebet Timur Djakarta, 
sedang asik2 mengobrol dengan 
kawan2nja tidak djauh dari ru 
mahnja. pada hari Kamis djam 
21.00 WIB tiba2 dipukul dari 
belakang dengan benda keras 
oleh 4 orang pemuda 'tak dike 
nel, demikian dikatakannja di 
RS Dr Tijpto Manguikusumo, 
Salemba, 

Merurut Defletes ja sama se 
kali tidak mempunjai satu per 
soalanpun dengan keempat 
orang pemuda tak dikenal ftu 
tetapi dapat .dikirakannja bah, 
wa kemungkinan besar pemu- 
da2 tsb sedang menuntut balas 
terhadap lawan2nja jung didu- 
ganja salah satu dari padanja 
adalah Deflotes, 

Akibat pukulan2 itu kepala 
Defletes djadi tjedera dan ter- 
pake» didjahit. Keempat orang 
pemuda itu setelah melakukan 
pemukulan terus kabur dan ti. 
dak diketahui kemana perginja 

M5) 

  

SABTU, 16 MEI 1970 

VIETKONG BERUSAHA SERANG BARATDAJA PNOMPENH 

Serdadu2 bajaran 
kulit putih ingin 

kerdja di 
Kambodja 

Pnom Penh, 16 Mej (Mdk) 
Tekanan militer Vjetkong 

telah dialihkan kebarat dan 
baratdaja Pnom Penh dan 

sendjata 
telah diberitakan terdjadj di. 
propinsi Kompong Speu, sebe- 
lah barat ibukota, kata eks. 
per2 militer di Pnom Penh 

Vietkong nampaknja sedang 
berusaha memotong djalan 
raya "Amerika” dari Pnom 
Penh ke Kompong Som (dulu 
Sihanoukville) dipantai. dan 
kehadiran mereka terasa dise 
mua djalan2 sampaj sedjauh 
30 km sebelah selatan Pnom 
Penh. 

Harj Rabu, pasukan2 Kam. 
. bodja telah membebaskan 184 

Soviet akan ikut 

gempur Israel 

kalau serang 

pedalaman RPA 
Kurang lebih 7000 penasehat 

militer Rusia di RPA kini 
las djika pusat2 RPA jang 
penting dan instalasi2 Sov. 
jet dibelakang Terusan Suez 
diserang oleh pesawat2 ter 
bang Israel, kata mereka 
pula. Sumber? diplomatik 

tersebu:, jang bjasanja di 
berj informasi jang baik 
tentang move? politik jang 
besar dar Kremlin, ticak 
meragukan lagi bahwa Mos 
kow telah mengambil kepu 
iusan ,egas Untuk mengada 
kan intervensi langsung da 
lam seriap pertempuran 
jang dapat membahajakan 

tempat2 peluru kendali 
Russia djenis SAM3, insra- 
lasi2 radar mereka jang 
baru day pesawat2 :erbang 
MIG, dan djuga sasaran? 

penting lainnja seperti 
B n Aswan dan 
mungkn djuga kapal? dipe 
labuhan2 penting Port Said 
dan Alexandria dimana ka 
pal2 Sovjer sedang ramai? 
memberi fasililas jang ber 
kelebihan. 

Uni Sovjet tidak danat 
memblarkan Israel menje- 
rang jnstalasi2 
dak menanggung 
hilangnja perlengkapan 
dan ala!2 perjahanan uda- 
ra Uni Sovjet baru jang 
berharga dan sebagian be 
sarmasih dalam daftar ra- 
hasja dan belum pernah di 
pakai daiam operasi diluar 
Data, Demikan sumber? 
tsb. . 
Sumber? sersebu, se'jara 

djudiur diuca menrakni 
bahwa sekarang ada kl 
1.000 penasehat Rusia, ahli2 
dan Staf Angkatay Udara 
Uni Sovie: dj RIA. Djum- 
lah 12.000 penaseha: Russia 
iang baru? in dilaporkan 
bernveras: di RPA menurun, 
ereka adalah terlalu t/ng 

an tidak benar sebanjak 
u.(UPn. 

Sudah 31 
pertjobaan 

nuklir 
Perantjis 

PARIS, — Perantjis, jang dalam 
pekan ini akan meneruskan pertjoba 
ar2 nuklir didaerah Pasifik, hingga 
sekarang sudah melakukan 31 leda: 
kan nuklir. 

Dari djumlah ini, 4 pertjobsan dila 
kukan diudara, 13 dibawah tanah di- 
gurun Sahara dan 14 diudara atau di 
kapal2 di Polynes'a. 

Amerika Serikat telah ”menjun- 
dut” 812 ledakan seperti itu, dari- 
mara 400 lebih dilakukan d'bawah 
tanah. Uni Sovjet telah melakukan 
21 pertjobaan, termasuk lebih dari 
30 buah dibawah tanah. — Inggeris 
melakukan 21 pertjobaan nuklir, dar: 
mara tidak satupun dibawah tanah. 

  

    
  

  

SEULAWAH AIR SERVICE 

Djakarta. 

DJL. HAJAM WURUK 6 TEL 

THOMAS             
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   IEGERI 
EX-LETKOL SELANDIA BARU ADJUKAN 

LAMARAN PADA PENGUASA PNOMPENH 

orang pasukan dan 80 orang 
sanak keluarga mereka, disam 
ping beberapa petugas2 peme 
rintah, jang telah ditawan pa 
da tgl 5 Mej selama direbut 
nja kota Neak Loung, Propinsi 
Prey Veng, sebelah tenggara 

Pnom Penh oleh Vietkong pa- 
da tanggal tsb. 

Para tahanan itu kabarnia telah 
memberontak terhadap para penang- 
kaprja sementara tentara Kambodja 
bergerak madju ke Neak Leung. 

Ada satu kemungkinan kuat bahwa 
Kambodja akan merugaskan serda- 
du2 sewaan kulit putih untuk mela- 
tih tentaraZnja jang belum perpenga 
laman setelah pasukan2 AS ditarik 
dari wilajah itu tanggal 30 Djuni 

demikian menurut sumber2 di- 
plomatik di Phnom Penh hari Kamis. 

PM Lon Nol dikabarkan menolak 
menggunakan perwira? tentara Viet- 
nam Selatan untuk melatih tentara- 
nja dalam takt'K2 gerilja, karena dia 
tidak menghendaki bertambahnja ke 
terlibatan Vietnam Selatan di Kam- 
bodja. 

Njatanja, dikalangan pemerintah 
ada satu ketjemasan atas apakah pa- 
sukan2 tempur Vietnam Selatan ber 
at untuk meninggalkan Kambodja, 
kata sumber2 itu, 

Dengan Muangthal Kambodja mem 
punjai persekutuan jang kuat untuk 
pertama kalinja sediak 1961, dan se- 
karang ini Muangthal mungkin akan 
penuh! peranannja, tapi timbul kera- 
gu2an disana bahwa pasukan? Mu- 
angthal sudah tjukup terlatih. Ini di 
anggap djauh dari kemungkinan bah 
wa pasukan2 Muangthal akan dimin 
ta untuk memerangi Vietkong dan 
Vietnam Utara jang beroperasi di 
utara Kambodja, segera mungkin se- 
telah hubungan diplomatik antara 
'Kambodja-Muangthai dipulihkan, 

Penggunaan penasehat? AS djuga 
tidak mungkin karena sikap oposisi 
Washington dan kendatipun Australia 
sargat mentjemaskan situasi di Kam bodja itu, sumber? diplomatik me- 
ngatakan bahwa oposisi politik da. 
lam neger! akan melarangnja mem- 
saran bantuan militer ke Kambo- 

ja. 
Pemerintah Kambodja menegaskan 

hari Kamis bahwa negara itu telah 
didekati oleh serdadu? sewaan kulit 
putih. Salah satu dian:aranja datang 
dari bekas yeorang letkol New Zea 
land jang telah bertempur di Viet- 
nam dan dia edatah seorang ahli da 
lam soal perang anti-gerilja dan da 
ri bekas seorang perwira senior AS 
Australia, jang telah — menghubungi 
kedutaan besar Kambod!a di Singapu 
ra dan menawarkan djasa? baiknja 
uu. 

Sebegitu djauh pemerintah Kambo 
Gja masih belum mengeluarkan sesu 
atu statemen resmi, tapi kata sum- 
ber2 Itu, tentunja sedang mempertim 
bangkan segala kemungkinan2nja. 

(Ant) 

2 PENDETA PERANTJIS 
DITJINTJANG ATAS 
PERINTAH VIETKONG 

PHNOM PENH — Dua pen. 

deta Perantjis jang menghi. 
lang sedjak tgl. 5 Mei jg lalu 
telah ditjingtjang sampai ma 
ti oleh penduduk? desa Kam- 
bodja atas perintah gerilja 
wan? Vietkong, demikian me. 
nurut sumber2 geredja jang 
berwenang di Phnom Penh 
harj Kamis. 

Seorang jang melihat sen- 
Giri peristiwa itu melaporkan, 
bahwa kedua pendeta itu, Ro 
mo Francois Claude (49 th.) 
daa Romo Vincent Roilin (32 
th.) telah ditjingtjang dengan 
kampak hari Ahad jang lalu 
pada saat pasukan? Vie'mam 
Selatan memulai gerakan ofen 
sif mereka untuk merebut 
tempat tambangan sungaj Me 
kong dj Neak Luong. 
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Tempat terbatas, pendaftaran ditutup 25 Mei 1970 

Lumpur 

DUTA KARTIKA TOUR & TRAVEL 
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1.200 PILOT 

PILIPINA 

M060K 

SEHARI 
MANILA, — Kira2 1.200, 

orang pilot Filpina telah me 
lanijarkan suatu pemogokan 
selama 24—djam pada hari 
Kamis dan melumpuhkan re 
ngangkutzn dalam negerj se 
bagai pro:es mereka yerhadap 
.Kondisi2 jang berbahaja" jg 
hampir meliputi suasana dj 
80 DeabuDan domestik dinege 
1 itu 
Pemogokan tersebut tidak 

mempengaruhj penerbangan? 
insernasional itetapj para pi- 
lot radj telah memperingatkan 
bahwa djika pemerintah Fili- 

jaa gagal dalam usaha penje 
an mengenaj apa jang dj 

tunv': mereka. maka sudah 
pas:j pilst2 dari penerbangan 
intednasionzl akan mendukung 
aksi pemogokan jang mereka 
lantjarkan hari Kams j'u. 

Usaha2 terachir darj peme 
Tintah Filipina: yermasuk ana 
jang dnjatakan oleh Presiden 
Marr9s harj Rabu jang lalu 
mengenai pengeluaran baja 
sebeser 1 djuta pesos (“ 165. 
000 dollar. bagi nerbajkan2 
a'as projek2 pelabuhar udara 
dinegeri ita terajaaa mengala 
mi kegagalan un'“1ik menga- 
Gjak parz pilot tadi agar "ak 
melanyjarkan pemngokan 

10 'Phantom' 
Inggeris 
ikut Jatihan 
perang di 
Ningapura 
London, 16 Msj (Mak). 

Satu 'eskuadron dari 10 pesa 
wat tempur penbom 'Phantom' 
dari Komando Banjuan Uda- 
ra AU Inggeris sedang disiap 
kan unguk diterbangkan ke 
Singapura guna ambjl bagian 
dalam laijhan perangZan uda 
ra ,Bersaru Padu" iang kini 
sedang diadakan oleh 5 nega 
ra anggota Persemakmurum di 
Timur Djauh. 

        

Ke—10 pesawa, ..Phantom' 
RAF itu akan mula? mening. 
gaikan pangkalan Lincoinsh 
re dj Compingsby, Inggeris, 
pada tanggal 17 Mei jang 
akan datang dan pesawat ter 
achir diduga akan siba di Te 
“rah, Singapura, tanggal 23 

Mei. 
Dalam bulan Djunj jang 

akan daiang ke—10 pesawat 
mjlik AU  Inggeris tersebut 
djuro skan jurup dalam ,Gra 
nada” — suatu fase berang 
tak,ik darj ..Bersatu Padu”. 

    

   

pertandingan THOMAS 

Kemajoran Kuala 

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

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

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
1 antar). Luar kota: Rp. 300,- 

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

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

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

Dua warna (hanja merah) : tambah 10056 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka 

Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom 
25 mm/kolom. 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi 
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250 

Rekening giro pos 3 
Pemimpin Umum/Redaksi 
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Djalan M. Sangadji 11, 
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RITJUH INDOTJINA DI 

Washjngtoa, 16 Mej (Mdk) 
GEDUNG PUTIH telah setu 

dju unguk menerima usul 
Kongres: AS jang memo,ong 
dana2 untuk pasukan2 AS jg 
sedang beroperasi di Kambo- 

dia Imbalan 
kekuasaan konsuitus,onjl Pre- 
siden Nixon unfuk melindungi 
pasukan? AS tidak dikurangi. 
Ketua Scott 
anggota ag Paha dari 
Pennsylvania, mengumumkan 

kepujusan itu pada suatu kon 
perens/ pers Ia mengajakan   

TURISME BERI HARAPAN 
Menarik sekali keterangan Presiden Suharto didepan Musjawarah Industri 

Nasional Pariwisata se Indonesia tentang pentingnja arti turisme. "Turisme', kata 
Presiden" "lebih penting lagi artinja bagi Indonesia, karena perkembangan jang 
akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam masjarakat. Ini semuanja ber- 
arti memperluas lapangan kerdja dan memperbesar penghasilan devisa bagi kita": 

Pariwisata sebagai industri jang berkemampuan mendatangkan dollar bagi 
Indonesia, memang baik sekali kita perhatikan setjara lebih teliti. Kita mendukung 
kritik Pak Harto jang menjatakan bahwa "semua pihak jang bergerak dalam 
industri kepariwisataan harus membina kerdjasama jang saling melengkapi dan 
bukan saling mematikan": Penting artinja organisasi pelaksana, dalam tingkatan 
ketjil atau besar, maupun sebagai induk. Karena kelantjaran organisasi menambah 
lebih baik djalannja pelaksanaan. 

Disamping itu jang tjukup penting pula adalah, saran2 jang dapat mening: 
katkan keinginan kaum turis untuk berkundjung ke Indonesia jang terkenal 
indah itu. 

Barangkali kita djuga sudah tahu, bahwa banjak. orang2 penting luar negeri 
jang melakukan pekerdjaan2 besar di Indonesia, seperti eksplorasi 
'umpamanja, lebih suka berweekend ke Singapura dari pada di Indonesia kai 

minjak 
   na 

sarana2 disini tidak lengkap. Djikalau sarana2 dilengkapkan, tentulah magnat2 
itu tidak akan lari ke Singapura. Dan tentulah pariwisata dunia tidak akan ber 
pikir2 untuk mampir dilain2 tempat disekitar kita. Mereka akan langsung sadja 
'Serkundjung ke Indonesia ! 

Tidak perlu diragukan lagi, bahwa di Indonesia sentral turisme sangat 
banjak. Dari Djakarta sebagai ibukota, sedjenak terbang atau beberapa djam 
berkenderaan darat, kita telah sampai di Periangan jang tjukup indah. Jang kini 
kabarnja digarap oleh Mang Ihin untuk disediakan besar2an guna pengembangan 
turisn    

Variasi2 daripada keanehan2 dimata turis tjukup pula banjaknja. Sedang, 
djika kita ingin betul2 mengembangkannja, dunia diluar kita tidaklah perlu hanje 
melihat pulau Bali sadja sebagai daerah turis. Lain2 daerah Indonesia begitu ba- 
jak keanehan2 dan keindahan2nja sehingga tidak bisa dihitung berapa banjaknja 
dan betapa anekaragamnja objek2 turisme di Indonesia ini. 

Kalau kita tidak menantikan uang dari Pemerintah, dan swasta mengam— 
bil prakarsa untuk bersama sama menanggulangi kekurangan2 dibidang turisme, 
pastilah turisme itu akan berterima kasih kepada swasta kita. Dan sebagai 
gandjarannja, uang masuk akan dapat membesarkan pelaksana2 swasta turisme 
kita. 

Ketidak mampuan Pemerintah untuk mengatasi kekurangan2 itu sendiri, 
perlu dikompensasi oleh organisasi2 tourisme swasta. Perspekstifnja luas. 
Dan tidak perlu kita heran, djika orang2 luar negeri berpendapat bahwa Indo 
nesia sebenarnja adalah pertama2 daerah turis jang paling menarik diseluruh 
dunia... 

Mahasiswa kita 

dan sikap 

politiknja 
OLEH : 
AZRUL AZWAR 

DALAH menarik perhat'an 
kalau Wta mau menindjau 
kehidupan politik Nasional 
pada dewasa ini.  Mendje- 
lang PEMILU tahun 197! 

jang akan datang, kita memang me 

What suhu po!itik tanah air memper 

tihatkan grafik jang menaik. PartaiZ 

potitik tengah hebar2nja | menjusun 

kekuatan untuk merebut kemenangan 

dalam PEMILU, disamp'ng didalam 

batang tubuh parta' sendiri terdapat 

pula penjusunan kekuatan antara 

sesama teman, untuk saling menji- 

sinkan s'ana2 jang akan mendjadi 

putjuk pimpinan partal kelak. Kita 

mendengar perpetjahan dalam batang 

tubuh PNI segera setelah berachir- 

nja Kongres Nasionalnja di Semarang 

baru? ini Issue pemilihan Ketua 

baru jang tidak fa'r, dengan tjam- 

pur tangan pihak "ketiga" sangat 
sarter ditelinga kita, kemudian me- 
njusul move politik pertama dari ko 
tua baru PNI mengenal "kaum saru- 
ngan" serta tuduhan terhadap Hardi 
jarg main mata dengan Djakarta 
Charter, kesemuanja ini membukti- 

kan kepada kita bahwa PNI tengah 
bergolak dengan hangatnja. 

Disamping kita djuga mendengar 

kekalutan jarg terdjadi dalam ba- 

tang tubuh partai IP-K! mendjelang 

Musjawarah Besarnja di Djakarta pada 

bulan Mel ni, perebutan kekuasaan 
dari masing2 golongan dalam IPKI 
amat merondjolnja jg diwakli oleh 
tiga fraksi Sug'rman, Achmad Sukar- 

madidjaja, serta faksi Djendral Soe- 
kendro. 

Disamping lainnja lagi kita melihat 
pihak jang tengah berkuasa dalam pe- 
merintahan kini tengah berusaha pula 
melalui djaring2 jang ada padanja, un 
tuk melanggengkan kekuasaan jang ki- 
ni tengah dipegang. Dari mulai pe- 

pengertian dan pendirian 
ABRI tentang DWI Fungs'nja, sampai 
sampai dengan PERMEN 12, ataupun 
pendjatahan wakil2 rakjat menurut 
(UU PEMILU bagi ABRI serta kehen- 
dak pengelompokan partai politik-pun 
dalam kampanje PEMILU tidak dapat 

    

   

     
Kita lepaskan dem kian sadja sebagai 
salah satu usaha dari seklan banjak 
usaha lainnja lagi melanggengkan kur 
s1 Jang sekarang ada di tangan. 

Demik'anlah keadaannja, dan begi- 
nilah kehidupan masjarakat Indonesia 
saat int, dapatlah kita katakan pada 
saat ini Issue PELITA terbenam oleh 
issue PEMILU jang mendekat. Memang 
tah konstalasi kehidupan politik di- 
tanah air kita Ini tengah mengalami 
kegontjangan jang hebat Pelbagal per- 
hitungan jang matang dan nuchter ha- 
tuslah terlebih dahulu dilakukan se- 
belum sesuatu pihak mengadakan ker 
djasama dengan pihak lainnja. Perh'- 
tungan Int bukan sadja meliputi as 
bek politik dar! masing2 partner ship 
Jang akan dibawa serta, tetapi djuga 
perhitungan kondisi sosial masjarakat 
Indones'a, perhitungan kekuatan mas- 
Jarakat jang tidak "berpihak", atau- 
pun perhitungan kekuatan mahasis- 
wa djuga dfikut sertakan 

    

Chusus kalau kita menindjau usaha 

peng'kut sertakan kekuatan mahasis- 
wa dalam perhitungan politik Nastonal 
Gitanah air, amatlah menarik hati ka- 
lau Wita mau menindjau kehidupan” 
kemahasiswaan kita dewasa ini. Pada 
saat inipun kegontjangan kehidupan 
politik jang sama seperti jang terdjadi 
@'dalam masjarakat, djuga berlangsung 
dalam kalangan mahasiswa Indonesia 
Kita melihat pada masa adem-pauze 
jang diisi dengan kehidupan campus 
bersifatkan kereaktif, dengan berusa 
ha matiZan meng-eleminir kerdja2 ber 
baukan polit'k, pada saat Ini akibat 
pengarah jang datangnja dari masjara 
kat mengjelang PEMILU ini, kelihatan 
mulai terasa gojah. Sekalipun penger- 
Wan "anti-politik” jang disalah tafsir 
kan dari kehendak depolitisasi pergu- 
ruan tinggi masih d'tjanggungkan di 
sana-sini, tetapi nadanja telah mulal 
miner, hal Ini amatlah terasanja teru- 
tama 'diputjuk pimpinan — mahasis 

tengah menduduki posisi tertentu 
dalam student governmerj masing2. 
Kita melihat kasus2 mentjari "orai 
kita” dan "bukan orang kita”, kasus2 
"dia” dari aliran mana, serta apakah 

    

   
  

  

    

bahwa Gedung Purjh akan 
lebih suka kalau Konggres 
sama sekan tidak 
kekuasaan Pemerjniah AS dj 
Asia Tenggara. Tetapi djika 
pengesahan  Konggres/Senat 
diperlukan. maka Pemerjnyah 
AS akan menjesudju/ suatu 
amandemen jang disahkan 
oleh Komisi Hubungan Luar 
Negeri Sena AS pada hari 
Senin jang lalu dengan satu 
perubahan, kaia Hugh Scott. 

Ia mengatakan akan mengu 
sulkan suatu pengganti perubah 
an jang disecudjui/didukung 
Gedung Putih jaitu bahwa da 
na2 dapat d/pergunakan un- 
tuk menempajkan pasukan? 
dj Kambodja ,.karena diperlu 
kan untuk melindungi angkat 

sa bersendjata Amerika Seri- 
at.” 
Hugh Scoti berjemu dengan 

para wanjawan beberapa djam 
sesudah Lec. Djen. Pensjun 
James M. Gavin menjajakan 
kechawatirannja bahwa frus- 
trasi2 perang Viemam akan 
menggoda beberapa iokoh2 
mjliter AS unjuk berperang 
melawan RRT. 

PAMERAN 4 KRATON 
DAPAT PERHATIAN 
TJUKUP BESAR 

JOGJAKARTA, — Sekretaris 
PEPERDA Daerah Istimewa Jogja 
karta Drs- Suharto dalam ketera 
ngannja mengatakan bahwa pa- 
meran 4 keraton jang kini sedang 
berlangsung di Jogjakarta telah 
mendapat perhatian tjukup besar 
dat pengundjung dalam negeri 
maupun wisatawan? lainnja. 

berbahaja atau tidak mengikuti serta 
kan "dia" dalam formasi jang ”kita' 
bentuk, serta banjak lainnja lagi mu- 
lal t dimana2. Serta peranan jang 
diperi'hatkan oleh organisasi mahasis 
wa ekstra, dalam rangkalan membawa 
kan suara induk partainja mentjari 
masa sebanjak2nja amatlah kentaranja 
dewasa Ini diperguruan2 tnggi. Ke: 
daan ini tidak sadfa berlangsung di- 
kota2 pusat? Un'versitas sadja, seper 
& Djakarta atau Bandung umpamanja, 
tetapi didaerah2pun keadaan jang sa- 
ma berlaku. Bertemu dengan tokoh2 
mahasiswa h Galam Konperensi 
ASEAUS KE II di Bandung baru2 Ini, 
metatu! diskust dan tukar pikiran, si 
kap Ingin kembalt ” bermaln politik 
Ini amat kentaranja, dan pantf'ngan 
data2 serta Informasi dari pihak lain 
demik'an mengasfikkan untuk diten- 

Dielaslah pada saat Ini dengan 
satu perkataan dapatlah kita simpul- 
kan, mahasiswa Indonesia tengah mem 
War'2 sikap politik-nja. Dan golongan 
politik tertentu di Indonesia tengah 
berusaha mati2an mempengaruhi para 
mahasiswa sebaga! partner politik jg 
akan ditempuhnja. 

        

   

    

    

  

Menganalisa keadaan d'atas, chu- 
susrja datam konteks mahasiswa In- 
doresia mulai memalingkan perhati- 
arcja dalam pertjaturan politik Na- 
s'orat, bagi kita Ini adalah aan 
Jarg tumrat, Karera biar bagaimana- 
pun kekuatan mahasiswa tidak bisa 
disingkirkan demiklan sadja dari per 
hitungan kekuatan politik sesuatu go 
longan, pendapat ini sesuai seperti 
apa jarg disampaikan oleh Seymour 
Martin Lipset dalam tul'sannja "Ma 
tasiswa dan Politik" jung mengata- 
kan pula masa mutachir ini peranan 
pot'tik mahasiswa — haruslah diakul 

karena ng kekuatan2 jang ada, 
tidak selalu mampu menopang Idea2 
mereka jarg inginkan perubahan2. 

Terlebih2 di Indonesia dengan pe- 
ranan "polllk” jang pernah diperil 
hatkan oleh para mahasiswanja, ti- 
dak sadju dalam priode kebangki- 
tan naslonal, perdjuangan — revolusi 
phisik, tetapi dalam menegakkan or- 
de baru inipun, andij terbesarnja di- 
pegang oleh para mahasiswa, dengan 
demiktan pengabalan kekuatan ma- 
hasiswa adalah perbuatan jang ku- 
ravg “perhitungan”. Hal ini disadari 
Oleh semua pihak, djuga oleh kekua- 
tan2 politik tertentu di Indonesia jg tengah bertarung merebut posisi da- 
lam PEMILU jad 

ASALAHNJA disini, sepan- 
djang kemengertian kita ke 
napa pihak? tertentu tsb be 
rusaha mati?an  mempenga- 
ruhi kekuatan mahasiswa se 

bagat bahagian perhitungan kekuat- 
am politiknja tsb, bagi para maha- 
siswa sendiri sikap pol'tik jang be 
baimanakah jang akan — dianutni 
Meneropong sedjenak akan pri kehi- 
dupan masjarakat mahasiswa Indone- 
ida, maka pengertian berpartisipasi 

(Bersambung ke hal. IV) 

    

   

  

    

MERDEKA 
T 

WASHINGTON : 

Senat AS & Gedung 
Putih sama2 mundur 

James Gavin jang menen- 
tang eskalasi perang Vietnam 
seiama 5 jahun terachir inj 
kh menerangkan kepada 

Hubungan? Juar Ne- 
geri Senai AS bahwa penero- 
bosan miljier AS ke Kambodja 
nampaknja menimbulkan Tisi 
ko akan perangnja AS mela- 
wan RRT. 
James Gavin muntjul seba 

gai saksi sesudah Komish ter. 
sebus menjetudjuj resolusi dua 
parjai jang dirumuskan deng 
an kaia2 jang kaku dengan 

maksud menghentikan perluas 
an aksj militer AS apapun 
dj Kambodja. 
Ukura, jang nampaknja 

menarik sebagian besar duku 
ngan Senat AS, akan memo- 
tong dana? untuk memperja 
hankan pasukan? AS di Kam 
bodja dan akan melarang per 

apapun jang 
akan mendjadi usaha penuh 
untuk mendukung Pemerintah 
Kambodja jang baru 

Baik Menteri Pertahanan 
Mellvn R, Laird maupun Ke- 

Gandja 

  

  

sehat 
Kata Dokter Djiwa 
Universitas 
Harvard, A,S. 

San Francisco, 16/5 (Mdk) 
Sesudah disdakan penin- 

djauan kembali setjara sisti. 
matis terhadap ratusan studi 
tentang garfdja. seorang ahli 
psikiatri dari Universitas 
Harvard Amerika Serikat ha 
ri Senin menjatakan gandja 
sebagai sesuatu jang sehat, 

Apa jang paling mengesan 
kan tentang research itu ka 
ta Dr, Lester Grinspoon, ia- 
lah bagaimana studi2 telah 
diadakan tentang kemungki 
nan gandja dipakal sebagai 
obat. 

Saran2 bahwa gandja da- 
pat dalam merawat 
pemjakit2 djiwa telah diadju 
kan sedjak tahun 1845, teta 
pi belum ada pertjcbaan2 kli 
nis besar jang diadakan, 
ta Dr, Grimspoon, Mungkin 
hal itu disebabkan oleh-ada 
nja soal2 hukum dan penger 
tian jang salah bahwa gan. 
dia itu menimbulkan pema- 
datan, kata Dr, Grinspoon 
kepada Perhimpunan Dokter 
dokter Djiwa Amerika. 

”Sekarang tidak diragukan 
lag! bahwa gandja bukanlah 
obat blus”, katanja lagi, 

Dr, Lester Grinspoon me- 
nerangkan bahwa beberapa 
pedjabat jakin gandja itu me 
nimbulkan ketergantungan 
psikis tetapi ia meragukan 
apakah ketergantungan itu 
tidak sama dengan ketergan 
tungan orang kepada tjelana 
njs, mobilnja atau Istrinja 
Pr. Grinspoom tidak dapat 
menerima pernjataan bebera 
pa penulis Mesir dan India 
tentang adanja ”psikose 

"Perlu diketahut mengapa 
sedikit jang telah ditulis 
tentang kemungkman bah. 
wa gandja dapat : 

  

  

beberapa orang terhadap 
psikose, dengan memberikan 
bantuan ketjamas- 
an jang tak dapat ditahan 
lagi”, katanja, 

Dr, Ghrinspoon memang 
mengakui bahwa pengguna- 
an gandja jang lama dan 
Intensif seperti penjalah gu. 
naan alkohol dapat berachir 
dengan memburuknja keada 
an mental. Tetapi belum pas 
ti mana jang lebih dulu da- 
tang obatmja atau ketjemas- 
an jang tak dapat ditahan 
lagi, Demikian Dr, Lester 
Grinspoon dari Universitas 
Harvard, Amerika Serikat. 

Urh) 

PANITIA PAMERAN SENI 
TOPENG INDONESIA 
TERBENTUK 
JOGJAKARTA. — Baru? inj dl 

Jogjakarta telah terbentuk sebuah 

panitia ketjil pameran topeng 
klasik Indonesia jang menurut ren 
tjana dkan menjelenggarakan pa 
meran chusus di Art Galerry Seni 
seno Jogjakarta. 

  

Sepasang mata2 Soviet dikeluarkan dari 
Maidstong, 16 Mei (Mdk) 

EMERINTAH Inggeris 

hari Selasa jg lalu mem 
bebaskan sepasang ke- 
kasih jg selama 9 tahun 
hidup dipendjara jang 

terpisah satu sama lain, kare 
na mendjalani hukuman da- 

lam perkara spionase dibasis 
laut Portiand tahun 

1961 jang kemudian membong 
kar djaringan mata? Russia 

jang besir. a 

Polisi Majds'one di Inggeris 

mengatakan bahwa saiu djan 

  

tara dua mafa2 ju bernama 
Harry bekas binta- 
ya AL. Inggeris, ielah berusia 
65 tahun. Tanggal 12 Mej 1970 
pagi ja telah | meninggalkan 

jara Maidsiore dengan 
tarj menudju tempat pertemu 
an rahasja dengan iunangan- 
mia iang telah berusa 56 '& 

hup, bernama Etbel Elizabeth 

pendjara Inggeris 
SETELAH DJALANI LEBIH SEPAROH 
DARI HUKUMAN JANG DITETAPKAN 

Gee. 
Ia merupakan seorang Wa- 

nita — safu diantara sedju:a 
jang #jirtanja serta kekuatan 

selama 9!4 iahun dipen- 
djara memberjkan inspirasi 
kepada saja,” kata Houghifon 
dalam suatu pernjataan mela 
1uj para penasehat hukumnja. 

Kedua kekasih itu dapay 
saling berpandangan untuk 
penfama—kalinja dalam kebe 
basan sesudah mengalamy per 
temuan? jang djawasj dipen- 
djara yiga buian sekali. 
Kedua—duanja harj Selasa 

jang lalu, tanggal 12 Mej 1910. 

djbebaskan sesudah mendja- 
lani hukuma, pendjara sela 
ma 9!4 tahun dari hukuman 
jang dulu dijetapkan 15 ia- 
hun. Mereka merupakan nara 
pidara2 terachjir dari lima 
narapidana jang telah dibebas 
kan dalam satu perkara si 
nase. 

How, menghindari 
para war.awan dan djuru-ka 
mera didalam yaxj dan menu 
tupj badannja dengan selimut 
kajn wol. Para wariawan jang 
telah menunggu diluar pendja 
ra melihat sebuah vaxi pup 
berdjalan #jepat keluar darj 

      

   

pendjara setapi tidak dapas 
melihat apa2 kejualj selimut 
kain wol dikursi belakang. Ke 
mudiain polisi menerangkan 
kepada mereka bahwa Hrugh 
tonlah jang siduran dizaxj je 
sudah lewa, itu. 

Perkara spjonase itu meru 

  

pakan salah satu djanjara 
perkara? jang paling sensasjo 
nil dalam sedjarah Inggeris. 
Sesudah disaksikan pengadil- 
an bulan Mare: tahun 1961 
Senator Amer/ka Serika' Clin 
ton P. Anderson, anggota 
Parjaj Demokrat darj Mexico 
Baru dalam keszksian dimuka 
Kongres AS menu bahwa 
rahasio2 iang ditjuri dari ba- 
sis angka'as lan' Por land itu 
mengakbatka., orang2 Rusja 
dapat mengedjar orang? AS 
dalam bidang kapal selam 
nuklir. 
Djaksa wakju jitu mem 

   

      

DJEN. PENSIUNAN 
JAMES GAVIN KUATIR 
PETJAH PERANG ' 
AS LAWAN RRT 
tua Senat Hugh Scott mende 
sak supaja resolusi dua-partai 
jitu diperlunak. Scott berkata 
bahwa resolusi itu harus diru- 
muskan sedemikina rupa 
ga tidak membagasi hak dan 
tanggung-djawab presiden AS 
sebagai panglima tertinggi 
angkmtan bersendjata AS dan 

ia meramgikan bahwa resolusj 
itu mungkin sidak disetudjui 
dalam bentuknja jang seka 
rang. 

Gavin mengusulkan supaja 
Nixon mengangkat seseorang 
jang sekarang tidak mempu- 
njaj djabatan dalam Pemerin 
tahan mendjadj anggota Kabi 
net jang diberi tugas chusus 

Amerika mengachiri terlibatnja 
Serikat di Vetnam, (UPI) 

pariwisata 
Djateng 
akar Djuni 
SEMARANG, 16 Mei (Mdk) 

Untuk ikut serta memadjukan kegia 
tan dibidang kepariwisataan didaerah 

Djateng, pada achir Djuni 1970 jang 
akan datang @kota Semarang akan 

dilangsungkan pem'lihan "Ratu Pari- 
wisata Djawa Tengah 1970”. 

Kepala Bag. Show-Business Taman 
H'buran & Rekreasi Semarang, Her- 

man Sugianto menerangkan pada "'An 

tara”, bahwa pemilihan ratu pariwisa 

ta Djateng tsb. baru untuk pertama 

kalinja diadakan, dan akan diseleng- 

garakan di Taman Sari Loka Sema- 
rang serta mendapat dukungan sepenuh 

nja dari Projek Officer Pariwisata 

Djateng, Drs. Sardjono, 

Kepada para pemenang jang terpi- 

Ih dan dinobatkan sebagai "Ratu" 
dengan pemasangan mahkota, akan 
sampaikan plala "'Ratu” Pariwisata”. 

Berbeda dengan  mode-show atau 

pemilihan "Ratu Luwes” jang pernah 

diselenggarakan belum lama ini, ma- 
ka dalam pemilihan "Ratu Pariwisi 

tlap pesertanja diwadj'bkan mengena 

kan pakalan tamasja, pakaian pesta 

baik timur maupun barat dan pakaian 

Dengan memakai berbagai pakaian 

Mulah setiap peserta dinilai keserasian 

dan keluwesannja dalam membawakan 

nja ditengah? gelanggang ps lihan. 
Pemilihan "Ratu Pariwisata — Dja- 

teng 1970” tersebut dapat diikuti oleb 

putr'2 dari kota? diseluruh Djateng. 
(Am). 

RAKJAT KAMBODJA 
TAAT PADA LON NOL 
Kata Menlu McMahon 

Canberra, 16 Mei (Mdk) 
MAJORITAS besar rakjat 

Kambodja taay kepada Peme 
rjnhah Lon Nol, kata Meniteri 
Luer Negeri William McM: 
hon kepada Parlemen Australia 
har' Rabu jl. 
Mendjawab perjanjaan2 Par 

lemen jtu Menlu Ausiralj Wil- 
liam McMahon mengatakan 
bahwa meskipun bekas Kepa 
la Negara Kambodja Sihanouk 
telah memprores serbuan pa 
sukan2 Ve:nam Utara dan 
Viet Kong wakitu itu. namun 
sekarang Sihamouk mengga- 
bungkan pasukan2nja dengan 
pasukan2 Vietur dan Viet 
Kong dan berharap dapar men 
dirikan Pemerintah oelarjan 
diwilajah Komunis. (UPI). 

        

    

  

  

  

bahwa Houghton dan Ethe' 
Gee melakukan pen'iurian jg 
sesungguhnja. 
spion Soviei lainnja, jaitu 
Gordon Lonsdale, menterdje- 
mahkan drkumen?nia dan Pe 
ter serta Helen ' alas 
Morris da, Helen Cohen, me 
neruskan dokumen? jang su- 
dah diterdjemahkan itu ke 
Moskow. 

  

ONSDALE, jang didja. 
tahi hukuman 25 th., 
dibebaskan dalam bulan 
Aprjl tahun 1964 seba 

tebusan sai 
Inggeris Grevile Winne, 
Gipendjara di Uni Sovjet kare 
na tuduhan2 spionase. 

Pejer dan Helen Krager, 
Jang masing? didjatuhi hukum 
an pendjara 20 tahun, jang la 
lu dibebaskan sebagaj tebus- 
an Kuru Ingeeris Gerald 
Bronke, lanz diuga dipendja 
ra aleh Umi Sovjet dan ? Ing- 
rer's lainnja jang mendialani 
hukuman mendiara di Mosko 
karena perkara obat2an (UPI) 

    

   

      

   

        

   

    

   

   

        

   

      

   

     

                          

   

                    

   Panel 
PE 

OLEH: 
NJ. SRI SUBEKTI 
HASIR WIDODO 

ETELAH kita menikah, biasa 
nja perhatian kita jang perta- 
ma ditudjukan pada suami sen 
diri. Akan tetapi  djanganlah 
kita lupakan bahwa kita pu- 

teri dari ajah dan ibu kita sendiri 

Pertalian darah dan kasih sajang Itu 

tak dapat ditukar, karena hal terse- 

  

  

but maka penghormatan — terhadap 
orang tua (: dan ibu) haruslah 

tetap mendjadi perhatian. Walaupun 

kita telah bersuaml, tetapi kewadJi- 

  

ban kitalah untuk selalu menghorma 

t1 kedua orang tua kita, serta mene 
rima nasehat2 jang diberikannja, de 

mi keselamatan bahtera perkawinan 

dan pergaulan kita dengan suami. 
Tjtnta kasih kepada orang tua 
djanganlah luntur upun kita te 
lah menikah, ingatlah segala djasa2 
orang tua sewaktu kita masih ka 

      

PAMERAN MODE 
TJARA BARU? 

Dua manekin Ingseris barangkali 
telah mengadakan suatu tjara pame- 
ran pakian lang terbaru saat Ini, jai 
tu ketika mereka berkeliling kota 
Lordon menaiki sebuah kereta-kuda 
Roma zaman dulu kala. 

Kereta tersebut dibikin dan senga 
dja didatangkan dari Itali. Pada gam 
bar d'atas tampak kedua  manekin 
mengenakan pakaian untuk musim di 
ngin di Eropah tahun ini. (UPI). 

2 BINTANG BERTEMU 
Dua aktris jang sudah tak asing 

lagi basi penggemar2 film telah ber 
temu muka dalam suatu djamuan 
minum disebuah restoran Itali di 
Roma beberapa m'nggu lalu. Dikiri 
adalah bintang film Amerika Caroll 
Baker dan dikanan aktris Itali Clau- 
dia Cardinale. Caroll kelihatan me- 
ngenakan sebuah gaun jg tjukup ber 
djendela didepan. (AP). 

  

  

    

  

rus dipatuhi karena pada umumi 
semu, asehat orang tua itu bertu 
juan mengantarkan puterinja kealam 
kebahagiaan djuga adanja. Seorang 
Wanit, jang sudah bersuami dan tI- 
dak lagi mengindahkan nasehat? dari 
Ibu bapanja, bahkan mengurangi ke 
setlaannja pada mereka, maka akan 
dimurkai Tuhan djuga. Membandel 
kepada orang tua akan mendatang- 
kan kurangnja kepertjajaan dihati 

suami terhadap kita. Didepan ajah 
dan ibu seharusnjalah kita selalu 
berlaku sopan, utjapan jang keras 
dan meninggi serta tertawa”berbahak 
— bahak hendaknja kita batasi, kare 
na itu lemah lembutlah kita dihada 
pan kedua orang tua, agar bertam- 
bah sajangnja kepada kita dan sema 
kin puas berputerikan kita. 

Andalkata setelah kita menikah itu 
masih menginginkan sesuatu barang 
dari ajah dan ibu, madjukanlab per 
mintaan itu dengan baik dan djangan 
dipaksakan, sebagaimana kita minta 
sesuatu dulu sebelum menikah. Kita 
timbanglah baik2 apakah perlu kita 
menjusahkan mereka lagi, padahal 
kita sudah bersuami. Timbang rasa 
orang tua itu adalah perlu sekali di- 
perhatikan. Sedapat mungkin djangan 
lah kita meminta sesuatu itu dide 

  

HALAMAN II 

  

Menlu Kambodji Yem Sam- 
buar mengatakm, bahwa ia 
djuga akan meminta bantuan 
sendjata, kepada negeri2 sosi- 
alis. "Karena adalah hak kami 
untuk meminta bantuan sem- 

djata" demikian katanja 
Sekali? memang perlu mem 
djalankan diplomasi jang tere 
lalu tinggi. 
Siapa tahu, kalang2 terdjadi 
hall jang tak pernah datang | 
dalam impian 

LAIN DI PHILIPINA 
Mahasiswa — Philipina dalam 
Konperensi Dewan Mahasiswa 
se Asia Tenggan ke II di Ban- 
dung telah menolak semua re- 
solusi tentang Kambodja. Ka- 
rena mereka heran mengapa 
jangdikemukakan hanja agresi 
Vietcong dan Vietnam Utara 
sadja. Sedang pelanggaran ke- 
daulatan Kambodja serta ke- 
netralannja oleh Amerika Se- 
rikat tidak disalahkan. 
Jah, dasar penuda2, achirnja 
semua resolusi disetudjui se- 
tjara aklamasi ! Setelah rame2 
“mengutuk ” agresi AS 
Menarik djuga wntuk mem- 
bandingkan keputusan ini, de- 
ngan keputusan “Pertemuan 

   

    

Asia t Pasifk” jang akan 
datang 

TERLALU ENTENG? 

Menurut AFP. Tun Razak 
diharapkass akan mendjadi Ke- 
tua Pertemuan Asia bersama 
Adam Malik. Vaksudnja untuk 
lebih menambah “daja kekuat- 
an” Pertemuan itu. . 
Memang Malaysia sahabat baik. 
Sampai2 barang enteng Indo- 
nesia dia ingin bantu mem- 
beratkannja. 
Terlalu, . . ..terlalu baiknja! 

deli 

(Kelis berat dipodjok)     
dua, menurut mdpl Ibukah atau ad 

pis suamikah? Dalam hal jang de 
mikian hendaknja kta 'memperguna- 
kan kebidjaksanaan jang teliti. Kar 
lau dapat kita lalu krisis dengan s8 
ami terhindar, setingkan hubungas 
dengan ibu tidak ikan putus. 

Ada pada kejakimn orang apabila 

kita sudah berputera, maka tjinta ajah 
dan ibu akan nampak berpindah kepa- 
da tjutjulnja itu. Djika demiklan se- 
patutnjalah tjinta bellau kepada tju- 
tjunja itu-disalurkan  sebail 
Kalau mereka tingal bersama dengan 
kita, biarkanlah mereka merawat tju- 
Wunja, lebih2 apablla kita itu baru 
untuk jang pertami kali melahirkan 
biasanja sang Ibulah jang suka mera 
wat tjutjunja tersebut, hal Ini diker- 
djakan karena mengingat keadaan ba- 
Gan kitamasih belum sehat betul di- 
samping ingin memberi tjontoh kepa- 
da kita bagaimana tjara memandikan 
baji Itu, toch kadang? ada djuga seo 
rang ibu jang baru pertama kali me 
lahirkan agak takut! djuga memegang 
puteranja jang masih terlalu ketjil 
Itu bukan 

Tetapi ada pula orang tua jang ke- 
terlaluan tjintanja kepada tjutjunja, 
sehingga mereka berusaha membawa 
tlutjunja dan membahikannja dengam 

    

Penghormatan kepada orang 

nak? sampai kemasa remadja dan 
gambarkanlah pajahnja beliau men- 
(jari 1chtlar diwaktu menjekolahkan 
dan diwaktu melangsungkan perkawi- 
nan kita, walau itu sudah termasuk 
kwadjibannja jang tidak mengharap 
kan ganti, tapi alangkah besarnja pe 
ngorbanan orang tua demi hari de- 
pan putra2nja. Akan dimurkai Tuhan 
lah seorang anak jang setelah men. 
dapatkan kebahagian lalu melupakan 
(tak menghormati) pada kedua orang 
tuanja lagi, atau — menjia-njlakan 
orang tuanja, serta karena sesuatu 
kedudukannja lalu merasa malu me- 
ngaku kedua orang tuanja jang su- 
dah tua dan tinggal djauh dari ko- 
ta, dsb. 

Sebab itu nasehat orang tua amat 
penting artinja bagi kita. Oleh kare 
na orang tua itu telah berpengalaman 
lama, ibarat telah banjak makan 
garam — asamnja pergaulan, maka 
Nasehat — nasehat ajah dan ibu ha- 

  

  

Sedjarah Pattimura 

akan difilemkar 
  

Djakarta, 16 Mej (Mdk) 
Perdjuangan Pahlawan Na. 

sional Pattimura, dalam wak- 
tu dekat akan difilmkan oleh 
salah seorang Pengusaha Na- 
sional Karyawan AURI Kap. 

ten John J. Sauisa Purnawjra- 
wan, kerdjasama dengan peru 
sahaan film Djepang. sehubu 
ngan dengan peringatan HUT 
Pahlawan Nasional Pattimura 
jang ke-153. 

Lokasi pembuatan - film ini 

akan diadakan di.tempat2 ber 

sedjarah antara lain Pulau Sa 

parua, Benteng Durstedde, 
Pantaj Waisis al. Gunung Ire- 

kadel dan di Pulau Ambon an 
tara lain Benteng Vicktoria 

Kampung Benteng karen» di 

tempat2 injlah Pahlawan Sapa 

rua Partimura melakukan per 

djuangan2nja melawan pendja 

djahan Belanda pada tahun 
1870. 

Pelaku2 utama akan diperan 
kan oleh Pemuda jang berasal 

darj Maluku jang mempuniai 

pengalaman jang tiukup dibi. 
dang perfilman. sedang 
nan sebagai Martha Chistina 
masih belum ditentukan 

Dikatakan oleh Kapter John 

J Sauisa pembaaren film ini 
akan selesai pada HUT-nja jg 

ke.154 tahun 1971 jad. (PAB 

   

tua setelah kita 

  

berumah tangga 

pan suami atau orang banjak karena 
perbuatan Itu akan memberi malu 
kepada suami maupun orang tua 

sendiri. Mengutjapkan sesuatu jang 
memberi malu pada ajah dan ibu di 
depan anggauta keluarga dapat me- 
ngakibatkan putusnja kontak pribadi 
kita dengan orang tua kita. Ingatlah 
selalu seorang anak harus selalu te 
tap menghormat kepada kedua — Oo 
rang tuanja, tetapi djuga harus te 
tap mentjintal dengan sepenuh hati 
kepada suaminja. 

SORGA DIBAWAH TELAPAK KA 
: Tidak pertjuma sabda Nabi 

Besar Mochamad w. ini berarti 
Ibu kita harus dimuliakan dan didja 
dikan penasehat tertinssal didalam 
perkawinan, karena beltau sudah le- 
bih berpengalaman dalam memper- 
gauli suami, serta banjak mengenal 
alam kaum laki2. Pandanglah ibu ki- 
ta itu sebagai orang jang lebih ba- 
njak mengetahui diri sendiri. Ka- 
dang? tentu djuga terjadi perdjua- 
ngan pikiran jang sehat dalam kal 
bu kita untuk memilih satu diantara 

Tidak ada 

    

kita. Hal int supija dipertimbangkan 
dengan balk2-dan kita berusaha me- 
nerangkan sebaik-hiiknja kepada orang 
tua, agar tidak trdjadi kesalah fa 
haman . 

Dan apabila orng tua kita Ita 
Ingtn memberi dan membelikan sesu 
atu, mereka tidak last menjerahkam 
langsung kepada kita tetapi berpin- 
dah pada tjutjunh, tri dapat dime- 
ngerti. Itulah rodjekt-anak kita, da 
lam hal ini sebuiknia djanganlah kita 
bersikap seokah-olih rmemantjing pem 
berian dan pembelan sesuatu. Serta 
Gjangan pula bersikap menampik se 
gala pemberian itu karena dapat.mes 
mgetjlikan hati oring tua. 

EMANG ilargkah nikmataja 
mata kia apabila melihat 
seorang ling baru sadia me 
nikah sutih dapat berdiri 
sendiri din tidak lagi meng- 

antungkan hidupih kepada orang tum 
serta alangkah snangnja hati meli- 
hat hubungan jang rapat diantara me 
reka. Inilah jang berbahagia didunia 
dan diachirat. 

    

kegelisahan dalam IPKI 
Redaksi Jth : 

Bersama ini kami mohon dimuat 
oleh Surat-Kabar jang Saudara pimp'a 
bantahan kami mengenai utjapan Sau 
dara Sukarni Ketua Umum dari Par- 
tai MURBA sewaktu menghadap Pre. 
siden Suharto di Istana jang ber'tanja 
dimuat oleh Surat-Kabar MERDEKA 
hari Djum'at tanggal 1 Mei jang ber- 
buaji 

"Menjinggung tentang pengelompo- 
kan ia mengutarakan bahwa dewasa 
imi terdapat kegelisahan dalam tubuh 
NP-KI, apakah mereka Itu tetap din 
kelompok pembangunan apakah akan 
masuk kedalam kelompok golongan 
karya" 

Sangat disesaikan — sekali utjapan 
Saudara Sukarni sebagai tokoh masio 
na jang kita hormati begitu gegabah 
berbitjara demikian, karena kami se 
luruh warga partai TP-KI sangat mera 
sa tersinggung sebab kami tidak me 
rasa gelisah atas pengelompokan per 
tai? politik pada dewasa Ini, apakah 
menajadi golongan pembangunan 4.» 

   

  

kah golongan kana bagi kami dak 
Gjadi persoalan dam memang kami 
tidak perlu — gelisah oo karena partak 
UP-KI sendiri telah mmempunjal satas 
ran perdjuangan tersendiri Jaitu tetap 
mempertahankan Fisafat Negara PAN 
UJASILA dam UUD tahun 45 

Sebaga? insan Orde-Baru partai UP- 
KL selalu mendjdi partnership 
ABRI umumnja, dususnja TNI/AD 
dalam mempertahmkan tegaknja kesd 
lam dan kebemaran demi kelangsungan 
idup Orde-Bkaru Iu sendirt 

Sekian dam terima kasih atas bamu 
tuan Saudara 

DEWAN PIMPINAN TIABANG 

  

PARTAI HKATAN PENDUKUNG 
KEMERDMEKAAN — INDONESIA 

(PKI) 
DJAKARIA SELATAN 

   Ketua 
(BAMBANG SUWITO ML) 

Seudarts 4 
(AEOOFL. MORIS O.D. ST 
NAGMERITOR)
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LAMAN IV 

    

    

MERDEKA 

  

Tjalon2 astronot Amerika 

pilih sport sebagai 

rekreasi 
Cape Kennedy, Florida, 16 Mel 

  

lakukan dalam waktu terluang Gi- 

antara tiga golongan jang mungkin 
'sekaji disediakan untuk tjalon3 as- 

penguah, 

angkasa 
Vni- 

takan bahwa selama ini sedikit 
waktu terluang diangkasa luar teta 
pt kepada tjalon2 astronot dalam 
misi? penerbai 
akan diberikan lebih banjak waktu 
terluang. 

Faktor terpenting dalam menik- 
mati waktu terluang talah "“kebe- 
basan memilih”, kata para penje 

(dik dalam surat edaran jang dibe 

rikan kepada Kongres ke-7 menge- 
nal Ruang Angkasa didekat Pan 

tal Cocoa, Florida, Amerika Seri- 
Ikat. 2 

pengudii dilapangan 
Angkatan Udara MeConneli, Kan- 
cas, dan 43 Insinjur serta lmiawan 
jang bekerdja diprojek stasion ru- 
ang angkasa Skylab di Denver me- 

bahwa tjalonz astronot 
itu menjetudjut daftar' hnt2 jang 

Judo masuk atjara 

  

   1 

    

Ka
 

  

  

    

     

  

I 

'UTUSAN 

  

mes menggondol 

untuk volleybah, 

  

  

(Sambungan darj hal. I) 

konperensi ini akan menemukan su- 
atu Gjalan keluar guna 
krisis di Kambodia tsb. Ketika dita 

  

2 gunung 
Mimalaya di- 
taklakkan 

   diduni punya 1 ket 
bari Sel Kan menurut tapo- 

ya : H Katamar « ha 

Ih haris ang penakluk Ita 

latan W ta dan Vayar Jose, 
demikian dari Kathmandu. 

ekspedisi Belanda 
team ekspedisi Be- 

    

Semua anggi 

  

   
Janda kegunung  Himalaja, Ketjuah 

pemimpirria, L.F. Saltet, telah ber 

hasil mentjapat purtjak  ketingglam 

21314 kaki (6.475 meter), | puntjak 
gunurg Hmalchuli sebelah timur la- 
ut, demikian diberitakan oleh Kem- 
Ju Nesal hari Kamis. 

Kemlu Nepal mengutip sebuah Ia- 
peran dari petugas penghubung team 
ekspedisi tsb. sebagai — mengatakan 
behwa semua anggota team eksped'si 
kini sedang kembali dengan selamat 
ke-kam utama mereka jang terletak 
@isebuah gunung jang dulu belum 

@Maktukkan. Laporan itu t'dak meng 
#takar apakah Satet gagal mentjapal 
purtjak tsb, demikian Reuter dari 

ndu. 

   LATIHAN KATA2 HARINI 

MENDATAR 

1.Hadiah tertinggi dalam dunia film 

'3.Lapangan terbang Internasional di 

Tokyo. 

7.Masalah : persoalan : atjara 

10.Sekolah Pertanian Menengah Atas 

11. Tidak ingat 12.Tuhan 
13,Penanda-tanganan sebagai penga 

kuan benarnja sesuatu surat ke- 
terangan atau surat2 lain jang 

  

berharga. 
115.Sebuah sungai di Dierman 
NI.Murut achir dibuang : minuman 

keras. 19.Organisasi radio amatir 
24.Isi kepala (benak) 

| 28.Sakit gigi sesudah makan mak ian 

28. Pakaian hakim 
29.Lezat (makanan) 30.Alat berdjudi 

32. Segala Gienis burung 
|. 8.luran REhabilitasi DAerah. 

S
a
p
a
 

MENURUN 

1.Ukuran kertas jang dilipat men 

diadi 8 (16 halaman! 
2 Bunji harimau atau singa 
4. Hasil utarna pulau Buton 

$.Tingkatan dalam tedung (Bhs 
Perantjisi 6. Kekal 

@. Perkumpulan untuk menghibur 

tentara di Inggris | sakatan da 

lam bahasa Inggris! 
Ditambah huruf “H7 didepannja 
Mama permainan sefenis Tjatur 

tema mi). YA Pidjit 
anggungan . Ojaminan 

IG Boris siam Gentan 
20 Karuan ve 
IM Murat kades dari depan 

Gamat P7 Saudara maen Ma 

ID) Sutan tenekkor 

aa 

  

| Olympiade Munich 

ORANG KAJA HONS:- 
KONG TERPILIH DJADI 
ANGGOTA 1. 0.C. 

akan 
berapa kategori darj gulat, 

Komite djuga telah memutus 
kan dimasukkannja senam, de 
ngan ketentuan seseorang pe. 
serta jang telah memenangkan 
medali emas dim atjara perora 
ngan tidak akan bisa dipilih 
untuk team, ketjuali sebagai 
pengganti dengan hanja mam- 
peroleh diploma tanda peng- 
hargaan urituk team, 

16 petindju 
try-out k 

jakarta. 16 Mei (Mdk) 
Petindju?2 Djakarta jang ki- 

ni dipersiapkan untuk meng. 
hadapi kedjuaraan Tindju Na 
sional di Makassar achir Dju. 
nj 1910 jad, Djum'at siang ke 
mari, teiah berangkat ke Ban 

Ne laen Petodat wan peti 
Bandung dan Djawa Barat ser 
ta kemungkina, djuga mela. 
wan petindju2 Djawa Timur, 

Team Tindju DCI Djaya jg 
dipimpin oleh Team Manager 
AKBP Djafril itu beranggota 
kan 16 petindju2 terkemuka 
darj Djakarta, sedangkan per 
tandingan akan berlangsung 
dari tgl. 16 s/d 19 Mei dj Sport 
Hall Gelora Bandung. Adapun 
Official team Tindju DCI Dja. 
ya ing terdirj dari: Eddy Si- 
hombing selaku Komisi Teh. 

nik, Piter Godoam selaku Sek 
retaris/Komisi Wasit. sedang. 

kan para coach mewakil: sasa 
na tindju masing2, iajtu Ady 

Molina dari sasana Tindju PN 

Pertamina, Frans Soplanit da 

ri sasana Tindju Garuda Dja- 

MAAN NA PKPA 

  

luar 
HASIL PENJELIDIKAN 
SARDJANA2 AMERIKA 

kegiatan 
Rekreasi jg aktif serta alat hi- 

buran jang pasif paling disenangi 
sedangkan perma'nani serta hob- 

sebagai 

suk dalam kategori jang moderat, 

REFERENSI tertinggi di- 
berikan kepada alat? jang 

alat2 hi-fi, kemudian folk music 
dan musik klasik, Untuk makanan 
mereka semua setudju dan sepem- 
dapat untuk menjukal buahlan, 
ice cream, minuman panas, roti 
sandwichs (dengan mentega), mi- 
human segar, kuweh kering, dan 
minuman dengan alkohol. 

Son12 jang terlibat dalam mem- 
berikan minuman2 dengan alkohol 
dan tembakau harus diselidiki se- 
bagai tambahan bagi soal? jang 
Gjelas melibatkan pembatasan s6 
xull dan penerimaan makanan. 

Djakarta 
e Bandung 

ya dan John Malessei dari sa. 
sana Tovo. 

Adapun petindju2 jang ditu 
rut sertakan adalah petindju2 
darj ke.3 sasana tsb, masing2 
sebagaj berikut : Dari Sasana 
PERTAMINA : Johannes Latu 
mahina — Frans VB — Taufik 

dan Otto Libing. Petindju Id- 

wan Anwar dari Pertamina 

ternjata tak dapat jkut serta 

karena berada dalam keadaan 

sakit. 
Sementara itu petimiju2 da. 

rj sasana Garuda Djaya ada. 

lah : Noortje — Pontas Siman 

djuntak — Jantje 'Tamaela — 

Fauzi — Agus Zen — Otje 

Langkun — Fedy Langkun. se 

dangkan petindju? dari sasana 
TOVO adalah : Dicky Penan- 

toan — Ricky Marantika — 

Fery Moniaga — Sony dan 

Piron Patai. 
Dapat dikabarkan bahwa 

Ketua 1 PERTINA Djaya Ir. 

Rio Tambunan telah lebih da 

hulu berangkat ke Bandung 

pada Kamis pagi Ba : 
(Am 

RTA ORVABPEAN 

JARDINE S.A. | 
Berhubung sebagian dari Iklan mengenai pertandingan2 “ 

JARDINE S.A. 

i dalam harian ini tgl. 15 Mel 1970 
tjetak, maka 

  

   
     

   

    

     

    

          

  

Tgl. 16 Mei 1970 

Tgl, 18 Mei 1970 

dengan ind kami ulangi bagian jang kurang djelas 
isl. IV) ternjata kurang terang di- 

tas 

TIDAK SERING SDR. SAKSIKAN 

Proffessional Kampiun Hongkong 1969/1970 

: JARDINE S:A, . PERSIDJA 

(Hongkong) 

: JARDINE S.A, . PARDEDETEX 

(Hongkong) 
No, 489/M/70 

  
  

  

  
  

          
  

1 2 3 14 5 6 

8 10 

1 te 

14 16 

1 18 
22 

24 5 

1 4 

73 Orang jang pandai, ahli dalam 25. Artinja sama dengan aa 

sesuatu hal 
2A Gojang umpama perahu 

MENDATAR 

1 IN COGNITO, 7. SABIT,8. ATHE 
NA, 9. RP, 11. INDIAN, 12. NA 
GES, 14. KIAN, 16. UPAH, 19. LI 

BIA, 71. ABONNE, 23. DU, 24. NE 

RAKA, 25. ALBUM, 25. STROM 
801i 

31. Tanpa im, 
mati, 

MENURUN 

2 NOBODV, 3 ONTRA, 4. ISTANA 
5. OPENG, 6. MAUSOLEUM, 7. ST! 
MULANS, 10 PNKA 13. AN 

15. IMAD, 16 UI, 17. PARKIR 
18 AMEBOL, 20. ROROS, 22. BU 
ag 

machtuk hidup akan 

    

Pasangan Indratno/Rudy Hartono, 

pasangan terkuat Malaysia Ng' 

dingan berturut2 jaitu dalam turnamen 
kan 

(India). 

Nampaknja dalam gelanggang K. Lumpur nanti, 

kan tumpuan harapan kita, 

laysia. (Indopix).     

    

INDRATNO: 

EMAIN ini sebenarnja be 
rasal dari Solo (Djawa 
Tengah), tapi karena ke 
gatan dalam :apangan 

hidupnja lebih banjak 
dilakukannja di Surabaja “Djatim) 
maka pemain regu Thomas Cup 
kita inj disebut berasal Jari Sura 
baja. Sedangkan orang tuanya 
sampai saat ini masih berada di 
Solo. 

Indartno pada mulanja kita ke 
nal sebagai team tjadangan regu 
Thomas Cup kita di tahun 1967 
jl. berpasangan bersama Mintar 
ja dalam partai ganda wak'u Itu, 
Indratno hanja menempati tempat 
ke-3, sehingga pasangan mereka 
ditjantumkan sebagai pasangan 
tjadangan Thomas Cup 1967. 
Namun setelah selesainja pere 

butan Thomas Cup 1967 di Djakar 
ta kala itu pemuda jang kini be 
rusia 25 tahun ini, telah memben 
tuk suatu pasangan baru bersa 
ma Rudy Hartono Kurniawan. 
Dan ternjata pula pasangan ini 
demikian tjepat menondjolnja, se 
hingga beberapa pasangan terkuat 
sebeiumnja, pasangan Muljadi/A, 
Susanto, Unang/Mintarya, Unang 
/Tan You Hock, semua diibabat/ 
Gikalahkan oleh pasangan jang 
baru terbentuk ini. 

Berpasangan dengan Rudy bagi 
Indratno memang tjotjok sekali, 
dan pasangan ini memang keliha 
tannja dengan tjepat telah mem 
punjai saling pengertian jang da 
lam. Buktinja dengan tjepatnja 
pasangan Ini berhasil muntjul se 
bagat pasangan jang ditakuti, 
baik dalam turnamen jang Siada 
kan di Luar Neger, maupun pa 
da turnamen2 Bulutangkis jang di 
adakan dalam negerl sendiri. 

Dalam turnamen bergana di All 
Engiand, sedemikian djauh pasa 
ngan Indratno/Rudy ini masih be 
tum pernah berhasil, hai ini da- 
pat kita maklumi, karena Rudy 

sebagai temannya Indratno lebih 
banjak menumpahkan " perhatian 
nja kepada pertandingan single 
Kedjuaraan ALLENGLAND Itu 
dari pada untuk kedjuaraan dou- 
ble. Dan hal ini dapat kita maklu 

/mi pula karena kelnginan Rudy 
untuk dapat membawa piala All 

England itu ke Indonesia lebih da 

ri kali tentunya. 
Dalam kedjuaraan ALL ENG: 

LAND jbl. (1970) pasangan Indra 
no/Rudy ini terpaksa harus mem 
Maa 

MAHASISWA 
KITA DAN 
SIKAP 
POLITIKNJA 

(Sambungan dari hal, III) 

! | ha
n | 

: 

mb
 

berikan kemenangan kepada pa 

sangan Denmark Tom Bacher/T: 

Petersen dibabak semi! final, hal 

mana karena temannja Indratio 
jaitu Rudy harus menghadapi per 

tandingan? single jang lebih be 

rat dalam usahanja untuk meng 
piala single Al England 

ke-3 kalinja. Dan kemudian pasa 
ngan Tom Bacher/Petersen inilah 
jang berhasil keluar sebagai djua 

ra ganda turnamen tsb. 

Dalam debut2nja jang lain sela 
ma berpasangan dengan Rudy, 
pasangan terkuat Indonesia ini 
dalam pertemuan mereka di ge 

fanggang turnamen 'Nehru dan 

'Gandhi' di India, 1968 pasangan 
Indratno/Rudy ini telah berhasil 

  

mengalahkan pasangan terkuat 

Indratmo 

Malaysia (Dunia) Ng'Boon Bee/ 

Tan Ye Khan dalam srraight sett, 
dua kali berturut2- 

Prestasi jang d'tjapal oleh In- 
Gratno/dengan berpasangan ber 

sama Rudy ini ternjata sangat me 

ngedjutkan dunia Bulutangkis In 

ternasional, dan mula! saat itu hi 
langiah populeritet pasangan Ng" 

Boon Bee/Tan Ye Khan 'tu seba 

gai pasangan terkut dunia 

Memang banjak jang dapa! k'ta 

tjatat dari prestasi Indratno, pe 

muda asal Djawa Tengah jang 
muntjul sebagai aju 

ara ganda nasional 1964/1970 

dan djuara ganda PON VII Sura 

baja. 
Mengenai karier hidup/masa 

depannja, jang kita ketahui In- 

Gdratno “sebagaimana djuga de- 
ngan pemain2 Thomas Cup kita 
lainnja, masih belum mempunjai 

lapangan pekerdjaan jang tetap 
terkatjuli sebagai pedagang. Da 
lam hal ini kita ikut djuga min 
ta perhatian kepada Pemerintah 
lebih2 mengingat bahwa para 

olahragawan kita ini telah banjak 
sekali memberikan sumbangan2 

jang positif dalam tugas mereka 

melalui missi olahraganja untuk 

mengenal Indonesia di dunia luar 

  

INDRA GUNAWAN 

  

NDRA GUNAWAN adalah 
adik kandungnja Indratno, 
dan'ia (Indra Gunawan) dua 
tahun lebih muda dari In 
dratno. Sebagaimana kakak 

nja Indra Gunawan djuga adaiah 
kelahiran kota Solo dan bercomi 
#!i di Surabaja. 

2 Bulutangkis kita un 

wan/Hermanto telah muntjul se 
bagai runner up PON VII dibawah 
pasangan Rudy/indratno. 

Tertarik akan prestasi in! maha 
Pengurus PBSI Pusat telah mc- 

Indra Gunawan 

ini untuk di TCikan Gi 

Djakarta dalam rangka mengha- 
dapi team Thomas Cup Bangkok 

untuk bebak penjisihan perebutan 
Thomas Cup zone Asia Barat. Na 
mun sangat disajangkan, karena 

datam seldks! terachir pasangan 
ing 'ajatuh' dan tidak dapat dlikut 

sertakan ke Bangkok, sedangkan 
sewaktu dalam training centre, 
pasangan ini telah menundjukkan 

prestasi jang baik 
Sewaktu PBSI sudah "clear" de 

ngan persoalan 'affair Bangkok" 
terrjata Pengurus PBSI dengan 
komisi tehnik PBSI kembali mc 
manggii Indra Gunawan untuk d' 
TC-kan dalam menghadap! babak 
final tone Asia perebutan Tho 
mas Cup melawan Djepang. Tap 

pasang an kuat Indonesia jang pernah mengalah- 

'Boon Bee/Ten Yee Khan dalam dua kali pertan- 

”Nehru” dan ”Gandhi” di Jaipur dan Bombay 

pasangan Indratno/Rudy ini merupa 

dalam usaha mereka membojong Thomas Cup dari Ma- 

  

(Disusun oleh wartawan 
Olahraga ”Merdeka” 
ALIMUDDIN ARAHIM) 

kalj ini Indra Gunawan tidak ber 
pasangan dengan Hermanto lagi, 
malahan Indra Gunawan didjadi 
kan pasangan Muljadi. Dan se 
wektu pasangan 'baru' ini djter- 
djurtkan di Kjoto ternjata telah 
membuat surprise jang berarti, 
dimana pasangan Indra Gunawan 
/Muljadi jang merupakan pasa 
ngan 'baru', telah berhasil me 
ngalahkan pasangan terkuat Dje 
pang jang terdiri dari 1. Kojima/ 
Akiyama dalam straight sett 

Tertarik akan prestasinja jang 
baik ini maka PBSI waktu itu tlh 
memutuskan agar pasangan 'baru 
Indonesia itu jaitu Indra Guna 
wan/Muljadi dikirimkan ke turna 
ment All England London. Tapi 
ternjata PBSI telah melakukan ke 
keliruan tentang pendaftaran, se 
hingga Indra Gunawan tidak Ja 
pat turun dalam gelanggang Al! 

  

Ii Sumirat 

England berpasangan dengan Mul 

jadi, hal mana karena rupa2nja 

nama Indra Gunawan terlambat 

didaftarkan oleh KONI Pusat ke 

pada Panitia di London, ak'batnja 

Inra Gunawan hanja untuk 'mel' 

hat2 dan melantjong sadja ke Lon 

don. 
2 

Urtuk perebutan Thomas Cup kali 

ini, Indra Gunawan terpilih sebagai 

team irti dalam melawan Selandia 

Beru, pertimbangan ini tentu setelah 

melihat prestasinja jang baik achir2 

ini 

  

   

LI SUMIRAT 

EMAIN jang termuda dari 
seluruh regu Thor 

dewasa mas Cup Indonesia 
ini. Usianja masih 20 tahun 
dan dikabarkan masih duduk 

Bandung 

bagai djuara single Djawa Barat 

Berpasangan bersama kakak kan 

dungnja jaitu Nara Sudjana, masang 

an Bandung ini ternjata telah sangat 

menarik perhatian sekali bagi komi 

si tehnik PBSI, sehingga untuk per 

#sapan: perebutan Thomas Cup. ke 

dua adik-kakak ini dipanggil | oleh 

komisi Tehmik PBSI untuk di TC 

kan di Senajan 
Sewaktu team Thomas Cup kita 

berangkat ke Kjoto (Djepang) pasa 

ngan Li Sumiret/Nara ini ditjantum 

kan sebagai pasangan tiadangan, de 

miktan pula untuk melawan Selandia 

Boru nanti mereka masih ditampil 

kan sebagai pemain tjadangan. Siapa 

tahu kalau pasangan “Barmtung” ini 

dalah merupakan — "troefkart” bagi 

tes Kita diarena Kuala Lumpur nan 

tinja, terutama setelah melihat pres 

tani mereka mohird tni selama dh TC 

jug sukar untuk dapat diumumkan 

Iwastidnka sekarang ni 
(Bersambung) 

  

   

  

SABTU, 16 MEI 1970 

Team kita 

  

diramalkan 

  

akan menang 
Kuala Lumpur, — Dalam suatu interview dengan 

Kantor Berita Nasional ”Bersama”. Khir Johari jang dju 

ga mendjabat sebagai menti 

menjatakan, 
kan Denmark 
pada tgl. 30—31 Mei jad. 

ngan Selandia Baru pada 

28—29 Mei nanti 

madju ke semi-final melawan Kanada pada tgl. 

ni nanti. 

eri perdagangan dan industri 

bahwa Malaysia jakin akan dapat mengalah 

dalam semi-final perebutan Thomas Cup 
Indonesia akan bertemu de- 
pembukaan pertandingan tgl. 

untuk memutuskan siapa jang berhak 
1—2 Dju 

Para penindjau sebagian besar memperkirakan Indo 

nesia jang akan menang, 

pin oleh pemain djuara All-England, Rudy 

berusia 21 tahun. 

KUALA LUMPUR, 16 Met (Mak) 
Yang Di-Pertuan Agong Malaysia 

akan meresmikan pembukaann: 
men babak pungkasan (final-round) 
kedjuaraan/perebutan Thomas Cup 
pada tanggal 28 Mel j.a.d. djam 19.00 
di Stadion Negara, Kuala Lumpur. 

Menurut rertjana dalam upatjara 
per-bukaan itu akan d'adakan parade 
bendera dari negara2 peserta. Sedjum 
lah 29 orang gadis djelita akan berba 
ris membawa bendera2 tersebut. Mere 
ka terbagi dalam dua rombongan, jang 
pertama akan membawa bendera2 dari 
regara2 jang sudah tersisihkan dari 
pertandingan2 itu seperti Australia, 
Srilargka, Inggeris, Hongkong, India. 

Djamaika, Djepang, 
Negeri Belanda, Norwegi: 
Peru, Skotlandia, Sini 

  

        
   

    

Muargtkai, Amerika Ser'kat dan Djer 
man Barat. 

Rombongan kedua gadis? djelita 
akan mengarak bendera? dari negara2 
Jarg berhasil masuk kebabak pungka- 
san Minal) antar- kawasan (Inter 
zone) 

Parade bendera itu 
parade team2 pemain 
Danmark, Indonesia, 
dan Malaysia. 

Selangjutrja wak'!2 dari Persatuan 
Bulutangkis Asia dan Federasi Bulu- 
tangkis Internasional akan masuk me 
rgamb'1 tempat masing2, 

Puntjak daripada uptjara pembuka- 
an itu lalah dibawanja Thomas Cup 
oleh Teh Kew San (ketua team pema- 
1r2 Malaysia dalam pertandngan pere 
butan Thomas Cup tahun 1987), untuk 
diserahkan kepada ketua Persatuan 

didahulu' oleb 
dari Kanada, 
Selandia Baru 

ATJARA THOMAS CUP 
DI KUALA LUMPUR 

dimana Indonesia akan dipim- 
Hartono jang 

         
Pembukaan 
oleh radja 
Malaysia 
Bufutangkis Malays'a Moh. Khir Jo- 
hari. 

Dalam penjerahan piala itu Teh 
Kew San akan diapit oleh 8 orang ge 
Gis Jang melambargkan kedjuaraan/ 
perebutan Thomas Cup ke-8. F 

Piala tersebut kemud'ar oleh Moh. 
Khir Johari akan diletakkan diatas- 
sebuah medja, Jang menandakan bah- 
wa plala tersebut sudah siap untuk dt 
perebutkan, 

Sclardjutnja ketua Persatuan Bulu- 
tangk's Malaysia itu akan mengutjap 
kan pidato sambutannja, disusul ke- 
udiar oleh pidato sambutan jang di 
utjapkan oleh ketua Federasi Bulutang 
is Internasional. 

Yang D'-Peruuan Agong akan me- 
njatakan pertandingan perebutan Tho- 
ras Cup Jang ke-4 itu dimulai, segera 
sesudah pidato2 sambutan itu dlu- 
tjapkar. 

Para offic'als dan anggota semua 
team pemain dari negara? peserta da 
lam pertandingan babak pungkasan 
Itu, kemudian akan diperkenalkan ker 
pada Yang Di-Pertuan Agong. Dem 
selandjutnja pertandingan benar dt- 
mula. 

        

la malam pertama  Indonesia- 
akan berhadapan dergan Selandia 
Baru, (Ant). 

  

Oleh 
ALA. KATILI 

  

Kepala negara & olahraga 
JANGANKAN hal Presiden 
Soeharto telah mengudjungi 
Pusat latihan team Thomas 
Cup, berita sadja bahwa be- 
Iiau akan mengadakan penin 

@jauan ke training-center itu sudah su 

atu ha! jang amat membesarkan hati 

para penggemar badminton dan kalang 
an olahraga umumnja, apalagi parape- 
maln jang akan berusaha merampas 

kembali lambang supremasi perbulu- 

tangk'san sedunia itu sendiri. Maka 
kungjungan Pak Harto dan Ibu Harto 

pada Djumat jl. ditempat latihan dl 
Istana Olahraga Senajan itu, pastilah 
merupakan suatu dorongan moril jg. 

maha jarg akan melengkapi ha 
an olahraga umumnja, apalagi para pe 
wa badminton kita itu, 

Perhatian Kepala Negara jang akan 

dirasakan oleh ,anak2 kita sebagai 
perghormatan jarfg besar kepada me- 
reka 'tu, pasti dalam hati akan mere- 
ka balas nanti dengan perdjuangan 
matizan digelanggang Kuala Lumpur, 
dan lebih dari apapun, akan mengelek 
trisi semargat mereka pada saat2 jang 
menentukan kekalahan atau kemenang 
an dimedan pertarungan. Djandj' bah- 
wa mereka akan mendapat djaminan 
hidup dari Pemerintah tentu pula ada- 
jah sesuatu hal jang menggembirakan. 
Tapi bagi mereka ini bagaimara pun 
pertirgnja bagi masadatangnja, seka- 
rang, harja soal jang sekunder. Hal 
jang pertama dan terutama bagi me- 
reka jalah, bahwa takkan sia2lah ha- 
rapar jang telah dit/tipkan oleh Kepa 
Ia Negara dan "the First Lady” pada 
mereka, untuk berdjuang habiszan di 
Kuala Lumpur dan membojong kemba 
1 Pjala Thomas ketanah air. 

ERHATIAN tokoh? terkemuka 

      

Impak dan pengaruh jang 

@iabaikan atas bidang itu, 
kegiatan kesenian, sosial, olahraga, 

kebudajaan lain. Oleh 

karena dan berkat perhatian Gubernur 

Sadikin, maka seni dan kesenian mu- 
Isma!) Marruki, 

  

KUNDJUNGAN PAK 
HARTO KE TC THOMAS 
CUP SUATU DORONGAN 
MORIIL MAHABESAR 

Kenya!” (Kalau kau pergi ke-neger'2 
lain untuk berlomba, dan kau meng: 
gordol kemenangan, kau menang um 
tuk dirimu sendiri, namun kau adalab 
Kipchcgo, putera Kenya). 

    

Dan pergilah Ke'no kenegeri2 lain 
untuk berlomba, tiba disana, melihat 

demi kemenangan, mengugurkan rekor 

demi rekor, sehingga Ratu Elizabeth 

dari Isggeris dalam suatu pesan Na- 

merasa perlu untuk” menjebut nama 
Kipchego Keno. 

MN EWAKTU PSSI melawan Cse. 

berkenan untuk turun ke-la- 

pangan bergambar ber-sama2 

dengan anggota2 kedua team 

belum pernah terdjadi—paling? seo- 

rarg wakilnja diperkenalkan kepada 
para pemain. Tak dapat tidak kehari- 

avak2 PSSI untuk bermain dengan se 
baik2rja. Pemimpin Partai Komunis 

Rusia, Leonid Breznev, sebagai reaksi 

Olympiade Mexico City 1968, 4 mana 

mereka djauh ket'nggalan oleh Okah- 

tagawan2 Amerika Serikat, dengam 

irternastonal untuk olahraga kita mes 
u @perbaiki.!" Maka dengan segere 
Sergel Paviov, seorang bekas kepala 

arggota Kabinet dan Kepala sustw 

Panitia Kultur Fisik dan Sport. Kun 

pur tak usah heran kalau dalam Olym 

saingang berat pula bagi 

@jvara2 Amerika Serikat. Tatkala Pele 

itu Radja Bola tak bertara Brazilis 

keliling, dan merebut kemenangan 

talnja kepada Negara2 Persemakmuran 

pel dari Hungaria, Pak Harto- 

Itu, hal Jang sepandjang 'ngatan kita 

ranrja 'tu sadja sudah merangsang 

atas kegagalan atiet2 Uni Sovjet di 

rirgkas tapi tegas berkata: "Taraf 

Lembaga Komunis, diangkat mendjad! 

piade Munchen 1972 atlet2 Rusia akam. 

mentjeak gotnje jang ke-1000. Presi- 

persedjarah Hv Ketanahair 
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