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Menteri Luar Negeri Kambodja, Yem Sambaur/(kiri) memberi salam 
hangat dipipi Menteri Luar Negeri Vietnam Selatan Tran Van Lam 
hari Saptu s 
batan kedua negara itu setel 
mengakui    

pakat untuk meningkatkan persaha- 
ama 7 tahun mereka saling tidak 

(UPI) 
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320 Orang Ex-Baperki 
melaporkan diri 

Djakarta, 3 Djuni (Merdeka). 
Dalam operasi keamanan terhadap sisa2 G30S/PKI 

didaerah Tangerang, menurut Dan Dim Tangerang Letkol. 
D. Tristan dalam keterangannja pepada pers kemarin 
pagi dikamar kerdjanja, bahwa operasi tersebut telah ber 
hasil memperoleh data2 adanja oknum2 G30S/PKI pela- 
rian dari luar daerah Tangerang. Hingga saat ini telah 
berhasil menangkap 10 orang ex. anggauta PKI dan or- 
mas2 mantel PKI, diantaranja terdapat pelarian dari dae 
rah Tjirebon dan Palembang. 

Menurut Dan Dim dae- 
rah Tangerang digunakan 
oleh oknum2 PKI itu.seba- 
gai daerah batu lontjatan 
untuk menjelamatkan diri- 
nja dari pengedjaran jang 
berwadjib, maka didaerah 
tidak mustahil adanja pela- 
rian oknum2 PKI dari luar 
daerah. 

Dalam keterangannja ke 
pada pers, lebih landjut Le: 
kol. D. Tristan. mengung- 
kapkan, bahwa dalam sua- 
tu operasi keamanan baru2 
ini didaerah Serpong team 
operasi telah berhasil me- 
nangkap seorang ex. akti- 
vis Pemuda Rakjat/PKI ber 
nama Muska berasal dari 
Baleranti (Tjirebon) jang 
ternjata dalam pemeriksa- 
an, Muska telah mengakui 
bahwa ia ikut serta dalam 
pentjulikan Djen. A. Yani 

    10 Orang PKI 
tertangkap 

Selandjutnja dalam menghadapi pe- 
milu, untuk pengamanannja operasi 
pembersihan terhadap sisa2 oknum2 
   

  

3 bandit penodong: 
Rudy dibekuk 

Djakarta, 3 Djuni (Mdk). 
'Tiga orang bandit jang 

mengaku sebagai anggota 
'Tecab dan jang pada Ming 
g43 telah melakukan peno 
Gongan tjukup lama terhu- 
dap Rudy Tamzil mulai dari 
dji. Musi sampai ke djl. Ga 
tot Subroto liwat Djakarta 
By Pass dengan menaiki se 
peda motor Honda 125 S 

i nomor Pol. Palsu B. 
'705-F, kemarin pagi ber- 

hasil dibekuk Tecab didae- 
rah wanita ”P” Rawabang- 
ke, Djatinegara. Ketiga 
orang tsb. masing2 berna- 
ma Anis, Djaniwur dan Sa 
fri. Semuanja berumur se- 
kitar 25 tahun dan tidak 
mempunjai tempat tinggal 
jong tetap. 

Ketiga orang bandit2 jang 
baru ditangkap ini -ergabung 
kedalam satu Pompa pan 

penodong “ 

E Ha Ja y Per parha a 
Ibukota, Sebagian anggotanja 

Medan dan 

  

masih berkeliaran termasuk 
seorang »knum ABRI, pemilik 
sendjata waktu melaWukan pe 
nodongar terhadap Rudy itu, 
jang pata waktu penangkap- 
an itu berhasil melarikan diri 
berikut ,iengan sendjatanja, 
Adapun sepeda motor ''Hon 

da” 125 S jang dipergunakan 
untuk melakukan aksi peno. 
dongan malam Minggu itu, 
djuga terhasil disita Tecab. 
Kendartan itu ternja:a adalah 
hasil penodongan2 sebelumnja 
jang teah ditukar nomor pol. 
nja demgan nomor palsu. 

bagan penang- 

apan : 
Kasj Res Krim Komdak VII 

AKBP Darwosugondho, begitu 
menerina laporan dari piket 
Satgas langsung mengadakan 
hubungan dengan "Channel" 
atau pembantu? polisi ditem- 
pa'2 trtentu jang sering di. 
kundjingi cleh bandit2 seperti 

Palembang 
tuntut idjin Casino ditjabut 

#, 

9 anggota DPRD 
Medan adjukan 
imerpelasi 
Pelembang : Petisi 
disampaikan ke 

dibtitakan. bahwa 
geng dan mess casino dikota 

Pal g jang dilakukan -um- 
maf Islam hari Djum'at jl. sele 
sai bembahjang Djum'at, mendja 
di bertjakapan jang paling ha 
nga dikalangan masjarakat dan 
mmdjadi berita2 utama bagi ko 
ap jang terbit dikota itu: 
Ieterangan2 jang dapat dikur 

pikan 'Ant” menundjukkan, bah 
wi pembakaran tersebut Cilaku 
kah sebagai reaksi ummat Islam 
ng menolak pendjudian Lb: 

. mat setelah selrani menuna! 
ki sholat Djum'at. seluruh Aje 

(Bersambung ke hal. IV) 

Te 
Dilam pada itu dari Palembang 

pembakaran 

  

    
  

TECAB ketemukan 
mereka didaerah 
wanita "P" di 
Rawabangke 

wanita "P", 
Sa hehtara menunggu " laporan dari 
”Channel” itu, seorang anggota Te- 
cab jang baru diberitahu tentang pe 
rodongan malam itu, merasa tjuriga 
ga terhadap tiga orang pengendara 
motor jang berpapasan dengan din 
pagi itu di Djatinegara. Karena ba'k 
djumlah pengendara maupun Inden- 
titas motor itu, sesuai dengan lapo- 

ran ketjuali nomor pol-nja tidak sem 

pat in Mhat, 
Ia segerg diperintahkan melakukan 

perjelid'kan “disekitar — Djatinegara 
dan berhubungan dengan "Cannel”” 
ditempat itu. 

Djam 22.00 malam diperoleh kete- 
tangan dari "Cannel” bahwa orang2 
Itu memang pernah dilihat mundar 

mandir di Djatinegara dengan sepeda 
motor "Honda" 125 S warna hidjau 
putih. Berikutnja pada djam 23.00 
Gidapat lagi keterangan dari orang2 
disekitar stasiun bus ke Bogor, jang 
mengatakan ketiga2nja sering keliha 
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'GWS/PKI terus dilakukan. Demikian 
menurut keterangan Dan Dim Tange 
rang Letkol. D. Tristan diruang ker- 
Glanja. Dalam operasi pembersihan 
tsb dilakukan tindakan? kebidjaksa- 
naan dengan andjuran agar para ex. 
PKI dan mantel organisasinja jang 
belum pernah melaporkan, segera me 
laporkan diri pada Koramil srtempat. 

Tindakan tsb menurut Letkol. D, 
Tristan adalah untuk mengarah kepa- 
da inventarisasi, agar dapat diketa- 
bul dengan pasti siapa2 jang PKI 
Gan jang bukan PKI. Menurut Dan 
Dim Tangerang inventarisasi menge- 
mal hal tsb belum dimiliki, sedang 

rang, operasi pengamanan daerah jg 
kini dilakukan dengan kebidjaksana- 
an andjuran agar para ex. anggauta 
PKI dan ex. anggauta2 mantel orga- 
Nisasinja segera melaporkan diri pa- 
da Koramil setempat adalah merupa- 
kan suatu tindakan tanpa kekerasan 
Gan dengan pembeajaan jang murah, 
karena ex. PKI dan mantel organi- 
sasinja itu diharapkan dengan suka 
rela melaporkan d'ri, Dengan demi- 
klan tidak memerlukan adanja suatu 
tindakan operasi, 

320 Orang Baperki 
laporkan diri 
—|—Z—Z|J——— 

Sebagai hasil kebidjaksanaan Jang 
telah dilakukan dalam operasi peng- 
amanan daerah Tangerang, menurut 
Letkol, D. Tristan, sampai saat ini 

dengan sukarela Telah ada 320 orang 
€x. anggauta Baperki daerah Tange- 
rang jang melaporkan diri. 

Menurut Dan Dim dari djumlah 
tersebut sebanjak 202 orang ex. Ba- 
perki luar kota dan 118 orang ada 
lah berasal dari dalam kota Tange- 
rang, sedang mengenai diumlah selu- 
ruh anggauta Baperki Tangerang se- 

belum G30S/PKI terdjadi menurut 

Letkol. D. Tristan meliputi djumlah 

ribuan orang. 

Bagi para ex. anggauta Baperki jg 
telah melaporkan diri itu menurut 
Dan Dim kini dilepaskan kembali, ha 
ya kepentingan pengamanan mereka 

itu diwadjibkan melaporkan diri tiap 
hari Senen. 

Ex, PKI berusaha  menjusup 
“- kedalam Parpol. 
Dalam pada itu, atas pertanjaan 

Dan Dim Tangerang Letkol. D, Tris- 
tan mengenal kegiatan oknum2 GIOS/ 
PKI didaerah Tangerang memberikan 
keterangan, bahwa hingga saat ini 
belum diperoleh informasi adanja 

(Bersambung ke hal. IV) 

Aparatur 
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“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

— SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESI 

Pentjulik Djen. A.Jani entjulik Ujen. A.Jani 
tertangkap di Serpon 

TUTUP KASINO ! 

Kdi 

Para mahasiswa jang tergabung dalam HMI hari Djum'at j.I. telah melantjarkan suatu demonstrasi kekantor 
Gubernuran Sumatra Utara jang menjampaikan protes agar kasino di Medan segera ditutup. Mereka diteri- 
ma Gubernur Muda Djamaludin Tambunan. (IPPHOS) 

Uni Sovjet luntjurkan 
satelit “Soyuz- 9 ”. 

Moskow, 3 Djuni (Mdk). 
UNI SOVJET tanggal 1 

Djuni berhasil meluntjur- 
kan pesawat ruang angkasa 
luarnja jang pertama sete- 
lah beristirahat selama 7 
bulan, disaat Neil Amstrong 
sedang didjamu oleh kos- 
monot2 Sovjet di Moskow. 

Pesawat angkzsa luar "So- 
yus 9” diluntjurkan ke.orbit 
dari pusat peluntjuran Baiko- 
nur dj Asia Tengah pada djam 
10.09 malem waktu setempat 
“atau djam 19.09 wktu GMT, 
jang dikemudikan oleh koss- 
monot veteran Kolonel A-irian 

  

LIBIA PESAN 110 
PESAWAT TEMPUR " 

PARIS, 3/6 (Mdk) 
Pengir'mar tahap pertama dari 

10-pesawat tempur jet ""M'rage 
3” buatan Perantjis jarg dipesan 
oleh Libia pada awal tahun Ini 
akan dilaksarakan peng'rimannja 
pad, achir tahun Ini atau awal ta 
hun 1971, demiklan kata sum- 
ber2 jang mengetahui d! Paris ha 
ri Minggu. 

Pesanan2 mergeral pesawat 
""Mirage” tsb. mentjakupi pesanan 
besar2an dari Tripoli, sebuah pe 
sanan dari Spinfol jang meliputi 
sedjumlah 30-pesawat jet "Mira- 
ge" dan 16 buah untuk Brazil, jg 
pengiiNrannja akan d'lakukan se- 
tlara bertahap, demikian tambah 
sumber2 itu. 

Perusahaan Penerbangan Swas- 
ta "Marcel Dassault”” mempero- 
leh sedjumlah 1.083 pesanan bagi 
pesawat2 tempur dari djen's "'Mi- 
rage-3" dan "Mirage-3". 

(Ant/Dpa) 

    
  

  

sudah bekerdja 
Djekarta, 3 Djuni (Mdk). 

Koresponden "Merdeka" 
mendapat keterangan bah- 
wa dari laporan2 Sekreta- 
Tris Panitya Pemilihan Dae- 
rah Tingkat I seluruh Indo 
nesia kepada Rakjat Ker- 
dia jang berachir tgl. 30 

Idei jang lalu, dapat disim 
pulkan bahwa aparatur pe 

LAGI PESAWAT 
DIBADJAK 
KE KUBA". 

Bogota, 3 Djuni (Mdk) 
Sebuah pesawat penumpang 

milik  “"Colombian Avianca 
Company” hari Minggu jang 
lalu telah ea ke Kuba 

dalam a dari 
Bucaramanga disebelah timur 
laut Bogota. 
Dalam pesawa itu terdapat 

sedjumlah 41 orang penum. 
pang termasuk awak2 pesa- 
watnja jang dibadjak oleh 2 
orang jang tak dikenal se-elah 
meningg:lkan pangkalan uda 
ra Bucaramanga. 

  

. 
PUTERI MARGARET 
DI JUGOSLAVIA 

na d, 3 Djun eng 
eri j Ingge- 

ris hari Senin tiba di Jugos. 
lavia selzaku anggota pertama 
darj keluarga keradjaan » 
geris jang pernah mengund| 
ingi sebuah negara komunis. 

Puteri adik Ratu Inggeris 
ita djelas aksen peroleh sambu 
tan jang hangat. 

milihan umum di-daerah2 
telah bekerdja dengan se- 
kuat tenaga, sehingga sega 
la program telah diselesai- 
kan dengan baik dan se- 
suai dengan djadwal waktu 
jang telah ditentukan. 
Rapat kerdja pada Sekretaris 

Panitya Pemilihan Daerah tab, 
telah berlangsung dj Djakarta 
dari tanggal 28 hingga 30 Met 
jang baru iafu dibawah ptmpi 
nan Sekretaris Umum Lembaga 
Pemilihan Umum, aa ter. 
penting Rapat Kerdja itu ialah 
mengadakan checking terhadap 
persiapan per 
miihan umum didaerah? dari 
seluruh Indonesia mendjelang 
Pemilu jang akan diadakan bu 
lan Djuli tahun depan, 

peni 
liha: dan B n umum keamanan, 

/Petundjuk bagi daerah jang 
- persoalan chusus ba 

Tehnis Pemilih 

Nikolayev jang terbang lagi 
keruang angkasa luar sedjak 
tahun 1962. 

Beserta dengan Kolonel Niko- 
layev ialah Insinjur Vitaly Sevas 
tianov, jang mengadakan penerba 
ngan keruang angkasa luar untuk 
pertama 'kalinja. 

Disebutnja 'penerbangan ter 
sendiri ke orbit'e '”menundjukkan 
bahwa peluntjuran Soyuz 9 bu 
kan permulaar dari experimen jg 
svcah lama dirantikan  'dalam 
mendirikan setasion angkasa 
luar" 

Menurut Kantor Berita Tass 
tugas2 'Soyuz 9' ialah: 

mengadakan research  medis- 
biclogis urtuk mempeladjarj pe 
ngaruh penerbangan keruang ang 
kasa terhadap organisme2 manu 
sia dalam orbit didekat bumi. 

mengadakan gbservasi2 (penga 
matar2) dan pemotretan terha 
Gap pelbagai matjam raut muka 
g€ologis daripada bumi, untuk ke 
pentingan ekonomi rasional 

menjelidikj selimut saldju dan 
es untuk meramalkan tjuatja 
sekarang dan tjuatja jang akan 
datang dalam djangka pandjang. 

mengadakan penjelidikan jl- 
miah terhadap proses? fisik di 
ruang angkasa luar jang dekat 
dengan bumi: 
mengadakan penjempurnaan le 

bih landjut terhadap sistim2 ruang 
angkasa luar bagi Soyuz seka 
rang dan dahulu 

Nejl Armstrong, jang telah me 
ngadakan kurdjurgan ke Lenin- 
grad dan Moskow mungkin tidak 
diberitahu mengenai hal peluntju 
ran tsb sebelum igi 1 Djuni. Sa 
tu2nja orang Barat jang diidjin 
kan cleh Uni Sovjet menjaksikan 

pemilu daerah2 
logistik keuangan dan Jaw2, 
Menteri Dalam Negeri diuga 
mengandjurkan kepada para Se 
kretaris Panitya Pemilihan 
erah untuk Yara 

Diluntjurkan dari 
baikonur 1 Djuni 
djam 19.09 GMT 
peluntjuran satelit research 
ruang angkasa luar Uni Sovjet 
di Baikonur itu, ialah bekas pre 
siden Perantjis Charles de Gaul 
le. (UPI) 

mendjadi 
Djakarta, 3 Djuni (Mdk). 

Pengadilan Tinggi Djakar 
ta, dalam putusan banding 
nja baru2 ini telah mendja 
tuhkan hukuman 10 tahun 
pendjara potong tahanan 
terhadap bekas Menteri Pe 
Nerangan Achmadi Hadisu- 
mario. 

Pengadilan Tinggi menja! 
takan tertuduh Achmadi ter 
bukti bersalah melakukan 
kedjahatan tindak pidana 
subversi. 

Pengadilan Negeri Istime 
wa Djakarta (vengadilan 
tingkat pertama) dalam pu 
tusannja dulu 31 Mei 1968 
jl. hanja mendjatuhkan hu- 
kuman 6 tahun pendjara po 
tong tahanan terhadap ter- 
tuduh. 

Dalam putusannja itu pengadi 
lan menjatakan tertuduh Achmadi 
tidak terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana subversi, ja hanja 
dinjatakan terbukti melakukan ke 
Gjahatan menghasut orang lain dj 
muka umum untuk melakukan se 
suatu tindak pidana. 

Dengan demikian hukuman ter 

hadap bekas Menpen itu ditam 
bah selama 4 tahun oleh Pengadi 
lan Tinggi. 

Achadi tetap 12 tahun 
Sementara itu terhadap bekas 

Menerj Transmigrasi Kooperasi, 

Komdjen Pol. Drs. Hugeng: ”—- 

Polantas jang bentak2 
seharusnja diberhentikan 

Djakarta, 3 Djuni (Merdeka). 
Kepala Kepolisian Negara R.I. Komdjen Pol. Drs. 

Hoegeng selaku bapak terhadap anaknja menandaskan. 
bahwa setiap anggota Polisi Lalu Lintas jang kerdjanja 
main bentak2 sadja terhadap anggota masjarakat seha- 
rusnja diberhentikan dari tugasnja, karena tidak sesuai 
lagi dengan tugas jang dibebankan kepadanja selaku pe- 
lindung masjarakat. 

Oleh Hoegeng ditambahkan pu 
la, bahwa setiap anggota Polan 
tas dimana pun fa berada sama 
sekali tidak dibenarkan untuk 
membentak2 masjarakat, dan 
Gjika hal ini tidak dapat didjalan 
kan, maka sebaiknja Polisi Lalu 
Lintas tab mengundurkan diri sa 
Gja dari Kepolisian 

Menurut Kapolri, seorang pstu 
gas Polantas haruslah mendjalan- 
kan ugasnja jang bersifat eduka 
tIf. Akan tetapi bilamana de 
twan djalan demikian ini tidak 
dapat dilaksanakan, maka ia 
haruslah bertindak dengan tjep: 
tepat, djudjur serta span 
tun 

Hal tersebur dikemukakan oleh 
Komdjen Pol. Hoegeng dalam sam 
butan tertulanja jang d'satiaka 
Selasa pagi oleh Deputy Ka 
Urusan Operasi Irdjen Pol 

   

   

Soereso pada upatjara pembukaan 
Rat Kerdja Partama Koman 
Gan2 Polis! Lalu Lintas seluzuh 

senang menjebut samburannja 
sebagai dialog daripada amanat 
antara bapak dan anak, kepada 
seluruh  Komdak di Indonesia 
mengharapkan agar Raker jang 
baru pertama kali diadakan ini 

jang diharapkan oleh 
masyarakat. 

"jang terpenting daripada ha 
Ysit Raker ini bukanlah teori2 jg 
t2wtub2, akan tetapi adalah petak 
sanaannja dalam praktek jang ha 
ras tjepat. tepat, Ajadjur, didjak 
sana serta dengan sopan santun 
(Ang) 

Hukuman Achmadi ? 

Gk Yr JiNO-noTO 1 
"PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

Pentjulik2 

hukum mati 
| 

Aramburu 
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Buenos Aires, 3/6 (Mdk) 
Bekas Presiden Argen- 

tina Djend. Pedro Aram . 
buru, jang ditjulik semen 
djak hari Djum'at jl. te- 
lah didjatuhi hukuman 
mati oleh suatu ”Penga 
dilan Revolusioner” pro- 
Peron. Demikian berita2 

“jang diterima di Buenos 
Aires hari Senin. 

Berita? itu menjatakan bahwa 
"pergadi tsb dibentuk oleh 
anggota? "Komardo Juan Jose 
Valle” jang pro-Peron itu, jang 
mergaku bertanggung-djawab atas 
pentjulikan tsb. 

Mahkamah itu memerintahkan 
agar Aramburu ditembak mati @ 
suatu tempat dan pada suatu tgl. 
jang masih belum ditentukan. De 
mik'an diberitakan. 

Kelompok Peronis menjebutkam 
sedjumlah benda2 jang mereka 
temukan pada diri bekas Presiden 
Aramburu sebagai bukti bahwa 
Gta memang tawanan mereka, 
dan mengatakan bahwa setelah 
ditembak mati majatnis akan di- 
kembalikan kepada keluarganja. 
Juan Peron adalah bekas diktater 
Argentina. (Ant/Afp) 

  

Sementara itu UPI ' mengabar- 
kan dari Buenos Aires babwa gen 
tjultia Aramburu-pun — berdjandfk 
akan mergebumikan  Djendrat 
Aramburu menurut agamanja, 
jaitu Katolik, tetap! makamaja 
tetap akan dirahasiakan sampai 
Pemerintah Argentira mengembali 
kan tubuh Nionta Perom kepada 
rakjat, Demikian tuntutan gerilja- 
war2 pentiulik itu. 

Sebagai bukti bahwa mereka 
telah mertjulik Djendral Aram- 
buru, para geriljawan menjebut 
berda2 milik Aramburu jang me- 
reka temukan pada tubuhnia, jal 
tu sebuah medali militer, dua 
vulper, sebuah perarggalan dari 
plastik, selembar sapu-tangan dan 
sebuah diam tangan otomatis. 

    

10 tahun 
Drs. Moh. Achadi. pengadilan ting 
gi tersebut mendjatuhkan huku 
man 12 tahun pendjara pctong ta 
hanan sebagaimana jang didjaiuk 
kan oleh Pengadilan Negeri Isti- 
mewa Djakarta (pengadilan ting 
kat pertama) dulu 

Pemeriksaan perkara bandig 
kedua bekas menteri Kabinet Dwi 
kora jang disempurnakan itu dila 
kukan langsung oleh Ketua Penga 
Gilan Tinggi Achmad Sulaiman SH 
dan Martira Notowidagdo SH de 
ngan panitera Moh. Djauhari. 
(Ant) 

Pamen Pol. 
antjam laku- 
kan tembakan 
TIDAK SETUDJU 
RUMAHNJA DIBONGKAR 

Djakarta, 3 Djuni (Mdk). 
Seorang Pamen Polisi ber 

nama R. senin siang telah 
mengantjam akan menem- 
bak setiap orang jg berani 
memasuki pekarangan ru- 

mahnja buat membongkar 
bangunan jang baru sadja 
didirikannja disamping ru- 

  

mah, dan akan menem- 
bak semua  anak-anak- 
nja kemudian  menem- 
bak dirinja sendiri, demiki 
an sumber2 polisi mengata' 
kan pada wartawan "Mers 
deka” kemarin. 
Satu Unit petugas2 porsi DCT 

liap 
Han sedjak djam 07.00 na 

R berada disekitar rumah 
Dil Solo, Menteng. dak beras 

emasuki i 

   
     

          

      

                      

    

  



        

12 instansi pendidikan 
teknik matjet » 

UPGRADING DOKTER2 SE 

INDONESIA. 

SAMARINDA, 3/6 (Antara). 
Bertempat di Fiat Departemen 

Kesehatan Kebajoran Baru dewasa 
i sedang berlangsung upgrading j 

diikuti oleh dokter2 Pusat Kesehatan 
Masjarakat dan dokter2 kabupaten 
dari Inspeksi2 Kesehatan Userah 
propinsi seluruh Indonesia, djumlah 
peserta seluruhnja 30 orang. 

'Upgrading tersebut berlangsung 
dari tanggal 28 Mei jang lalu hingga 

27 Djuni 1970. 
sud dari upgrading ini adalah 
rangkaian membentuk dan 

menanamkan pengertian tentang 
pentingnja Pusat Kesehatan Masjara- 
kat datam pembinaan Kesehatan 
nasional. 

Dalam upgrading ini “diberikan 
mata peladjaran ruengenai pembangu- 
an kesehatan nasional, pengertiaii dan 
prinsip2 pusat kesehatan masjarakat, 
pendidikan kesehatan masjarakat, 
statistik, ilmu penjakit menular dan 
bidang pembinaan tehnis kesehatan 
Seperti usaha kesehatan sekolah, gizi 
(dan pemberantasan penjakit menular. 

    

  

. 

Hari depan pendidikan 
teknik semakin kabur 

DJAKARTA, 3/6 (Antara). 

Rentjana — pemerintah — untuk 
mendirikan 12 instalasi pendidikan 
teknologi diseluruh Indonesia jang 
sudah 2094 digarap selama ini, kini 
terpaksa dihentikan. 

Direktur Pendidikan Teknik Mene- 
ngah Departemen P dan K Kol.Amir 
Gondokusumo dalam hubungan ii 
menerangkan kepada "Antara" Senin 
siang, bahwa akibat dari terhentinja 
pendirian ke-12 instalasi pendidik- 
an teknologi tersebut bukan sadja di 
rasakan kerugiannja dalam waktu, te 

  

  

  

| Karena gelapkan uang ru- 
mah sakit dihukum 3 bulan 
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Djakarta, 3 Djunj (Mdk) 
T. pemegang kas 

Rumah Sakit Persahabatan 
Rawamangun. telah dihadap- 
kan kepengadilan karena di 
tuduh tlh menggelapkan uang 
milik rumah sakit tsb sebe. 
sar Rp 943. 000,50 

Djaksa Drs Gatot Hend- 
rarto dalam surat tuduhan 
nja menjatakan bhw terdak 
wa sbg pemegang kas sewak 
tu diadakan kas-opname 21-6 
1969 terdakwa tak dapat 
mempertanggung djawabkan 
uang sebesar Rp, $43.000.50, 
Kemudian oieh Pimpinan 

Rumah Sakit terdakwa diberj 
kesempatan beberapa kali 
jang achirnja terdakwa tidak 
dapat menjelesaikan uang Rp 
277.000 dari djumlah semula. 

    Menteri Jusuf 
Tindjau 2 

objek2 Industri 
Djerman Barat 

Born, 3 Djuni (Mdk) 
Menteri Peri » 

sia. Moh. Jusuf pada hari Ming 
gu jl ditunggu kedatangan 
Boon untuk kundjungan se 
tiga hari ke Djerman Barat 
rangka kerdjasama dilapangan 
ekonomi antara Indonesia dan 
Djerman Barat. Sebalum Menteri 
Jusuf telah. mengadakan. kundju 
ngan serupa kenegara? Italia, Ne 
derlarid dan Belgia. 

Menteri Jusuf jang dalam kun 
Gjurgannja ke Ibukota Djerman 
Barat ini disertai oleh sekre 
tarisrja. Drs. U. Subroto dan dju 
ga Cidampingi cl 2 Industri 
pada KBRI Den Haag, Ir 
lan 

berten 

    

       
   

  

  

    

      

     
    

    

   

  

tjaras 
merteri 
Bank. 

Dalam rangka  kundjung. 
itu Menteri Perindustrian 

  

rut rentjara Cjuga akan mengada 
kan kundjungan penirdjavan ke 
perusah4an2 perindustrian 

Selesai kundjungan selama 
ga hari di Djerman Barat itu M 
teri Mch- Jusuf pada hari Kamis 
4 Djuni, menurut rentjana akan 
meneruskan perdjalanannja xe 
Djepang lewat Amsterdam. (An") 

Pengumpulan dana 
siaran televisi 
Thomas Cup " 

Djakarta. 3 Djuni (Mdk) 
Dalam rangka pengumpulan Ja 

na siaran televisi pertandingan 
Thomas Cup darj Kuala Lumpur 
tgl 5 dan 6 Djuni 1970 dan siaran 
radio via satelit, maka Direkto 
rat Hubungan Mesjarakat Deppen 
telah mengadjak Humas2 Depar- 
temen2 dan Lembaga2 Negara 
untuk menggerakkan sumbangan 
uang tersebut dari para karyawan 
dilingkungan masing2 

      

   

ja langsung € 
RI Seksi Komer 

  

    
  

karta. Tilpon 582193 

Sedjak hari ini ternjata sumba 
ngar2 itu telah mulai mengalir, 
dengan dipelopori cleh karyawan 
Mahkamah Agung. 
Demikian diumumkan Direkio 

rat Hubungan Masjarakat Deppen. 
  

. 
PERSETUDJUAN TRANSMIGRASI 
DAN URUSAN BENTJANA ALAM 

Djakarta, 3/6 (Mak) 
4 Darwis, Kepala Bagian Humas 

Departemen Transmigrasi dan Kope- 
rasi menerangkan kepada “Antara”, 
bahwa baruZ etah ditandatangani 

  

transmigrasi sektoral korban bentja 
aa alam, 

Penanda.tanganan dilakukan oleh 
R. Soeblantoro Dirdjen Transmigrasi 
dan AM. Pasila $. Th. Dirdiem Ura- 
san Bentiana Alam dan Dana Bantu- 
am Sesat 

Persetudiuan tersebut Aimakandian 

  

Rp. 943.000.50 telah 
dikembalikan 

Achirnja terdakwa dilapor- 
kan pada polisi untuk diusut, 
Terdakwa dalam sidang ha- 

ri Senin kemarin mengatakan, 
bahwa uang tersebut sebagian 
djlarikan oleh leveransir sajur 
majur untuk rumah sakit, kare. 
na leveransir tsb bangkrut. dan 
sebagian lagi mendjadi lembar 
an tjek kosong jg diperolehnia 
dari leveransir lai sebagai 
djaminan pindjaman uang jang 
diberikan oleh terdakwa, 

Atas pertanjaan. terdakwa 
mengakui bahwa setiap penge- 
luaran uang jang dikuasakan 
kepadanja harus melaporkannja 

kpd pimpinan rumah sakit, tapi 
hal inj dilakukannja dan uang 
milik rumah sakit tsb dipindjam 
kan terdakwa begitu sadja ke- 
pada orang lain, 
Terdakwa djuga ngatakan 

bahwa, uang Ro. 277:000 tsb 
telah djkembalikan sewaktu ia 
dim pemeriksaan polisi, 

'Atas perbuatan terdakwa Jg, 
djelas melawan rukum. Djaksa 
setelah mempertimbangkan be- 
rat ringarmja kesalahan tsb. 
maka terdakwa lituntut huku. 
man selama 3 bvlan pendja 
masa pertjobaan 6 bulan, 

Pada hal kata Djaksa, perbua 
tan terdakwa dapat 
tahun pendjara, tapi karena te- 
lah dibajar dan tak adalagi per. 
soalannja dengan Rumah Sa. 
kit tsb. hukumannja dapat di 
peringan, Putusan Hakim E, 
Amjnah SH. conform dengan 
tuntutan djaksa, (Mrs) 

    

    

        

naga dan uang ratusan djuta rupiah, 
akan tetapi djuga terutama hari depan pendidikan teknik di Indonesia jang 
In Be Instalasi pendidikan taknol akan diberikan itu sebagian kang terletak didlaerah2 pulau Djawa, anta. untuk djurusan mesin d Djakarta, Semarang, Surabaja, Maka- 
sar djuga ada instalasi teknik. Untuk perhatian ” di Tangerang, Bojolati Djember, Tulungagung dan daerah Metro, (Lampung) untuk textil di Pekalongan, listrik di Bandung dan untuk pertambangan di Jogjakarta, 

TIDAK MUDAH. 

Oleh Direktur pendidikan Teknik 
Departemen P dan K dikemukakan, 
bahwa masalah pendidikan teknik 
tidak mudah. 

RENTJANA. 

Dinjatakan, bahwa setiap "gubuk" 
dan setiap "gudang” bisa sadja di 
dijadikan STM untuk memperbanjak 
djumlah murid2. 

Untuk mendirikan suatu instalasi 
teknik | jang lengkap sudah . tentu 
kita memerlukan biaja jang besar. 
Untuk satu unit masih sadja jang 
terdiri dari 7.8 shops memerlukan 
biaja Ik. Rp. 31 djuta. 

Rentjana — semula mendirikan 
instalasi teknologi telah dimasukkan 
dalam program Pelita bidang pendit 
kan. 
Kita memerlukan 723 instalasi untuk 
memenuhi kebutuhan praktek bagi 
600 ST dan 158 STM diseluruh Indo- 
esia jang seluruhnja terdiri dari 1058 
djurusan bila satu instalasi dapat di 
pakai untuk tiga sekolah, demikian 
Kol. Amir. 

Dijelaskan, bahwa rentjana men- 
dirikan ke-12 instalasi itu ialah untuk 
membina kader2 teknik jang nantinja 
dengan keahlian jang mereka dapat 
didirikan instalasi2 teknik diseluruh 
pelosok Indonesia. 

Dikemukakan bahwa dengan ada- 
nja pendapat jang meragukan keman- 
faatan dalam mendirikan instalasi2 
teknik tersebut disamping pendapat- 
pendapat seolah-olah pemerintah ter- 
lalu "Djawa centris'" 
ke-12 instalasi teknik tersebut terhen- 
ti sama sekali. 
PEMBANGUNAN MESDJID RAJA 

SAMARINDA DIHENTIKAN. 

SAMARINDA, 3/6 (Antara) 
Pembangunan Mesdjid Raja :Sama 

rinda jang tidak selesai2 dan telah 
menelan biaja puluhan djuta rupiah, 
kini sudah dihentikan. Keputusan itu 
diambil dalam suatu rapat pleno 
Panitia pembangunan jang diketuai 
oleh Gubernur Kaltim Abd.Wahab 
Sjahrani. 

Menurut hasil rapat itu pembangu- 
nannja akan dipindahkan keatas sel 
dang tanah sekitar mesdjid Djambi 
sekarang ini. 

     

  

  

    

  

  

   

    

Panglima Kodam V Djaya' 
tindjau panen padi “PIPADss 

  

DJAKARTA, 2/6 (Mdk) Dalam rang- 

      

a mengirtensipkan usaha2 pertanian 
Angkatan Darat, Pargiima Kodam V/ 
Djaja Majdjen Ponimam beserta selu- 

  ja dan para wartawan 
mengadakan penindjauan 

i untuk melihat setjara on 
has'l2 jang telah ditjapai 

(Projek Intensifikasi 
2m Angkatan Darat) 

Penindjauan Pargiima tersebut ber- 
tepatan dengan sedang dilakukannja 
panenan padi "PIPAD” didaerah Be 
kasi dan amanatnja dengan 
egas Pergi mengatakan, bahwa 

h Assiste: 
   

   

      

glima sangat tidak menjetudju 
kannja istilah "Ulat Tentara", 

karena physic! nggunakan isti- 

  

Ich ulat jang melakukan pengrusakan 

  

padi tancman "PIPAD- padi tanaman 
itu dapa, mendjelekan nama Tentara, 
sedang "PIPAD" adalah usaha dari 
Te 

  

tara, 
Saa'2 dilakukan penindjauan on the 

spot rombongan Panglima Kodam V/, 
Djaja kesawah jang sedang penenam, 
kaum tani tampaknja tidak menghi- 
raukan adanja penirdjauan dari Pang- 
lima tersebut, sebab para petani se- 
Cang mentjurahkan seluruh enersinja 
dalam kesibukan penenan padi jang 
sedang mereka — lakukan, sehingga 
lalem penindjuan tersebut Panglima 
eserta rombongan dapat menjaksikan 

ung betapa kegiatan ker 

    

n, hasil? jang 
Kodam       

  

Kk sil2 jang 
38, jang diha tepkan. Didaerah Kodim 0505/Tange- 

rang dari luas areal tanaman 13 ha 
40 ion hasil bersih dengan perbandi- 

an (besah-kering) 46 dan 3.5, di: Ceerah Kodim 0507/Bekasi dari 'luas 
real tanamna 175 ha telah berhasil 
510 ton bersih dengan perbandingan 
45 dan 28 dan si RTC (Rumah Ta benari Chhusus) dari luas areal 14.5 ha 'elah menghasilkan 58 tom 

Dengan hasil? jang telah dipero- lehrja pada musim panen rendengan 

p ment 

  

   

  

PABRIK SENG BARU 
DI SEMARANG “ 

Dok) jg 
vent antara 

Fuji Steel dan Mitsul & Co (Djes 
pang) lengan perusahaan nasio- 
nal PT. Ragam Logam dalam wax 
tu dekat Ini akan dibuka Gembel, 
Semarang. 

Pemerintah Daerah — setempat 
menjatakan bahwa Anlam 'arap 

pertama Pabrik Zine Itw akan 
MEmUTAN  keMAMpUAN produka! 
dak karang Amel 12 ton ink da 

setiap hari tari oAjud plat 

  

barkan bihwa pabrik jang 
i Pabrite 

Zink Famama' itu dibangun de 
naan binja tidak korang dari US 
4 700.000 

Dengar Pabrik Zink baru di 34 
merang Ha maka Win At Indone 
dn aka N bonn PAR AK Hok Inti 

MN Maan tijakarta tan Soma 

Pang (Are) 

  

seng dilakukan pada hari Saptu ke- 
maren "PIPAD" Kodam V/Djaja te- 
lah menghasilkan 605 ton padi dengan 
ternilai uarg Ik. Rp 18 djuta, sedang 
modal pindjaman untuk pembeajaan 
tanaman dan persewaan tanah sebe- 
ser Ik. Rp15.5 djuta, sehingga untuk 
musim panen rendengan ini "PIPAD" 
Kodam V/Djaja memperoleh keuntu- 
ngan Ik. 2.5 djuta bersih. 

Selandjutnja untuit musim2 menda- 
tang ini "PIPAD” Kodam V/Djaja 
merentjanakan untuk berusaha” mem- 
perluas areal tanaman dan peningka- 
tan pemupukan dan sarara? lain jang 
diperlukan dalam peningkatan pro: 
duksi./S). 

      

  

          

MERDEKA 

Pangkowilhan 1 Sumatra Maj.Djen. A. Thahir didampingi oleh Gub. KDH Prop. Riau sedang shestnadyan 

    

   
       

Ir 

pembangunan didaerah Riau dalam rangka penertiban pos2 ABRI untuk memberantas penjelundupan dan 
tempat2 beroperasinja subversi as    1g. (IPPHOS) 

Memadjukan wakil dalam 

perkara tjek kosong akan 

Djakarta, 3 Djuni (Mdk). 
Wk” Ketua Team Tjek 

Kosong, Sudirman SH da- 
lam kcisrangannja kepada 
pers hari Selasa kemarin 
mengatakan, bahwa banjak 
diantara penarik tjek ko- 
song jang menjuruh orang 
lain untuk memenuhi pang 
    

ABDULLAH DITUNTUT 
2 TAHUN DAN DENDA 
RP. 100.000,— . 
Djakarta. 3 Djuni (Mdk) 

Abdulhadi Abdullah (40 tahun) 
pekerdjaan ex-Inspektur Bagian 
Pendjualan PN Permina (sokarang 
Pertamina) jang dihadapkan ke 
Pengadilan dengan tuduhan 
menggelapkan uang milik PN 
Permina sebesar Rp. 5.694.901, 
uang tsb berasal dari hasil pen 
Gjualan premium dan migas-ben- 
Bin: Pada sidang pengadilannja 
hari Kamis kemarin, telah ditun 
tut oleh Djaksa Anwar Safirin hu 
kuman pendjara selama 2 tahun 
dan didenda Rp. 100.000,— serta 
seluruh ongkos perkara dibeban- 
kan pada terdakwa Abdulhadi Ab 
dullah, 

Dalam tuntutan Djaksa Penun 
tut Umum, terdakwa cirjatakan 
bersalah berdasarkan keterang- 
an2 saksi dan pengakuan terdak 
wa Abdulradi Abdullah . 

Dalam tuntutan Djaksa Penun 
tut Umum, terdakwa dinjatakan 
bersalah berdasarkan keterangan 
keterangan saksi dan pengakuan 
terdakwa pada sidang2 jang lalu 
jaitu pada tgl, 1 Oktober 1967 
sampai bulan Mei tgl. 31, seba 
Bai pegawai di PN Permina jang 
diserahi mengurus pendjualan se 
banjak 2.576.000 liter premium 
dan 2.835.582 liter bensin-mogas. 

Ternjata sebanjak 119.150 jiter 
tidak disetorkan oleh terdakwa. 
Sehingga PN Permina telah diru 
Rikan oleh perbuatan terdakwa 
tsb sebesar Rp. 5.694.901, 

GEMPA BUMI 
Djakarta, 3 Djunj (Mdk) 

Telah tertjatat getaran gem 
pa bumi di Djarara pada tgl 
1 Djunj 1970 : 
Djam : 03.43 menit 271 detik. 
Arah dari Djakarta: Timur. 
ag darj Djakarta : 3.500 

  

Kekuatan gempa: 61 
Pilam sumber gempa : nor- 

mel. 
Demikian berita dari Lemba 

ga Meteorologie dan Geofisika 
jang disampajkan pada Antara 

harj ini (Ant 

   

  

gilan Team untuk mewakili 
dirinja guna diperiksa. Prak 
tek2 demikian dengan te- 
gas ditolak oleh Team dan 
mengharuskan jang bertang 
gung djawab datang sendi- 
ri, karena ialah jang mela- 
kukan penarikan tjek ko- 
song. 
Disamping itu, banjak pu 

la diantara penarik2 tjek 
kosong jang djumlahnja 
sampai puluhan djuta, mem 
berikan nama dan alamat 
palsu kepada Team, sehing 
ga menimbulkan kesukaran 
untuk memanggil dan me- 
meriksanja. 

Untuk mentjegah prak 
tek2 demikian dan supaja 
mereka2 itu dapat segera 
diambil tindakan sesuai de 
ngan undang2 jang berla- 
ku, maka oleh pihak Team 
telah meminta bantuanrja 
dan melakukan blokering 

pada djawatan imigrasi dan 
instansi Pemerintah lainnja. 
Demikian Sudirman SH. 

Para penarik tjek kosong jang meri 

berikan rama dan alamat palsunja 

dan sekarang dalam usaha penijar'an 

al. adalah : 

W Mohammad Ridwan, Djl. Pang 
lima Polim XI/I9 (2) Triwahjudi 

Pijaya, Djl. Pintu Besar Utara 17, 
(8) Tjie Ak Liem, Gg. Paseng 1/2, 

(8 Nj. Than Hoan Lie, Dil. Tanah 

Abang 30, (5) TokoTextil Djaya, Los 

D 52, Ps. Tanah Abang, (6) Thio Kok 

  

    Bie, Djl. Banter JI/17c, (7) Pantja 
Usaha, Djl, Dr Mawardi 6/20, (8) 
Sutanto Gunawan, Djl. Djamblang 
1/65, (0) Samtao Widjaja, Dil. Dia- 
karta 116, (40) Yong Song Pin, Pi- 
rargsia Timur 22, (1) 1. Rasiid, Pal 
merah, (12) CV Tunas Harapan, Dil 
Samarhudi 16, (13) M. Junus, Men- 

44) S. Sahar DI. Dr. 
Sin 1 Ang, Kebon 

Katjarg M/1, (16) Suteko, Krekot 87, 
(7) Sukardi Pademangan Dalam 75, 
(8) Kasran Hadi, Tjidjantung 11/58C, 
(49) N.N. Pribadi, (20) Pcek Tay Tio- 
an, Melawan, 23/C, (21) Mohammad 
Sarusi, Dil. Kartini 7/4, (22 Sin 
Seng Perg, Kramat Raya 71, (23) Su- 
sarto, Djl. Kali Baru Timur Gg. 8, 
(24) Tioan Ang Barg, Gg. Moh. Ali 
INI/4 @5) Skleto, Kafbaru Timur Gg. 
V/66, (26) Swluw Chon  Muv, Gg 
Makmur IN/8, 27) Ore Tiin Hwa, 
Djetambar Ilir 28, (28) Tiong Thai 
Njuk, Tamarsari 8/1”3a, (28) Sutarro 
Kolopakirg Dil. Krida 1/2, Tebet, 
(90) Than K'em Kie, Pasar Baru 23c, 
Gn Tile Kien Hok, Merdeka Timur 
14/22, (32) Tien Men Tlu Petengko 
ngan los E 35/36, (33) Mongan & 

   

    

    

Produksi sajuran Sumut 

dapat ditingkatkan Djakarta, 3 Djuni (Mdk). 
Anggota Komisi-IV (Per- 

dagangan) DPRGR, Hadji 
Djamaluddin Tarigan, me- 
njatakan bahwa kebidjaksa 
naan jg. telah diambil oleh 
Pemgrintah cg. Menteri Per 
dagangan Prof. Sumitro da 
lam masalah sajur-majur di 
Sumatera Utara, sangat me 

in hati rakjat chusu 
petani didaerah 

  

nja para 
Sumut 

H. Tarigan atas nama rakjat 
petani Sumut chususnja para pe- 
tani di Kabupaten Karo menjata- 
kan rasa terimakasih kepada Men 
teri Perdagangan jang telah me- 
numpahkan perhatikannja setjara 
serius terhadap nasib para petani 
sajurmajur didaerah ini dengan 
mengabulkan permintaan para pe 
tani sajur dalam mentackle tata- 
niaga sajur-majur didaerah tsb. 
dimana telah diberikan djamnan 
harga sajur-majur bagi para pe 

pan mereka selama ini 
Dirtatakan, bahwa masalah sa 

Jurmajur int telah dibitjarakan 
pula dengan Menteri Perdagangan 
dalam rapat kerdja dengan Komi- 
M-—IV DPRGR baru? ini 

Supnia dapat diwudjudkan 
Dalam keterangannja kepada 

"Antara" Sabtu siang, H. Djama 
luddin Tarigan selandjutnja menja 
takan. bahwa sudah tentu kebi- 
Ajaksnnman jang telah — diambil 
deh Menteri Perdagangan 'tw di 
harapkan diwujudkan dalam ke 
njataannja dalam waktu sinekat 
sehingga apa jang Atidamakan 
dan Gitartut oleh para petani 
Sumut choenja Kabupaten Tn “ nah Kari sebagai daerah pengha 
AM antar an 4 
IN Awet penfohdknin beri 

per mane, daoat dirasakan 
mereka 

terhaenr 

  

Targetnja masih sulit 
Mendjawab pertanjaan anggo- 

ta Komisi Perdagangan DPRGR 
tsb. menjatakan. bahwa walaupun 
produksi sajur-majur didaerah Su 
imut untuk masa jad. dapat 1g 
katkan dengan adanja kebid 1 
naan jang diambil oleh Pemorin 
tah, namun akan sulit untuk men 
tjapai target jang Gharapkan se- 
perti pada zaman keemasannja 
dulu, berhubung dengan adanya 
saingan2 (konkurensi) chususnja 
dibidang harga dipasaran Singa 
pura dan sekitarnja. 

Dinjatakan, bahwa produksi sa: 
jur-majur seperti Malaysia, Hong- 
kong dan beberapa negara lainnja 
dl Asia Tenggara ini telah rieru 
pakan sebagai tantangan jang ha 
rus diperhitungkan dari sekarang 
Menurut Tarigan, satu2nja al 

termatif jang ada dalam mengha 
fapt kesemuanja itu dar , 

Kabupater 
projek irigasi Law Biang ( 
Andjing atau Sungai Wampu) jg 

  

AE Lu     

  

        a Ne rngaa 

- PIPIT BULAN -      

  

  

kembali seperti dulu 
kini sedang terbengkalai dan ha 
rus Miselesaikan segera. 

Dinjatakan. bahwa bila projek 
irigasi ini selesai akan bisa mem 
buka daerah pertanian persawa 
han baru seluas kl. 3500 Ha 

Inilah jang akan 
ngan kerdja baru bagi f 
ni didaerah tersebut jang sekali 
gus merupakan pula rehabilitasi 
ekonomi daerah tsb, demikian Ia 
gan. 

Masalah inipun, kata H. Djama 
luddin Tarigan, telah pula dibitjn 
rakan dengan Menteri Perdaga 
ngan dimana Menteri telah mom 
berikan perhatiannja. (Ant.) 

  

    

   

  

    

  

SIN SHE TAN TJE NJI 
Mengobati matjam2 penjaktt teru- 
tama penjakit djantung 
Alamat Hotel Yin Pin K. 8 Dji 

   

     

   

Gadah-Mada 214/218 Dik. Kota 
Praktek Mania — bari Senin dan 

Papi 800 in00 sore 
1800 — 1000 2 - 

No. 579/M/16    
  

KALKARIUM (Tjat Tembok) tjap "PIPIT BULAN" 
— Jang telah dikamal dan digemari rakjat Indonesia 

produksi Perusahaan Nasional Indonesia 
— diolah oleh tenaga Sardjana2 Iwlonesia dan dikerdjakan 

keryawan-karyawan Indonesia 

Rakist Indonesia La Benang sampai Nana 

— “dalah hasil 

oleh 

dengan diambaan sOpanuhnja 2 

. Mutu — dggd 
x Service 5 Yemngaskan 
# Harga — m 

Sekali Anda mempergunakan Kalktrium “PIPIT RULANY 
teterusnia Anda #kan memrargrmakannia 

       
    

    
    

   

  

“ ditolak 
Kata wakil ketua team 
tjek kosong 
Sons, Menteng Raya 22 dan (34) Oey 
Sing Lip, Kramat Djaya Rlok F/284, 
Kesemuanja di Djakarta, 

Dengan diumumkannja rama2 tsb, 
pihak Team Tjek Kosong, mengha- 
rapkan kepada masjarakat jang me- 
rgenalnja supaja dapat melaporkan 
nja ke Krekot 46 atau kepada jang 
berwadf'b, dan begitu djuga kepada 
mereka jang belum sempat dipanggil, 
agar segera menjelesaikannja kepada 
Team tsb. (Mrs) 

  

  

Djatah minjak tanah - 

    

3 DJUNI 1970 

  

Usahawan2 Industri 
Indonesia 16 Djuni 

ke Djepang : 
Tokio, 3 Djuni (Mdk). 

Federasi Organisasi2 Eko 
nomi Djepang (Keidanror) 
mengundang usahawan2 & 
industrialis swasta jang ter 
kemuka di Indonesia untuk 
mengadakan — kundjungan 
ke Djepang dan mengada- 
kan pembitjaraan2 menge- 
nai kesulitan2 jang diha- 
dapi para penanam modal 

Djevang di Indonesia. 
Undangan tersebut telah diki 

rim oleh Masao Arzai. ketua 
Panitia Indonesia dari Kejdan 
ren. 

Rikozo Koto, djurubitjara Kei- 
danren, mengatakan kepada 'An 
tara" bahwa rombongan akan 
terdiri dari sembilan atau sepuluh 
orang jang akan dipimpin oleh 
Aspri Presiden. Brigdjen Sudjono 
Humardani dan diharapkan keda 
tangannja tanggal 16 Djuni 
Rombongan ekonomi Indonesia 

Itu zkan mengadakan kundjungan 
selama sepuluh atau 14 hari di 
Dje: 

Menurut rentjana rcmbor 
akan menindjau beberapa 
industri dan perdagangan terma 
suk kundjungan2 kekota2 Nago 
ya, Osaka, Kitaykshu dan Fukuo 
ka. Disamping itu mengadakan 
pemb aan dengan pemimpin2 
Industri dan perdagangan Dje 
pang selama kundjungan2 kekota2 
tersebut 

'Kita menghadapi banjak kesa 
litan dalam penanaman modal di 
Indonesia". kata Koto. Ia tidak 
bersedia memberi  pendjelasan 
lebih landjut mengenai kesulitan2 
itu 

  

ang 

  

   

    

  

  

tidak alami perobahan 
Djakarta, 3 Djuni (Mdk) 

Pada hari2 belakangan 
ini terdapat kenaik: har- 
ga etjeran minjak tanah di- 
pasaran Djakarta jang me 
nimbulkan tanggapan2 jang 
bersimpang-siur dalam ma 

sjarakat 
Menteri Perdagangan da 

lam persoalan ini mendje 
laskan bahwa arus suppi: 

  

   

  

  

BILLITON & SHELL 
ADAKAN FUSI 

DEN HAAG, 3/8 (Mdk) 
NV. Billiton Mij,, perusahaan per- 

tambargan Belanda jang mengadakan 
usaha2 eksplorasi timah di Indonesia, 

    

  

  

sedang mengadakan pembitjaraan de 
rgan perusahaan minjak Koninklijke 
Shell untuk mengadakan fusi 

Dalam tersebut djuga terma- 
suk perusahaan Sirgkep Tin M'., se- 
buah perusahaan pertambangan jang 
sebelum Perarg Dunia 1! mengeksplol 
tir timah dl h ia, tetapi jang 
dewasa Ini memegang sedjumlah be- 
sar saham NV. Billiton. 

    

    
Dalam tahun 1969 Billiton mempu: 

rat omzet 1,25 miljar gulden, seda 
kan Shelt 51 miljar gulden 

Fusi tersebut akan mempunjai aki 
bat2 interrasional jang luas, Setelah 
Perang Dunia II Bill'ton telah me. 
ngalihkan aktivitasrla dari timah 

(Any Indonesia ke baux't Suriname 

       
          

  

Mba 

TM       
     

       

LAMPU PIDJAR     

  

   
   
   
   
   

  

   
   

    

     

   
    

   
    

    

        
    

  

JANG SAMA 

PHILIPS 
s 

LPS AALIN ELECTRONKS 

  

          

        

        

        

      
    

minjak tanah berdasar ,,dja 
tah” untuk Djakarta chu- 
susnja tidak mengalami pe 
robahan dengan penjaluran 
tetap 1.400 ton sehari dgn. 
harga tetap Rp. 10,— per 
liter dari instansi. 
Desas-desus ba Cjatah 

njak tanah untuk Djakarta akar 
sikurangi ah tidak benar 
Nampaknja hal ini telah menim 
bulkan spekulasi? jarg menaikka: 
harga2 minjak tarah| pada penge 
der. | 

Faktor lain jang pena tidak 
diperhitungkan lah men 

rmintaan untuk D: 
umumnja, Karerg kl 

ja jong baik bagi | pen 
minjak tanah antar daerah mau 

  

      

    

ada nekat 
awa Ba      

  

pun antar pulau 
Ditandaskan bah 

ngatasi kenaikan har 
lilakukah persiapa 

gsung H: 
ler tetap Rp 12,50     

  

liter, sesuai dengar | ketetapan 
HET Gubernur DCI Dji 
ya 
Demikian pendjelasan Menteri 
erdagangan. (Ant)   

Koto mengatakan, bahwa «4 
ada rentjarna untuk menan 

datangani suatu kontrak mengenal 
ekcnomi atau joint venture se 
lama romborgan ekonomi Indone 
sia ftu berkundjung di Djepang. 

55 Film 
tarut : 

| Festival 
Djakerta. 3 Djuni (Mdk) 

Sedjumlah 55 buah film drama 
maupun non drama dari 10 nega 
ra peserta akan diperlombakan 
dalam Festival Film se Asia ke 
16 di Djakarta jang akan dimu 
lai pada tgl. 15 Djuni jad., demi 
kian dikatakan oleh Ketua Ekse 
kutif Festival Film se Asia ke 16 
Hadji Usman Ismail 

Dalam suatu malam dana un 
tuk mentjari uang bagi beaja pe 
njelenggaraan festival film itu ig 
diselenggarakan dikediaman Gu 
bernur Ali Sadikin Rabu malam 
oleh tokoh perfilman nasional ita 
dikemukakan pula akan turut ses 
tanja film2 dari Amerika Ser,kat 
India dan Pakistan sebagai peser 
ta tamu pada festival. 

Menurut H. Usmar Ismail, 150 
anggota delegasi dar iberbagai 
negara akan datang ke Djakarta 
untuk menghadiri festival tsb dJ 
antaranja artis2 dan aktor2 kena 
maan. 

Penjelenggaraan festival film 
sematjam ini bagi Indonesia chu 
susnja Djakarta, adalah untua 
pertama kalinja. 
Malam dana — jang disponsori 

oleh Gubernur Ali Sadikin tclah 
berhasil mengumpulkan uang Je- 
bih dari Rp. 3 djuta bagi penje- 

can Fortival Film se Asia 
Gubernur Ali Sadikin menjata 

kan, bahwa dengan diselenggara 
kan festival tsb jang waktunia 
bersamaan dengan ulang tahug 
ke 443 Djakarta akan lebih mem 
uat suasana jang gembira bagi 

Djakarta disamping 
va) itu akan dapat dinikmati oleh 
nesjarakat Ibukota 
Malam dana tsb dihadiri otet 

Ritis2 Ibukota Gisamping pongu 
saha2 bioskop. produser dan im. 
portir2 film jang memberikan 
Sumbangannja. 

  

  

   

     

  

5, 
2 TENAGA BPS BELADJAR 
KE TOKYO 

Djakat 
ua 
   

  

    

.3 Djuni (Mdk) 
tenaga Biro Pu- 

Djakarta jaitu 
Suwondo HP 

Demo. 
Inccme 

n inj be 
» untuk 

peladj statis ik 
pala Asjan Stat Institu 

g baru? ini didirikan dj To- 

  dan 

    

  

y dan 
Minggu da 

kat mer 

  

    

    

    

   ar disa. 
atas ang 

tah Djepang 
"10 bular 
Pemer 

  

dan PBB. 
Demikian 

BPS 
menurut Humas 

  

BATAAR 
TAMAN KAN 

Remadja Putri. 

Keluarga 

djangan Jupa 4 
Hari Minggu djam pagi 
Tanggal 7 Djuai 19 
di Taman Kanak2 "WIDURI” 
Djl, Swadaja IV TJISANDAK, 

  

 WIDURI:: 
dengan atjara beraneka - ragam 

1. Perlomaan2 untuk anak2. , 
2. Demonstrasi ketjantikan dari "VIVA" 

KOSMETIK untuk Ibu-ibu dan 

3. Telur Bwrung Pujuh untuk Seluruh 

4. Pohon Bahagia untuk para dewasa. 

Bawalah Keluarga Anda bergembira ria. 

BERAMAI-RAMAI 

SMAL 
AK-KANAK 

  

No. 581/M/70 

  

  

N.V. BANK - 

' 

   
    

     

Dengan Ini diumumkaj terhetu 
1 - DJUNI - 1970 berfssarkan 
UPPB/LPG tgl, 20-5-19P dan s 

  

suka 
Sentral dengan srt. No. 
Demikianlah pengumumn kam 
dstam semua urusan pehar 

  

D. 
Hn 

No. 380/M/70   
Djl. Tiang Bendera 52 Djk. Kota. 

Telp. O. K. 21143 
  

PENGUMUMAN 
No Ios/u.M /B.P./70 

No, 3/9 LPG/O tgl. P-5-1970 : 
NV, BANK PASIFIK telah kembali IKUT SERTA 

DajaM CLEARING 

Masuk djiam kelompok: V/12, 
Pertu diberitahukan baya N.V, BANK PASIFIK selama ing 

AN/PDB/CL.- 

N.V. BANK PASIFIK. 

PASIFIK. 

ng mulai hari: $ E NE N 
srt. Bank Sentral No, 3/5 

rt, edaran Lembaga Clearimg 

absen dari dearing karena 
rela atas persetudjuan Bapk 

Lgi, 17-3.1967, 
Ni. sambil mi anda 
lengan mengutamakan ser- 

jakarta, 30-Mei-1970 
ormat kami Direksi |   (R.M. MOERSODO) 

  

  

wi 
 



              

/ 

                

RABU, 3 DJUNI 1979 

     

antar). Luar kota: 

Kontrak 
Iklan Keluarga 

Djakarta. Telepon 

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

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

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

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

Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jangbersangkutan 

TARIF IKLAN : 
TEKS SADJA : Rp. 40,: per mm/kolom iklan, lebar 46 mm. 

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

minimum : 40 mm/kolom 
Dua warna (hanja merah) 

hanja untuk 3 bulan. Pembajatan dimuka. 
Rp, 30,- per mm/kolom. 

minimum : 25 mm/kolom 
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi 

Rekening giro pos 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Dish 

  

(termasuk beaja pos udara). 

25 mm/kolom. 

tambah 1006 

Djalan N. Sangadji 11, 
43660, 43230, 4350, 

A. 12638 

ate 

PENGIRIMAN SURAT 
JANG TERDJAMIN 

Orang2 dari daerah sering mengeluh, karena suraPnja ke Pusat atau ke 
tempat2 lainnja selalu terlambat datangnii 

  

hilang tak tentu rimbanja ! 
Bahkan tidak djarang, bahwa tilgram jang dimaksudkan intuk mentjapai tempo 
tjepat pada djarak2 djauh, sampainja lebih lambat daripgla surat kilat ataupun 
suratbiasa. 

Kedjadian2 seperti sampainja surat2 terlambat!atau samasekali tidak 
sampai ketangan sipenerima, sudah terlalu sering kedjaden. Ini menundjukkan, 
bahwa salah satu organisasi Pemerintah jang vital, tid 
Persoalan penting, sehingga dapat terdjadi kelambatan jai 

   tidak etigra serius mentackle 
narbat mendjengkelkan 

Kelihatan organisasi pos kita jang tjukup besar, Ihpentingannja diseluruh 
Indonesia tjukup vital dan pengalaman tjukup banjak pa sudah semestinja soal 
pengiriman surat2 dapat dilaksanakan sebaik2nja. Pengriman surat antarkota, 
antar daerah diseluruh Indonesia sebenarnja merupaka pula bukti daripada 
lantjar tidaknja berdjalan seluruh Pemerintahan kita. 

Dimasa2 lalu pernah Djawatan Pos kita melarng swasta mengangi-ut 
surat2 melalui kenderaan2 umumnja ketempat2 tertntu. Karena dianggap 
dapat merugikan kantor pos, sebab tidak dapat dikogrole pembelian meterai 
atau perangkonja. Kantor pos telah menggantikan sen g 

'kilat” itu, diberbagai2 tempat. Namun, djmlah kenderaan2 itu, sebut " 

    

pengangkutan jang di 

ketepatan waktunja djuga tidak memadai. KelihatannjaKantor Pos kita ham pir 
disemua tempat di Indonesia menganggap enteng surat2 iriman dan tidak pernah 
lagi setjara serius menghadapi persoalan keamanan, Ietjepatan dan djaminan 
sampainja surat2 kiriman ketangan sipenerima. 

Modernisasi pekerdjaan pos, tilpon dan tilgramhendaknja diselaraskan 
dengan disiplin dan kemauan mengatur pen « 
Sudah bukan barang baru lagi, bahwa pengiriman sura2 dari dan ke luar negeri 
lebih baik, lebih tjepat dan lebih teratur djalannja deipada pe " 

dengan djarak2 jang lebih “dekat dan kortrole nasional sendiri. 
Masjarakat meminta perhatian Djawatan Pos 

negeri 

  

Iman, ang biasa, setjara baik. 
  

    

  

ita, supaja penduduk 
djangan sampai terus menerus diketjewakan dengan rilangnja, tak sampainja 
atau terlambatnja surat2 jang dikirimkan. 

Suatu administrasi jang serius , disiplin jang resti di 
menjangkut soal pelajanan masjarakat, dan kesadaen men. 

  

    jalankan fur gsi 
pelajanan publik, akan dapat membantu kantor Pos, 'elegram dan Tilpon kita 
bekerdja kearah jang diinginkan masjarakat. 

Sukar kiranja penduduk dituntut untuk membiar lebih banjak dari pada 
semestinja, untuk menjampaikan sebuah surat ketjil saja kepada alamat dinegeri 
kita. Usaha2 meminta bantuan pembajaran lebih bamk dari penduduk, kircnja 
sudah didjalankan, jaitu dengan djalan mempertingg ongkos perangko. Lain2 
usaha tentu tidak mungkin. 

Djikalau dalam waktu singkat ini tidak tertadi perubahan2 jang me: 
ngembalikan kepertjajaan penduduk kepada Kantorpsnja, tentul    makin lema orang makin enggan mengirimi surat atau tilgram.' alu akan terdjadilah suatu 
tjontoh kehidupan zaman modern dengan komunih: 

  

jang sudah lantjar dan 
lebih singkat, dmana Gi Indonesia hubungan surat senjurat masih ketinggalan 
100 tahun... ..... 

asn 

6 Majat di gedung Seminari 
SAIGON, 3 Djuni '(Mdk) 

PASUKAN2 Vetnam Utara 
telah mentaggalkan kota Dalat, 
setelah bertempur kabis2an me 
lawan pasukan2 Vetnam Sela- 
tan, Gedung2 teramir jang me 
reka dudukj ialah Gedung? Msi 
Katolik termasuk sebuah Gere- 
dja dan sebuah Seninarj, tem 
pat pendidikan tialm2 Pastor/ 
Paderi Katolik Vietmmm Selatan, 

Pasukan2 Vietnim Selatan 
menemukan 6 majat Vietnam 
Utara di Semiaarj tersebut. ja 
itu 6 diantara 47 paukan Viet 
nam Utara jang tevas dalam 
pertempuran, Di Seninarj tsb 
masih terdapat 25 tjaon Pastor 
sebab jang 145 orarg lainnja 
sedang menikmati libirgn ma- 
tam Minggu ditempat lain Tja 
loa2 Pastor tsb. meryrangi 

  

Pesawat DC-9 
hanja dengan pisiol mainan 
Kairo,3 Djuni (Mdk). 

Seorang Itali pada hari 
Sabtu membadjak sbuah 
pesawat penumpang milik 
kongsi penerbangan "ilita 
lia” menudju Kairo, degan 
dua kali memaksa pile pe 
sawat tsb. merubah hauan 
dan mentjekan 30 penim- 
pang dan 4 orang awal pe 
sawat dalam ketakutanse- 
lama 5 djam — denganse- 
buah pistol mairan. 

'Semuanja itu adalah hasil ipv 
daja. Jang digunakannja hdja 
sebuah pistol mainan belah", 
kata seorang perwira keamain 
setelah pembadjak itu ditangkp 
@ Kairo. 

Para petugas keamaran sds 

ra memasuki pesawat DC-9 dgi 
kongsi 'Alitalia' itu untuk menak 
kap pembadjak tsb. jang kemus 
an dibawa oleh pclisi dari lap 
ngan terbang Kairo 

Selagi seorang Itali jang berbi 
dan ramping melangkahkan kak 
meninggalkan pesawat tsb, dia 
meninggalkan sendjatanja- Pety 
gas2 keamanan lapangan tet 
bang segera melakukan pemerik: 
saan dan menelitinja dan ternja 
ta mereka hanja menemukan sepu 
tjuk pistol mainan 

Pembadjak itu bernama Gian- 
luca dan berusia sekitar 40 ta 
hun. 

Djalanmja pembadjakan 
Drama pembadjakan itu dimu 

lai sesaat setelah pesawat 'Alita 
Ma ftu take off dari lapangan ter 
bang Genoa dalam suatu penerba 
ngan dalam negeri  menudju 
Roma: 

Polisi itali mengatakan bahwa 

seorang pemuda berdiri dari tem 
pat duduknja dan memasuki ka 
bin pilot Dia menodongkan 'pis 
terrja pada pilot. kapten Bold 

rati, dan mengatakan kepadanja 
bahwa Sa Ingin pergi ke Afrika 

Pembadiak tst kemudian bar 
kko!12 merubah tudjumn2 kemana 

Ga akan pergi. al disebutkan ne 

kepada komando Militer Viet 
Sel balwa pasukan2 komunis 
telah megadakan mars (per. 
djalamandjauh) selama 4 bulan sebelum'mentjapai Dalat, 

Operg militer 15 hari diper 
batasan Kambodja sebagian te 
lah disesaikan oleh 5.000 pa 
sukan Yetnam Selatan dan ki 
nj siap? kembali ke Vietram 
Selatan sehingga djurslah pa- 
sukan Vletsel di Kambodia 

akan lagi, 
Akar tetapi sebaliknja di 

Kamboda sedjak tgl, 1 Djunj 
berlakd Hukum Militer, Huku. 
man? brat antara 20 tahun di 
pendjar atau bahkan hukum- 
#3 mafakan didi ke. 
pada pianggar2 hukum, militer 
tersebg (UPI) 

diadjak " 

rut. Kiro dan Roma. 
Pesgrat Itu kemudian menudju Rapolidimana pesawat Itu meng i' bain bakar dalam  hudjan 

lebat. 

Polk jang merjamar sebagai p'vgg2 jang mengisi bahan ba ker tengelilirgi pesawat Itu, 
akanetapi pembadjak Itu meno lak uk menurunkan semua penuangnja 

Ketidian pembadjak itu meme 
rintatan untuk take off manu 
dju Tpoli, akan tetapi kemudian ternjt pembadjak tsb merubah halva lagi merudju Marsa Mat: ruh. ing terletak antara Iskan Garia dan perbatasan Libia dan 2ch'da dirubah lagi menudju 
Kairg 
Dam pesawat tsb terdapat 2 

orang Inggeris, sorang Amerika dan »rang Pakistan sedang jangalrnia adalah orang2 Ite lia. Ast-Rtr) 

  

   

      

TOKYO, 3/6 (Antara) , 

Menlu Djepang, Kiichi Aichi, 
     

  

      
         
    
        

  

Pertemuan Aichi - 

  

    
     Dirdjen Politik Deplu 

Kemlu Djepang.    
      

  

FOLLOW UP KONPERENSI 

    
     

    

DJAKARTA. 

Diduga pada pertemuan itu akan 
ibitjarakan bagaimana  tjararja     

Djepang, indonesia dan Malaysia akan 
melakukan operasi untuk mengusaha 
kan perdamaian di Kambodja. 

MISI PERDAMAIAN Di Ea apaan Ne nan 
KAMBODJA KE MOSKOW. aa aNAamemea N 

Urusan2 Djepang dan Indonesia 
dalam komisi tiga negara Asia untuk 
mengusahakan perdamaian di Kambo- 
dia akan tiba di Kuala Lumpur pada 

Kamis untuk mengadakan perte- 
muan pendahuluan sebelum bertolak 
kepelbagai negara melaksanakan missi 
perdamaian tersebut. 

Wakil Menlu Djepang, Shinsahu 
Hogen, ditunggu kedatangannja dari 
Tokyo Kamis malam, sedangkan 
Difdjen Politik Deplu RI' Anwar Sani 
akan tiba di Kuala Lumpur beberapa 
djam lebih dahulu. 

Mereka akan bertemu 
Sekretaris 

      

dengan 
Tetap Kemlu Malaysia, 

Ghazali Shaffie, dalam kedudukannja 
sebagai utusan Malaysia dalam team 
itu Djum'at pagi. 

Pertemuan sehari itu, menurut 
kalangan Kemlu, Malaysia, akan mem- 
bahas  rentjana perdjalanan team, 
termasuk kundjungan ke New Delhi, 
Warsawa, Ottawa, PBB, London dan Moskow. 

Komisi tiga negara dibentuk oleh 
Konperensi Menlu2 11 negara Asia di Djakarta baru2 ini dengan tudjuan 
untuk” mengusahakan suatu aksi internasional” kearah  penjelesaian 
krisis Kambodja. 

Team ini dikuasakan oleh Konpe- 
rensi Djakarta untuk segera mengada- kan konsultasi dengan Ketua Bersama Konperensi Djenewa (Uni Sovjet dan 
Inggeris) agar dapat memberi dorong 
an prda usaha2 mangakibatkan kem. 
bali Komisi Pergawas international 
(ICC - International Control Commis- 
sion). 

Ghazalie Shaffie akan memimpin 
team itu dalam pertemuan jang akan diadakan dengan pedjabat2 Kemlu India di New Delhi pada tanggal 11 
Djuni. Ghazali dan Anwar Sani sebe- 
lum hari itu akan menghadiri sautu 
pertemuan anggota2 tetap negara2 nonblok jang akan diadakan 
di New Delhi pada tanggal 8 sampai 10 Djuni. 

Walaupun India tidak ikut serta dalam Konperensi Djakarta, namun 
sebagai ketua IDC diharapkan negara 
itu akan memegang peranan penting dalam usaha2 perdamaian di Kambo- ia. Sesudah New Delhi, team ini akan mengundjungi — dua negara lainnja anggota IDC ialah Polandia dan Ka- nada. Rentjana selandjutnja adalah untuk memberikan pendjelasan pada anggota2 Dewan Keamanan PBB mengenai usaha2 perdamaian jang di 
usulkan oleh Konperensi Djakarta 

     

  

  

  3 8 

   

  

   

PELANTIKAN PPS DI TOKIO 
TOKIO, 3 Djuni (Mdk) « 

Dubes D. Ashari telah melan 
tik tudjuh anggota Panitla Pe 
mungutan  Suara/Pendaftaran 
Pemilih di Diepang (PPSPPD) 
diruang rapat KBRI di Toklo 
pada minggu jang lalu dalam 
pidatonja menekankan, bahwa 
walaupun upatjara tsb "seder- 
na akan tetapi dalam makna. 
nja” (Ant) 

TIDAK MELANGGAR 
HUKUM INTERNASIONAL 
Djakarta, 3/6 (Merdeka) 
Amer'ka Serikat hari Sabtu meng- 

ulangi penegasanrja bahwa tjampur- 
targan militer AS di Kambodia tidak 
melanggar hukum internastoral. 

"Tindakan k'ta di Kambodja ada- 
lah suatu tindakan beladjar jang sah 
dan wadjar sesuai “dengan hukum 
Internasional”,  demiklan dikatakan 
oleh Deplu AS dalam suatu pernjata 
an 20-halaman jarg membenarkan 
Intervensi militer itu. 

Washington tidak meminta izin ke- 
pada Pemerintah Dien. Lon Nol un. 
tuk melakukan Intervensi 'tu, kata 
pernjataan itu, karena meskipun ti- 
dak disangsikan iz'n Itu pasti akan 
Giperolehnja, hal tsb akan bisa me- 
rugikan status netral Kambodja de- 
ngan membustnja mendjad! "memi- 

Hal tsb djuga akan bisa berarti 
bahwa interversi itu adalah suatu ak 
8i bantuan militer resm' oleh Ameri- 
ka Serikat. 

Pasukan2 AS dan Vietnam Selatan 
sebelumnja menahan-diri untuk tidak 
enjerang pangkalan? V'etnam Uta- 
ra di Kambodia "dengan harapan 
bahwa Kambodia akan mampu untuk 
membatasi kegiatan musuh diwilajah 
nja” 

Tetapi harapan ini (“dak terpenuhi 
Gan pasukan2 Vietnam Utara terus melartjarkan serangan thd tentara 
AS dan Vietram Selatan, kata per 
njataan itu. (Ant/Afp) 

          

   

2500 pendeta & biarawati 
SANON, 3/6 (Mak), 

Kia? 2500 pendeja dan bi- 
arang Buddha diseluruh Viet- 
Pangilatan hari Minggu memu 

aksi Mogok-makam se- 
.djam untuk lebih men- 

Iskan seruan mereka ba 
gi khghentian perang. dj Vi- 

: an jang dilantjarkan 
0d pendeta" Buddha dari 
pap An Ouang dj Saigon me 

3 Kn jang te 
as negeri se- 
kampanje jang diada 

“ : uwatuk menuntut 

| m suatu statemen. 
h Tien Hoa. salah seorang 
pemgmpon fraksi An Guang, 
gitakan bahwa rakjat Viet 

Selatan telah 'mendjadi 
dari suatu konflik ke. 

an2 dunta ig mana telah 
binasakan nilai? kerohmi. 

| den kebaidajann mereka, 
Thich Thien Hoa menjferukan 

ma Kota? Tripoli, Benghazi.. Rei Presiden Nguyen Van 

mogok makan 
Thien untuk mengusahakan pe 
rjelesatan2 terhadap "masalah2 

al dan ekonomi jang serius" 
negeri tsb, dan mengachiri 

diskrimgnasi dibidang keagama 
en” terhadap pagoda An Ou- 
ang, 

Harf Minggu pasukan2 polisi 
na telah dikerahkan dise 

pagoda tsb. tatepi idak 
terdjadi insiden mpa2 demikian 
diberitakan df Saigon,— 
(ANT/AFP) 

21 TURIS HONGARIA 
MINTA SUAKA DI 
AUSTRIA 
WINA, 3/8 (Mak) 

Duaputuh-satu taris Hongaria jang 
Austr'a, Ahad malam tirggat disana 
setelah berlibur selama seminggu di 
ketika bis mereka kembali ke Mo: 
rama 

Pada saat urtuk berarakat sopir 
bis mendapatkan perumpang2nfa t! 
lak murtietZ, karenania in berangkat 
tanpa mereka. (Art/Atp) 

  

Pertemuan A. 
mengenai kri 

  

Osaka dengan rekannja dari Indone: 
rakan masalah Kambodja. Demikian diumumkan oleh Kementerian 
Luarnegeri Djepang pada hari Senen. 

Menlu Adam Malik menurut rentjana akan tiba dilapangan terbang 
internasional Osaka Rabu siang, didalam rombongan Presiden Soeharto 
jang akan mengadakan kundjungan singkat ke Djepang dan pada hari 
Rabu itu djuga akan berkundjung ke Expo 70. 

Malik jang akan berlangsung di Osaka Grand 
Hotel akan dihadiri oleh Wakil Menlu Djepang, Shinsaku Hogen, dan 

RI, Anwar Sa 

    

MERDEKA 

Malik - Aichi 
   Kambodja 

pada hari Rabu akan bertemu di 
, Adam Malik, untuk membitja- 

    

demikian pengumuman pihak 

PIMPINAN MISI. 
(AFP memperoleh — keterangan, 

bahwa Malaysia rupanja menghendai 
supaja Menlu Indonesia, Adam Mal 
memimpin missi perdam: 
kundjungan ke Moskow nanti. 

Selain dapat memberikan arti jang 
lebih penting, ikut sertanja Adam Ma- 
Tik 
tugas missi itu di Moskow, mengingat 
hubungan  persahabatannja dengan 
'Gromyko dan pemimpin2 - Soviet 
lainnja. 

Kundjungan ke Moskow direntja- 
nakan sebagai atjara terachir, agar 
dapat menjatakan reaksi dari semua 
pihak jang bersangkutan dengan masa- 
lah pengaktifan kembali ICC. Uni 
Sovjet sampai kini memegang teguh 

nja, bahwa ICC dapat kem- 
bali aktif di Indo-Tj apabila 
pasukan2 AS telah ditarik mundur 
dari wilajah tersebut. 

    

  

   

    

   
  

        

Seorang serdadu Kambodja bertiarap « 
s 

  

tu pertempuran di Kampong Cham beberapa waktu |! 

DIBALIK  SENDIATA 

alik sendjata buatan 

    

KOMUNIS 
Ijina Komunis jang dapat dirampasnja dalam 

(UPI) 

  

Dapatkah Rusia sesuaikan diri 
dengan sekutu di Eropa? 

Untuk menutupi 
Tea 
kelemahannja Me an amaa 
terhadap antjaman 

ai 
R.R.T. 

Negara2 besar Barat te- 
lah sepakat untuk menjeli- 
diki apakah Rusia akan 
mentjari penjesuaian dgn. 
sekutu di Eropa untuk me 
nutupi "kelemahannja” ter 
hadap antjaman pertumbu- 
han RRT, demikian menu- 
rut sumber2 diplomatik ba 
ru2 ini. 

Persekutuan Pertahanan 
Atlantik Utara (NATO) jg 
telah mengadakan pertemu 
annja dalam suatu konfe 
rensi tingkat Menteri ming 
gu ini telah memutuskan 
untuk mengadakan test ter 
terhadap rentjana Kremlin 
dengan mengadakan appro 
ach-approach perdamaian 
dalam bulan2 jang akan da 
tang, demikian menurut 
sumber tsb. 

Amerika Serikat telah menjata 
kan bahwa mereka bersedia utk 

gan mengadakan setiap perund:     

dengan Rusia asal sadja mengha 
silkan keputusan2 jang berguna, 
NATO telah menjata     

tu dialog antara Timur dan Barat 
jang akan dimuat dalan — suatu 
deklarasi, kan disiarkan da 
lam waktu jang dekat. 

    

  

Sambutan dipihak Soviet belum 
dapat diramalkan Tetapi dalam 

   
   

   

waktu jang bersamaan — Mos 
nampaknja hati2 untuk merib 
suatu persetudjuan untuk dtang 
ka waktu jg pandjang karena m 
reka rupanja belum dapat renen 
tukan djalan apa iang akan me 
reka tempuh. 

Kremlin rupa2nja salah menga 
akan perhitungan mengenai 
Asia Selatan, dimana Peking telah mempergiat usaha  dipicmatiknja 
dan mengantjam pengaruh Rusia 
di Asia. 

Dt Timur Tengah, Soviet kusin 
lebih. banjak terlibat dari pada ig semula didjandjikannja. Ti 
Jak semua pemimpin2 Rusia nam 
paknja gembira dengan perlunsan 
kekuasaan Soviet jang dapat me- 
lihatkan Rusia dalam peperangan 
dan suatu konfrontasi dengan 
Amerika Serikat. 

Kremlin kabarnja akan mengam 
bil suatu resiko jang telah diper- 
hitungkannja, untuk membendung 
tiampur tangan Amerika di Tirsu 
Tengah, karena terliba'nja Ameri 
ka Serikat di Indo Tjina dan keru 
suhan2 didalam negerinja. sendiri 

Menurut Japoran itu, Kremtin 
menginginkan suatu penjesuaian 
setjara ber-angsur? d: Eropa. ch 

        

  

susnja sedjak ketjemasar 
ningkat ttg. RRT dan antjaman 
akan perselisihan — disepandjarg 
daerah perbatan Sino-Savict jang 
pandjangnja lebih dari 4006 mil 
itu 

Tetapi nampaknja mereka tidak 
mengiginkan suatu persetujuan 
Gjangka pandjang. Moskow baru2 
ini telah mengadakan pendegatan 
dengan Djerman Barat untuk men 
Gapatkan suatu pengertian dengan 
pemerintah Bonn dan ketiga pe 

ah Barat 1 

  

  nnja untuk me- 
    

  

ikan mi Berlin 

Bagaimanapun djuga, Kremlin 
belum menjatakan kesediaan 
untuk turut mengambil bagian 

kata laporan? jtu. 
Pokoknja, segala usul untu 

mengadakan persesuaian di Ernpa, 
hingga sedemikian djauh datang 
nja dari Barat. Hal ini ditegas 
kan oleh Sekretaris  Djenderal 
NATO Manlto Brosio, datam sua 
ru penilalan masalah perdamajan 

   
  

  

  

antara Timur dan Barat, 
Beberapa diplomat jakin bahwa 

Kremlin kini sedang berada dalam 
persimpangan djalan dan dalam 

suatu untuk me 
apakah mereka akan men 
usul Barat, atau mengambil suatu 
politik "“wait-and see" 

Menurut indikasi2 jang 

terachir, nampaknja mere 
ka akan membuka pintu 
nja lebar2 untuk suatu per 
setudjuan, atau menutup 
erat pintu?nja 

Mereka akan meneriakkan 
deklarasi2 untuk suatu per 

    
proses 

    

damaian dan ko-eksitensi, 
tetapi menghindarkan diri 
dari persetudjuan2 resmi 
iang diinginkan pihak Ba 

rat, demikian diramalkan 
laporan? tsb..(UPN, 

  

Perdjandjian djaring2 
penerbangan antara 

LISABON, 3-6 (Mdk) 
Menlu AS Wiltam Rogers 3g 

sedang melakukan suatu kun. 
djungan resmi di Lisabon dan 
Menlu Pertugal Rui Patricio 
hari Sabtu telah menandatas 
ngani suatu persetudjuan rute2 
tidara sipjl antara kedua negara 
bersangkutan, 

Masalah angkutan di 
metropol 

djak dutu masalah angka 
tan di kota Djakarta seba- 
gai ibukota negara Repub- 
lik Indonesia selalu memu- 

singkan kepala setiap walikota/ 
gubernurnja. 

Semula masalah jang timbul 
adalah kekurangan . angkutan 
untuk mengangkut manusia jang 
setiap hari mondar-mandir dari 

daerah Dian ke-pusat2 kota 
dan sebaliknja jang djumlahnja 
rata2 sedjuta pada hari2 kerdja. 
Setelah masalah tersebut dapat 
sedikit diatasi dengan penamba- 
har bus2 merk Dodge kredit. 
timbul kesulitan lainnja bagai- 
mana melebarkan djalan2 untuk 
lewat bus2 itu, — dan bagai 
mana menjingkirkan betjak dari 
djalan2 besar jang dianggapnja 
pengganggu sadja. — Kendaraan 
ermotor diperkirakan setiap 

tahunnja bertambah 10.000 buah 
jang akan memenuhi djalan2 
ibukota. Bang Ali tentu akan 
mendjadi pusing lagi - setelah 
djalan dilebarkan - dimana ken- 
araan2 tersebut musti diparkir, 

supaja tidak menjempitkan dja- 
lan2 jang telah diperlebar 
Itu baru angkutan manusia, 
belum kita itjara mengenai 
angkutan barang? mulai dari 
mesin2 sampai kepada sampah 
Djalan2 jang telah dij ea 
akan terus menderita dibebani 
dengan frekwensi angkutan ba- 
rang? jang entah berapa ribu 
ton setiap harinja melindas dja 
lan? ibukota 

Dulu pernah “ibukota kita 
dihiasi dengan trem2 kota. Teta pi karena kita dulu menganggap 
trem keta'ini mengganggu sadja 
tentunja sangat mengganggu 
mobil? sedan -babe2-, maka ri 
wajatnja dihabisi, dan hanja bus? 
kota dan oplet sadjalah jan 

  

    

malajani rakjat disamping betja idan Ye mo 

L djuga p k 
ngar tentang bus pasar, tetap 
sekarang — sudah tidak pernah 
kelihatan batang hidungnja 
Entah bagaimana tj wranja tukang 
sajur dan buah2an. mengangkut 
dagangannja kekota sekarang ini 

Sepengetahuan kita dikota2 
metropolitan — diseluruh dunia 
belum ada trem kotanja jang 
“diwonis” mati, Bahkan Irek- 
wensinja ditingkatkan. — Kalau 
dianggapnja mengganggu didja- 
lan2 raja, dibuatkan — djalan? 
dibawah tanah atau dibuatkan 
djalan2 diatas. Pendeknja hak 
hidupnja didjamin. Apa sebab? 
Mereka rupanja berpikir lebih 
ekonomis — daripada kita dan 
disamping it. pelajanan kepad 
rakjat banjak lebih diutamakan 
Betapa tidak, trem kota volume 
angkutannja djauh lebih banjak 

      

dari pada bus, djalannja dapat 
lebih tjepat dan teratur, sehingi 
pegawai? negeri dapat datang 
tepat pada waktunja dikantor 

Nilai susutnja trem djauh 
lebih ketjil daripada bus2, apala 
gi kalau bus? itu dipakai me 
ngangkut seenak kondektur bus 
pasti bus? dodge akan sudah 
rusak sebelum hutangnja lunas 
Biaja perawatan dan ongkos 
operasinja — djauh lebih kerjil 
daripada bus?. Trem djuga lebih 
mudah untuk melajani pedagang? 
ketjil kita. Bang Ali jang berpiki 
ran ekonomis tentunja akan ingat 
kembali akan fungsi trem kota 
ini, disamping bus2. Mengenai 
djaringan djalan 2 jang merupakar 
urdt nadi angkutan, diibu kota 
kita, telah ada jang mamanji 
“Djakarta by pass 

  

  

    

Tetapi kita melihat sendir 
bahwa djalan itu sekarang sudah 
mulai terasa sempit, — sampai? 
Bang Ali sempat “turun tangan 
kepada supir jang berhenti « 
taknja didjalan tersebut" 

itan Dja 
Oleh : 

Wartawan "MERDEKA" 

« MENGAPA 
TREM KOTA 
DIHAPUSKAN? 

Dibanjak ibukota? negar 
luar negeri banjak jang mengem 
bangkan angkutan air melalui 
sungai? jang melintasi — kota 
Angkutan air ini terutama untuk 

hjani angkutan barang dag 
daerah udik kepusat 

Bahkan ada 

  

me 
ygan dar 
kota dan sebaliknja 
jang membuatkan — djaringan? 
tambahan — untuk melebarkan 
angkutan air. Angkutan air ini 
disamping volumenja besar pera 
watannja ringan, biaja perawatan 
“djalan air” ini djuga lebih ringar 
daripada djalan raja. Investasinja 
pun tentu lebih murah daripada 
dijalan raja 

Djakarta dengan sunga 
wungnja dan saluran2 
Bandjir dan Djatiluhur, t 
dapat dikembangkan — kearah 
angkutan air ini. Para tehnisi 
kita tentunja dapat memperh 
tungkap. Kalau para ahli Belanda 
dulu sudah pernah merentjana 
kan akan kemungkinan? ini 
mengapa para ahhi kita tidak” 
Kalau sekarang ini Bang Afi ba 
ru memikirkan tentang terminal 
bus, siapa tahu dalam beberapa 
tahun mendatang sudah mulai 
membikin terminal angkutan a 

Djaringan dijalan? raja jang 
h ada sekarang ini k 

dapat ditindjau kemab. 
kan dengan sistim djaringan rod. 
dengan asnja tugu Monas dar 

lingkaran Djakarte bye 
pass 

Masalah angkutan dan dja 
ngan djalan kiranja tidak dapat 
dilepaskan bubungannja satu sa 
ma lain “ (Spa) 

      

tunja 

disesum 

dai rodang 

karta 

AS- Portugal 
Dalam persetudjuan itu, Por- 

tugal diperkenankan untuk mem 
buka tiga rute penerbangannja 
ke Amerika : — 1) ke New 
York dan Boston, 2- ke Los 
Angelas. dan 3) ke Amerika Te 
ngah dan Amerika Selatan, 

Sebaliknja AS akan membu. 
ka rute? peterbangannja ke 
Lisaborv dan Azores dan rute2 
lamnja kearah Madrid dan Se- 
yond, 
Dalam suatu djamuvan makan 

bersama, Menlu Patricio mem- 
benarkan bahwa Portugal se- 
lalu bersedia untuk bekerdjasa- 
ma dengan "semtia negara? 
Afrika”, 

Selesai perundjngan2 dengan 
Menlu Patricio Sabtu pagi. Men 
lu Rogers diterima oleh PM 
Portugal Dr Marcelo Caetano, 
Gemykian menurut sumber2 ig 
lajak dipertjajaf di Lisabon, 

Sumber2 jitu menambahkan 
bahwa perundingan? antara ke. 
dua Manlu tsb hanja merupa- 
kan Suatu proloog guna lebih 
melengkapi pembitjaraan tjmbal 
balik antara kedua tokoh itu 
ketika Mentu Patricio datang 
ke New York untuk menghadiri 
Sidang Umum PBB. 
Perundingan? jang berlang- 

sung Sabtu itu menjangkut ma 
salah2 PBB dan djuga persoa. 
lan2 Afrika pada umtmnja. ka 
ta sumber2 fu, 

Persoalan? pokok lajnnja men 
tjakup masalah kerdjasama di. 
bidang pembangunan pertanian 
dan pendidikan di Portugal, 

Selandjutnja djkabarkan bah. 
wa kedua tokoh itu telah meng 
adakan suatu pertemuan kilat 
mengensi pangkalan militer AS 
ig terletak di Lajez, Azores. te 
tapj mengenai tanggal utk dise 
lenggarakannja s'tatu perunding 
an mengenaf masalah ing belum 
diketahui, 

Menlu Rogers akan mening 
galkan Lisbon har Minggu 
djam 17.00 waktu setempat, 

(Ant-AFP) 

   

    

BEDA SEKALI. 

Sekarang sudah musim. Di " 
manamana timbul perkelahian 
antara anak2 muda. Sampai 
membawa maut segala ! 3 
Jah, kalau dulu, perkelahian 
dilakukan dengan 

    

     Satu "kemadjuan” 
hidupan pemuda . . 

MUDAH2AN 
  

Kelihatannja Indonesia akan 
Papa, babak final bulu 
tangkisdengan semangat tinggi. 
Sjukurlah. Sebab Ae 
kelihatan djuga : uang sumba- 
ngan mengalir, support nie- 
ngalir dan - kemenangan 
mengalir ! 

SENSOR 
Bang Ali mengeritik Sensor 
Film karena terlalu banjak 
memotong2 film. Sehingga 
tjeritanja mendjadi berantakan 
Bang Ali djengkel djuga karena 
Badan Sensor tidak memper- 
kenankan DCI mendjadi salah 
satu anggautanja 
Rupanja badan sensor, selain 
sensor film, djuga sensor 
tukang? sensor . 2 an KN 

Sebar 
(emoh sensor)   

  

    

  

    

            

    

  

KAIRO, 3/6 (Mdk) 
Lima organisasi scrikat buruh A- 

rab dan 'nterrasiona! hari Senin me 
nierukan kepada pekerdja2 diseluruh 
duria urtuk menjelenggarakan rapat2 
dan demonstrasi2 pada tanggal 5 
Djuni, ulargtahun ke-3 agresi impe- 
rialis Israel terhadap rakiat Arab. 

Seruan 'tu, jang dislarkan di Kairo, 
Dar-Es-Salaam dan Santiago, 

enghendaki "suatu hari setiakawan 
Internasional dergan bangsa Arab" 
dan protes2 "terhadap pengiriman 
sendjata2 kepada Israel oleh kekua- 
tan2 'mperialis, terutama Amerika 
Serikat" 

Kepada pekerdja2 diseluruh dunia 
Simirta untuk — "mengutuk agresorg 
Israe! dan politik ekspanslon's mes 
reka" 

Kelima orgar'sasi buruh itu ada- 
Jah Federasi Dunta Serikat? Buruh, 
Federasi Serikat Buruh Se-Afrika, 
Konfederasi Internas'onal — Serikat2 
Buruh Arab dan Federasi Umam Pe 
kerdja2 Palestina, 

  

    

  

    

    

    

    

   
   

  

PPS DI KBRI BRUSSEL , 
DILANTIK 
Brussel. 3 Djunj (Antara) 
DUBES Indonesia untuk Bel- 

gia. RBIN Djajadiningrat ba 
ru2 ini telah melantik anggota 
Panitia Pemungutan Suara/Pen. 
daftaran Pemilih di Belgia un. 
tuk Pemilu tahun 1971, demiki- 
an bagian pers KBRI Brussel, 

Ketua panitia adalah A, Kus 
to Wongsodidjoin, sekretaris 
Handoio Soemarto dan anggota 
anggota Rachman Salim, Zahar 
Indra, Suhitto Sudarto. Drs. 
Poloan Sarahap. Toto Laskar 
Wirawan. Aluisius Winarto dan 
Eddie Setlo Santoso, 

Panitia tsb langsung menga- 
dakan pertemuan setelah dilan 
tk, Anggota2nja dipilh dari 
kalangan perwakilan RI Brus. 
sel dan masjarakat Indonesia 
dj Antwerpen, Leuven & Geng, 

Di Belgia terdapat antara 3 
dan 400 warganegara Indone- 
sla jang berhak turut serta da 
lam pemilu, 

| 
I 

    

    

   

     

    

  

    
   

    

  

HONGKONG, ” 
Un' Sovjet dan Victnam Utara te 

lah menandatangani suatu rentjana 
mergemai kerdjasama kebudajaan dam 
iim'ah untuk t 1970, demikian 
hari Senin d'beritakan oleh Kantor 
berita Vietnam Utara "VNA'" 

  

  

Gempa di Peru : , 
LIMA RIBU ORANG 
DICHAWATIRKAN TEW 
DI HURAZ SADJA 
LIMA, 3/6 (MAk) 

L'maribu orang dichawatirkan te- / 

    

lah menemui adjalnja dikota Huraz 

sadja, kira2 400 km sebelah utara Li 

ma, setelah suatu gempa hebat meng 
hartam bagian utara Peru hari Ahad, 

demikian bari Senin diberitakan di 

Lima 
Suratkabar berpengaruh Peru "EL 

Comercio” menjatakan bahwa 99 per- 
sen dari kota itu telah hantiur akt- 

bar gempa Itu jang berlangsung sela- 

ma 40 sekon 
Akan tetap! dikota? sepandjang par 

tat antara Lima dan Trufillo, kirat 
500 km diutaranja, djumlah korban 

diberitakan hanja berkisar sekitar se- 

atusan 
Dikabarkan bahwa kira? 30.000 

tang kebilargan rumah? mereka ga- 
1 gempa iri. (Ant/Rtr) 

  

  

, Kennedy tuduh Nixom 
merongrong konstitusi 

NEW YORK, 3/6 Mak) 
Serator Edward Kennedy bari Sab 

tu memperingatkan bahwa Amerika 
Serikat sedang menghadapi "suatu kri 
sis jarg tidak boleh diabaikan” 

     spstjara pe 
mjerahan hadiah di Perguruan Tinggi 
Manhattan di Purchase, Senator Ken- 
Tety mengstiam pedas Itu "majorttas 
jang dar sadja”, maupun spg jang 
Mia camakaa "minoritas jang galak 

maran wang sedang merosat”, ka 
tetapi segan sesuatu intanja 

merandjak — peperangan, — korban? 
“uarat, perangait. pertentangan pem 
Gatot, pertndasan, kekerman dan & 

    

   

  

  dan penjakit rastonal,” (Ant/Atp) 

BOM TERSEMBUNJI ? 
DI ISTANA ELYSEE ? 
PARIS, 3/6 (Ant Atp) 

Poltsi Perantis bari 
menggeledah Istana Fiysee, tempat 
kediaman resmi presiden, setelah me 
verima suatu peringatan lewat tpom 

     

  

    

    

    

    
    
  



    
   

   
      

   

    

kan Kanada dengan 
demikian #ndonesia. Dengan 

/suk kebabak final melawan 
Bulu Tangkis Sedunia 

#Thomas Cup, jang akan dilangsungkan pada t
anggal “idalam Tournamen 

| dan 6 Djuni jad. di 

Untuk persiapan kebabak 

final tsb. tanggal 3 dan 4 

| Pjunt para pemain Thomas 

Cup Indonesia akan beris- 

tirahat dan lotirg sa 

pertandingan babak fina 

tsb. baru diadakan pada 

| gl 4 Djuni jad, untuk me 

(nentukan siapa2 para PX 

' main Indonesia jarg akan 

menghadapi pemain2 Ma- 

faysia nantirja. 

Jang memimpin pertan- 

lam (empere 

dan linesman) adalah da- 

ri Malaysia sendiri. 
(Adapun djalannja pertandingan se 
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dalam pertandingannja terachir Selasa 

malam melawan regu Kanada telah 

angka 
sudah pasti Indonesia ma- 

berhasil menunduk- 

seluruhnja 9—0 untuk 

djuara bertahan Malaysia 
untuk merebut 

| 

kaan jang akante kedus dan tera 
ehtr dri dimenangkan oleh pasangan 

  

KETUA DPRGR SJAICHU « 

TINDJAU DAERAH? 

Djakerta, 3 Diuni (Mdk) 
Ketua DPRGR HA, Sjaichu 

beserta rombongan hari Senin 

tanggal 1 Djumi 1970 mening- 

Pa Pj dakan ine 
Bean Ke 

Ketua DPRGR dalam penja- 

djauan tsb al, akan mengun. 
Projek2 Pelita di Risu, 

Sumatera Barat dan Bangka, 

1-0 dan 15-19 dalam waktu 15 menit 
dan 13 menit, (Mrs) 

  

pe A1 be « 
ganti Captain 

Kuala Lumpur, 3 Djuni (Mdk) 

Ai tt if
 | 1 | : 1 $ | 5 r 

te
 | 1 

5 $ 3 Djakarta- (: 

MERDEKA 

  

  

merebut Thomas Cup Djum 
18-40 dan 15—4, (Foto 

Indonesia 
Michael 

Lumpur, 

r 

Compton dari Selandia Baru (bawah) memberi pukulan kembali jang rendah ke- 

Darmadi dari Indonesia dalam pertan dingan single ketika dalam 
'at malam di Kuala Lumpur, Darmadi menang dengan 

dengan 
(foto AP). 

3 

Pemain Rusia paling keras 
Mexico, City, 3/6 (Mdk). 

Wasit Kurt Waldemar 

Tschenscher dari Djerman 

Barat, seorang klerk beru- 

sia 41 tahun dari Mann- 

heim, mentjiptakan antjer2 

keras untuk mengontrol pe 

main2 dalam pertandingan 

"World Cup” pada pertan- 

dingan pembukaan hari 

Minggu antara Mexico — 

Uni Sovjet jang berachir 

draw, 0—0. 
Ia telah mempdadjari pela- 

djaran2nja dan menjelesaikan 
1 selama se 

pekan mempeladjari film2 dan 
setjara lisan memperdebatkan 

peraturan2, 
Pemain2 Russia jang keras 

meskipun tidak peraah benar2 
Iitjik, mendjadi penderita utama 
dalam “konsert peluit” dari wa 

sit Tsehnscher, 
Presiden FIFA, Sir Stanley” 

Rous mengatakan. bahwa Tscha 

banjak memimpin 
an2 jnternasional. memiliki tu- 
gs jang tak boleh "aitjembu. 

rui”. distadion jang Tamai dan 

hiruk pikuk distadion Aztec Jg 

memuat sebanjak 108,000 orang 

| dalam 
bermain 

penontan, ! 

Pelatih Brazil: Mario Zagal- 
lo mengatakan, bahwa jang pa 

ling pertandingan 
adalah pimpinan 

penting 
itu baginja, 

wasit, j 
"Kalau kita memiliki tyde 

pimpinan wasit jang sedemiki 
an ji selama "World Cup'. ma 
ka jni akan sesua 
tu jang gemilang bagi kita ae- 

mua", tarakannja 
kepada Reuter, 

Brazil dan #jeroslowakia membuka 
pertandingan pada hari Rabu dista- 
dion Jaf'sco jarg memuat 70.000 pe- 
nonton. Sir Alt Ramsey, jang menja 
dari bahwa memenangkan pertanding 
an merupakan satu persoalan dan 
menghadapi tjuatja jarg panas dan 
kekurangan oxygen merupakan per- 
soalan pula, menjatakan sangat meng 
hargai Rumania, 

Pertardingan pembukaan Selasa 
malam antara Inggeris dan Rumania 
akan memperkuat atau memperlemah 
kedudukan Bobby Moore dan teman2 
nja dalam kes. terkuat dalam rang- 
ka perebutan kedjuaraan sepakbola 
sedunia tahun 1970. 

"Ruman'a merupakan lawan 
Jang paling berat dan sukar sebab 
mereka datang dulu. Rumania sukar 
untuk dikalahkan,” kata Sir Alf Ram 
... 

Inggeris belum pernah bertanding 
melawan Rumania dalam pertanding- 
an merebut piala kedjuaraan sedunia, 
tetapi pernah main 0—0 di Bukares 
pada tahun 1988 dan I—1 di Wembley 
12 bulan kemud'an. (UPI) 

bean Hani an Baton | HB Djan Geram mental ana Iko emg Gban bean Uh 

Kesibukan olahraga mendjelang HUT 

DCI Djaya ke-443 TATKALA drumband da 
ri es-de Pedjompongan me 
masuki lapangan atletik jg. 

baru di podjok lapangan 
Banteng pada upatjara pem 

bukaan Pekan Olahraga ke 
II Wilajah Kota Djakarta 
Pusat pekan jang lalu, para 
penonton dibuatnja terha- 
ru. Botjah2 jang berpakai- 
an putih-biru dengan per- 
alatan drumband bikinan 
Indonesia itu dgn. penuh 

semangat. melangkah se- 
pandjang kurang lebih dua 
ratus meter supaja bisa 
sampai dimuka tribune ke- 
tjil dimana Pak Silalahi se 

laku Inspektur Upatjara su 

dah berdiri tegak diatas po 
dium, untuk menerima 
penghormatan jang perta- 

ma. Terharu karena mere- 
ka bersungguh2 dan menja 
dari akan ke-chidmatan su 
atu upatjara pembukaan 
Pekan Olahraga dimana me 

OLEH : B. HARAHAP ' 

reka sendiri mendjadi pela 
kunja. 

ti ialah bahwa mereka 
dari anak2 sekolah dari es-de, 

ta masjarakat jang mewakili 7 

ketjamatan jang ada didalain wi- 

lajah Kota Djakarta Pusa.. 

Matjam-matjam kostumnja Can 
matjam-matjam pula gaja berba- 

    

  

  
    

  

Sajang sekali bhw demonstrasi 

jang semula akan diada 

kan sehabis defili karena sesuatu 

hal dibatalkan. Sebagai gantuja 

diadakan demonstrasi drumband 

oleh puteri2 dari sekolah Santa 

Maria. 
& Dj Selatan 

Empat hari sebelumnja, Gjuga wi- 
lajah Kota Djakarta Selatan te 

lah membuka Pekan Olahraganja. 

Sama hikmatnja dan sama tudju 
annja. Jaitu dalam rangka me- 

njongsong HUT DCI Djaya jang 

ke 443. Pekan Olahraga di wila- 
ini adalah untuk jang ketiga 

njolenggaraan Pekan Olahraga di 
atur setjara bergilir oleh ketjama 

tan jang ada disitu. 

POR ke 1 dan Il misalnja telah 
Ketjamatan 

ini oleh 
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tandingkan antara lain meliput! 

sepakbola. bulutangkis, tenis me- 
dja, Bola Volley, Tjatur dan Brid 
ge. Tjukup banjak,  Pesertanja 

djuga Jumajan. Di Djakarta Fusat 
misalnja ada 130 regu tenis me- 
Gja jang ikut bertanding. 134 re- 
gu Bola Voltey, 104 regu bulutang 
kis dan lain sebagainja. 

Tidak gampang untuk 
tur sebegitu banjak partai a 
mengingat fasilitas tempat jang 
serba terbatas. Untunglah gedung 

KONI DCI Djaya dapat dimanfaat 
kan (setjara gratis pula), sehing- 

ga sedikit banjak meringanxan pi 

hak Panitia Penjelenggara. 
Djumlah itu baru meliputi regu2 

jang terdiri dari anak2 sekolah. 
Belum lagi untuk golongan antar 

    

  kat. Karena itu waktu jang 
perlukan tjukup lama djuga. Ku 
rang lebih sepuluh hari. 

Dari sekian banjak regu jang 
bertanding itu, nanti akan A:pilih 

siapa jang berhak mewakili Kota- 

nja dalam Pekan Olahraga DCI 

Djaya jang nkan diadakur pada 

bulan Djuni jang akan datang. 

Atiara rotine 

Setimp wilajah Kotm dan Ketia 

matan, masing2 berusaha untuk 

menggiatkan olahraga dengan tja 

ra2nja sendiri. Ada jang bisa ta 

L Int cergan- 
tung kepada konktipan tokah2 
Olahraen dt matina2 wilaiah. Ton 

tu tergantung pula kepada kegai- 
tahan masjarakat-nin. 

Dipinggiran Kota misalnja kita 

#aest ang 
meenmnata 

varnsa tea 
yetan Iwa 

da0 Neotat tempat 
oh 

  

dh mem beri lan kembali rendah 
Stossel dari an ma dalam aa mn an 

1 

Indrat no untuk memenangkan pertandingan Itu 

    

    

   

  

P.S.LS. SEMARANG » 
Semarang, 3 Diuni (Mdk) 

sepakbola per. 
sahabatan antara PSAD Suraba 
ja. PSIS Semarang dan PPSM 
Magelang jang berlangsung di 
stadion Diponegoro Semarang 
dari tgi 29 s/d 31 Mej ibi telah 
ditutup dengan pertandingan 
antara PSIS Semarang melawan 
PSAD Surabaja, dimana Sema 
rang berhasil mengalahkan PS 
AD Surabaja 3—1, setengah 
mainan 1—1, 

Dengan demikian, Semarang keluar 

sebagai djuara, P.S.A.D. runner up 
dan P-P.S.M. Magelang sebagai dju- 
ru kuntji, 

MEDAN 
(Sambungan darj hal. I) 

maah berdiri dan langsung menu 
dju gedung casino di Djl Djonde 
ral Sudirman. 
Pembakaran semula dimaksud 

kan untuk memusnahkan peralat 
an djudi dan segala medja serta 
alat2 digedung itu, akan tetapi 
api kemudian mendjilat dan seba 
gian besar dari gedung itu ter 
bakar. 

Sesudah itu gelombang. kau 
muslimin itu menudju mess para 
bandar casino jang terletak lebih 
kurang 50 meter dihadapan Mes 
djid Agung. Disitu dilakukan pem 
bakaran alat2 dan perusakan, 
dan api mendjilat bagian gedung 
jang telah porak-poranda. 
Djumlah kerugian ditaksir sebe 

sar Rp 5 sampai Rp 7 djuta. Li 
ma crang peserta demonstran 
menderita luka2 ringan. seorang 
pendjaga keamanan casino dan 
seorang petugas pemadam keba 
karan menderita luka? ringan 
akibat pukulan2. 
DPRDGA Kotamadya Palem- 

bang jang dua hari sebelumnja 
telah mengeluarkan petis! mende 
sak agar Pemda Sumse! mentja 
but idjin casino itu, meneruskan 
rentjananja menjampaikan petisi 
Itu ketingkat pemerintah pusat di, 
Djakarta. 

Sedjak Sabtu pagi  sedjumlah 
Ik 1.200 pendjual Nalo dan un 
dian2 lainnja jang selama in! me 
menuhi kakilima toko2 di Palem 
bang, tidak muntjul seperti biasa 
Umumnja mereka terdri dari 
WNA Tjina atau WNI keturunan 
Tjina. (Ant) 

  

  

Pertandingan 

RABU, 3 DJUNI 1970 

Senin malam 
Kuala Lumpur, 3 Djuni (Merdeka). 

'Team Thomas Cup Indonesia telah berhasil meme. 

nangkan ke-4 partai pertandingan perebutan Thomas Cup 
melawan regu Thomas Cup Canada pada babak semi fi- 
nal jang dilangsungkan di Stadion Negara Kuala Lumpur 
Senin malam kemarin. Dengan demikian untuk pertandi- 
ngan malam pertama ini regu Thomas Cup Indonesia te- 

lah berhasil unggul dengan angka (stand) 4—0, jang ber- 
arti untuk pertandingan malam kedua regu Thomas Cup 
Indonesia hanja memerlukan 1 point kemenangan lagi 
utk memastikan diri keluar sebagai finalis melawan regu 
Thomas Cup Malaysia nantinja. 

Kemenangan regu Tho- 

mas Cup Indonesia dalam 

pertandingan Senin malam 
diperoleh masing2 dua dari 
partai single dan partai dou 
ble, sementara itu pasang- 

an double kedua Indonesia 
jang terdiri dari Muljadi/ 
Mintarja terpaksa bermain 

dengan rubber sett mela- 
wan pasangan terkuat Ca- 
nada jang ter dari Ro- 
lieg/Chanaron, 

Namun pertapdingan2 par 

tai lainnja dengan mudah 
dapat dimenanjkan oleh pe 

jg. berlang 
sung dalam stihight sett. 

itp pula dapat 
wa single 

      

   

  

   

   

   

    

        

    

        

  

Rudy Hartono 
ternjata dengi 

pa andingan taf malam ia. 

P 3 
Muljadi — Jagmy Paulsen, 
15, 15—7, esai dalam 
22 menit. 
Rudy Hartono 
Donald, 154, 15—1, selesai 
dalam 17 meni| 

Double. 
Muljadi/Mintarp — Rolieg/ 
Channarong, 14-11, 12—15, 

nesia Muljadi, janggengan mu 

dah sekali dapat mpgalahkan 

pemain single pertgna Cana. 

da J. Paulsen. Sett 
pat diselesaikan ol! 
dalam waktu 11 
kian djuga set Kt 
11 menjt. 
Semexara itu 

Hartono dengan 

  

PAMEN POLISI 
(Sambungan dar:   

ah pemilik rumah ja 
rilan antjaman itu. 
rikan dirj masuk kedgar 

( rangan dan dengal 
langsung  mendapatkin bekas 
komandannja itu, 

Setelah diadakan 
   

    

    umah tempat ia mg Pa 
ia, 

Trubber-sett dan hampir2 kalah. 

Menurut laporar pandangan 
mata jang kita dengar hal ini 
disebabkan karena pasangan 
Indonesia ju bermain tidak 
dalam fcrm jang sebenarnja. 
Mengenaj pasangan Rudy/ 

Indra Gunawan, walaupun ke 
lihatan masih merupzkan pa- 
sangan tjoba2, tapi karena 
mendapat lawan jang enteng 
maka pasengan ini dapat dja 

52, menang dalam straight- 

Kesebelasan 
Dierman - 
diantjam 

gerombolan 
Guadalajara, 
Djuni (Mdk). 

Kesebelasan Djerman di 
Guadalajara, Mexico, te- 
lah diberitahu oleh Ma- 
nager mereka, supaja se 
lalu pergi dalam kelom- 
pok, setelah diantjam 
oleh gerombolan Tumpa- 
maros, jang menurut du 
gaan bergerak dibawah 
tanah dengan sembojan 
”Untuk | membebaskan 
Amerika Latin”. 

Djurubfjara Wifried Ger- 
herd gatakan: "Polisi 
Mexico felah diberitahu dan 
diperkuaf dengan 6 orang 
lagi dan| para pemainpun te 
lah dibefitahu supaja mere- 
ka djargan bepergian sendi 
rian”, Menurut Gerherd te- 
am2 Erdpa Jainnja pun djx 
ga dapft diantjam seperti 
itu tetgpi belum ada kot. 
frontasf atau pun berita 1g 
positif. | 

Apal 

Mexico, 3 

        
       
      

    

    

      

la mereka pergt um 

  

  

  

  

Kamus sorazho | so Ik 

  

2 Jeentie 
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