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te-

(Mrs)

Rit | h
SUDAH DIPERIKSA
OLEH PUSAT TAPI
BELUM ADA TINDAKAN
LANDJUTAN
rusahaan itu.
PT

kan

dalam

"Way

joint

hal

Lampung,
ta jakai

Lunic”

antara

ini

merupe

pemerinta

Projek

Bad,

deagzn pihak
PT “Desa Kota"

Djakarta. Dalam

2
di

akte pemben

tukannja tertjantum
bahwa
PT ini mempunjaj modal per
mulaan sebesar Rp. 30.— dju

ta dengin

ketentuan

70,

da

ri pada djumlah itu dibeban
kan pada pihak swasta

Beberapa waktu

jang iaiu

suatu team dari Pusat, dianta
ranja pihak isspektur Ditdjen

Perindustrian Dasar dan V'
fikasi Perindustrian

lah datang

sz"

keadaan

Lampung

Dasar

untuk "memerik.

ini,

di Projek
a2kan

Badi:

tetapi

te.

lum ada kelandjuta, darj pemeriksaan tsb, (Ant.)

jg

diberikan oleh kedua saksi ahli
ini menjatakan. bahwa ia tidak
adanja unsur2
penjelundupan
dalam perkara ini, sesuai deng.

ueki

bola

tjurigai
Pada

Ketua Siburian SH.
#Pada dasarnja keterangan2

gantung, "toto Koni bebas'. bola
Tanggerang,

jang dibawanja

Badja

lah mengakibatkan turun ta
ngannja Gub. Lampung dengan
mengeluarkan suatu
instruksi untuk pengamanan peralatan diprojek tsb.
Dalam instruksinja
No.
G/06 tertanggal 10 Pebrua
Ti jl, Gubernur Lampung
H. Zainal
Abidin Pagarzalam menginstruksikan pa
da pimpinan PT ”Way Lu
anic” jang sekarang, untuk
menghentikan kegiatan perusahaan itu serta agar semua assets dalam keadaan
tetap dan utuh. Disamping
itu kepada Dinas Perindustrian propinsi itu diharuskan mengawasi dan menga
mankan
seluruh kekajaan
PT. "Way Lunic” dan mem
berikan laporan jang periodik sedjak terbentuknja pe

VII/Djaya, maka Pembeladalam” perkara
ini Dj.
L.

lagi
dari

akibat

djuga kesaksian tertulis dari pe
tugas Bea Ijukai Tg. Priok ig
dibatjakan sendiri
oleh Hakim

mempu

berupa:

VII/

(Mdk)

ri petugas Bea Tjukai Tandjung
Priok Drs. T-M. Nur Arifin dan

rargan jang diperoleh Jari Pen
dak VII/Djaya antara lain meljpu
1j perdjudian2

barang2

kan

semuanja adalah perdjudjan? ge
tap jang terbesar djpelosok2 dae
rah Djakarta Raya.
Dalam rozzia ini telah ditahan
seburjak 15 crang jang terdiri dari
dukur2 peramal angka nalo buntut, bandar2 serta pengentjer dju
di gelap lainnja, dan djuga dalam
razrja ini 3 orang anak sekolah
jang masih dibawah umur, ikut
baru menurut

dengan

rin,

projek

Aruan, meminta kepada Team
Hakim agar kepada terdakwa

atas dasar tuduhan subversif (d'

serta bcla harian berhadjah jg k

Perdjudian2 liar jang

Komdak

dak
ija

12 Djuni 1969 jang lalu berikut

pegen-

tertangkap.

SAKSI

2 Maret

Keritjuhan

tidak dapatnja dipertanggung-djawabkan
pengelua
ran uang djutaan rup'ah di

PENJELUNDUPAN,

KETERANGAN

Terdakwa oleh

an peraturan2 Bea Tjukai jang
berlaku
(pasal 26 b.. tentang
usaha2 atau pertjobaan penjelun
dupan)3

Atas pertanjaan Hakim. saksi ahli mendjelaskan bahwa kalau sebuah kapal masuk disuatu
pelabuhan,
dimana ada petugas2 Pea Tjukai (daerah kekua

saan

W

10

Pakistan

merupakan suatu
Perdagangan, dida.

lam raigka meningkatkan ke
. Delegasi

Pabean).

pal

itu

kai

telah

maka

harus

Kapten

ka

melaporkan

ba-

rang? jang dibawanja, kalau tidak itu berarti kapal penjelundup.
Menurut saksi pihak Bea Tju
perintah

memberikan

terdakwa ditusmpaja barai
runkan dan
dimasukkan ke gu
dang, karena telah melakukan
pelanggaran, jaitu tidak adanja
connossemen

dan copy

manifest

barang2 tsb. Tapi oleh Kaptenkapal telah dilaporkan tentang
pemasukan barang2 tsb. ketika
waktu pemilik
barang sendiri
sedang menjelesaikannja deng-

an Bea

Tjukai.

Kemudian

pety

gas Komdak VII/Djaya daiang
untuk merangkap barang? tsb
Gengan dasar subversi. dimana

persoalan
tugas2

ini

telah

Pabean.

diluar

darj

Sewaktu dilakukan penjitaan
barang2 tsb dari gudang djuga
terbawa barang2 milik 3 oranf
nedegang Indonesia lainnja jang
kebetulan kapal dan gudangnja
bersamaan dengan barang? miIk

Diperoleh keterzngan bah.
wa pada igl. 13 Maret jad ini

y

Prajogo

Gedung DPRD DCI jang terba
kar itu merupakan gedung baru
jang mulai dipergunakan pertengahan Djuni tahun jang lalu.

Djaya telah ditahan sedjak tgl.

jer2 kode buntut 'Hwa Hwe' Ilar

Djakarta, 2 Maret (Mak)

Pelindung/Penasehat :

Direktur

SEDUNIA DI JOGJA

Ir.

wakil

Di Taiwan

ajam di Singapura.

POLISI LAKUKAN
RAZZIA, 15 "AHLI
RAMAL” DITAHAN
Djakarta. 2 Maret (Mak)
Semendjak tanggal 24 Februari
ber-turut2 sampai kemarjn, petu
gas2 kepolisian Glodok (Komwil
73) telah melakukan razia terha

DELEGASI
PAKISTAN

BUDI UTOMO

Prof. Ir. Roosreno,

SOSIAL DEMOKRAT

kemarin,

pedagang

warganegara Singapu-

kan kepada

baru.

PENGUMUMAN :
AKADEMI TEHNIK

Pd.

seorang

njaj bentuk2

penja-

Projek Badja
Di Lampung

“

ngadakan penjelidikan
ri kebakaran tersebut.

soal

ra dan belum pernah seumur
Nidupnja memasuki dinas militer apapun, dan sebelum men.
djadi pedagang
ia beternak

Berapa ,
Matjam
Di
..
9
judiLiar ?

redjeki

KURSUS

duga

militer Taiwan

hari Sabtu

in hanjalsh

dap

DAN "LAST
BAND? DAN PERKUM 'ULAN2 MUSIK TERKENAL
.. ANDA AKAN TERIAWA TER-PINGKEL? DI PANGGUNG
DENGAN PENGODJAKARTA"
DENGAN SANDIWARA "LENGGANG

BUT NOT LEAST” ..
WALI”

DJOGET

,

Pengadilan

nas-

1970

hiburan dapat Anda tonton dengan

Aneka-ragam

Fair

dan

INI?

HIBURAN

PROMOSI

"ARENA

$$

i

PON APAND ANA

ANITA
AO PA
AMAL

1

MENARIK,

undangan

PANITIA PENJELENGGARA
SEMINAR TERTIB PEMBANGNAN

KUNDJUNGILAH

perkara

(da-

KE-II

dikirim

KEMANA ANDA MALAM

jang

MENURUT

BANGUNAN

segera

akan

mendaftar can

Bandung,

186//70

(A.P.H.D))

Bangunan

— BANDUNG970.ET
MAR1
5000—/ PESERTA

KAPT. PATIMURA NO. 124
15
TANGGAL
SEBELUM
Rp
PENDAFTARAN
BIAJA
DJL.

Gwan,

(kwalifikasi

Indonesia

PEMBANGUNAN

MASALAH

PENJELIDIKAN

dfa. LEMBAGA

Hin

TIDAK

diri pada :

mendaftarkan

(Mdk)

landjutan

ini:

dibawah

Bubernur

Djays

itu menjatakan kepada pers, bah

1970

Pelaksanaan

dan

2 Maret

semula adalah

berminat untuk ikut serta dalam Seminar TerTERTIB

SEMINAR

PENJELENGGARA

PANITIA

|

Chong

standard?

dan

dari peraturan2

membahas antara lain konsep
Peraturan Pelelangan Terbatas

selesai

Tan

DCI

terdiri dari ia sendiri dan

siang jang mengakibat-

Wirjadmata

Sabtu

Bikin Foto“Kolonel”

SIDANG

SEMINAR

ta

HB

PERKARA TUDUHAN PENJELUNDUPAN TERHADAP
PEDAGANG SINGAPURA CHONG HIN GWAN :

Djakarta,

akan menjelenggarakan :

(Gambar2

wa suatu panitia penjelidik jane

kan kerugian sebesar Rp. 70 djv

Tenaga

kemasjarakat

lalu.

djung).

kebakaran gedung DPRD DCI pa

da Rabu

dan

Dewan Teknik Pembangunan Indonesia
Jajasan Dana Normalisasi Indonesia

—
—

DCI

Wirjadinata jang melaporkan

OP OOOSOO

dan

Umum

Pekerdjaan

Dept.

balikan

siang

"Ra

DJAKARTA. — Presiden Sabtu
siang dj Istana Merdeka meneri-

ma Wakil Gubernur

SEMINAR TERTIB PEMBANGUNAN KE-II |
Direktorat Djenderal Tjipta Karya,
LISTRIK bersama-sama dengan:

Ass. V Kodam V Djaja Kol.
Urip Widodo sebanjak 232 ta.
pol2,
termasuk
diantaronja
dua ex.wartawan, telah dikem

Orkes,
"Tjen.

Panggung

tahan

surat? pembebasan
mereda
untuk dikembalikan ketengah
masjarakat.

KEBAKARAN DI GEDUNG DPRD
aan
DILAPORKAN PADA PRESIDEN
ata

DJANGAN LEWATKAN KESEMPATAN
INI.
RGA
BERHA
JAN6G
No. 187/M/70
SDA OA LAPANAN UNA

dan

rumah

an chusus Tanggerang sementara tapol2 Gol. C membatja

pengundjung dgn

djawali".

13.00 dan sore djam
.
Anda bisa membuktikannja sendiridi Paviljun Dept. Perindustrian A.P.H.D. Monas Djakarta, jang dibuka setiap hari pagi djam 09.00 —
17.00 — 21.00.

tertum.

Sebagaimana diketahui, pa.
da setiap malam harinja AP
HD mengadakan pertwndjuk.
an/tontonan tjuma2
(gratis)

drawasih"

Vinco, Alat2 Tulis, barang2 dari plastik dan kebutuhan rumah tangga lainnja.

DANA MANA

tas2

puk dihalaman

atraksi2
hiburan :
Band, Lenong, Lantai

Susu Indomilk, Sabun Dino, Biscuit
ra
lain Supermie,
puaran, anta
Disamping itu Anda djuga dapat membeli BARANG2 MURAH jang harganja dibawah

SEDJUMLAH

itu bekas stand ''Lembur Kuring” dan "Pincan" telah »u
la digunakan oleh para maha
siswa untuk melakukan Ma.
pram bagi tjalon2 rekanaja.

Palembang.

0 ORA ON

perlombaan ba

lap

bagi para

Djakarta.

Bekasi, Purwakarta, Subang, Bandung, Sukabumi, Tjeribon, Semarang, Jogja, Magelang, Maling, Surabaja, Pamekasan, Bangkalan, Den Passar, Makassar dan

MANA ANN ANA aN 0

aj

kan sepeda biasa untuk mars

jang didjual

Surat

kegiatan.
tgl. Pee 8
Maret 1970 jad.
hari Sab
tu siang dan Minggu pagi akan

Patal Tohpati— Den Passar dan Patal Palerratbang,
i
— Pasuruan,
Patal Grat

BENANG

1970

DCI.Djaja te.

lah diselenggarakan
dilangsungkan

Djl. Menteng Raya No. 7 Djakarta. Telp. 44614. 43832. 40270, atmua dengam
ng Patal Lawang— Magelang,
Patal Senajan — Djakarta, Patal Bekasi, Patal Tjipadung dan Bandjmran— Bandung, Patal Setja

2 MARET

Membatja

kb

DJAKARTA — Di Arena Pro
Naa Hiburan Djakarta (A.P.
—Djakarta Fair, oleh pa
ra peladjar dan mahasiswa ds

dengan HARGA MURAH dan
" Denganmi
Produksi dan effisiensi, jang beruntung adalah ANDA, Karena diapit membeli BENANG TENUN
MUTU JANG TERDJAMIN serta TERUDJI.

r

SENEN,

MERDEKA

HALAMAN II

Chong

Hin

Gwan,

sehingga

ketiga pedagang ini dihadapkan
pula sebagai terdakwa dr Pe:
ngadilan karena dituduh dalam

soal

penjelundupan.

Djumlat”

barang jang ditahan oleh Kom
dak VIh/Djaya
kl. 568 C dan
diantaranja 381 adalah milik ter
dakwa Chon Hin Gwan sendiri,

ex kapal ADRI XXIV dan kapal Sagaba.
Atas pertanjaan Hakim Ketua
pada terdakwa, kal
benar ter

dakwa

tidak,

dinas

per

militer,

kenapa

memasuki

sewaktu

rumah terdakwa diadakan razia

arsitektur dari djaman lama
EXPO-70 — Aneka ragam bentuk
campai jang modern bertjampur di Expo-70 jang tak lama lagi akan
d'buka di Osaka, Djepang. Bentuk chas pagoda Diepa' g tampak

mentjoha

mengimbangi

bangunan

g2i menaranja

aa

2 Panitia Komperensi .
Pembangunan Ekonomi
Asteng Tingkat Menteri
Jogjakarta, 2 Maret (Mdk)
SEPULUH negara Asia akan
mengambil
bagian
dalam
"Konperensi
Menteri
Untuk

pembikinan

Tenggara”

an mobil sedan dalam
lah tidak tanggung?.

Pembangunan

jang

sungkan

Ekonomi
akan

pada

22 Maret

sungkan

sidang?nja di Amba.

Jogja Drs. S. Nitinegoro.

jang

an

dagang,

ia

na

foto-studio

mengikuti

sidang

berfoto

disuatu

sewaktu ia
dalam urus-

foto-studio dikota Taiwan, dima
itu

menjediakan

rukmo Palace Hotel.

te

lah dibentuk 2 panitia di Dja
karta diketuai Prof. Dr. Selo-

sumardjan,

ketua panitia di

Negara?

la konperensi

jauu-:

kan

RRT.

belum

nanti. Atas pertaterdakwa mengata-

pernah

hidupaja

ke

Berdasarkan keterangan2 jan
diberikannia dan djuga ketera
ngan? dari saksi ahli, bahwa ia
tidak terlibat dalam hal penjelundupan barang2 ke Indonesia

ketjuali perkara lain jang #menjebabkan

ia ditahan

oleh Kom

djum-

menelan

biaja

Rp. 525

Inspektur

Upatjara

ra Protestan

Dalam
ma dan

peserta

Tenggara.

atjarg tertjatat sela.
sesudah konperensi

akan

berdarmawisata

ke Borobudur dan Bali.
Salah satu ketentuan jang
harus dipenuhi panitia penje
lenggara ialah bahwa semua
ketua? delegasi
mebil untuk
dan tahun
dari merk
harus

kepada

Dr. Hardjasamsurja
Dewasa

Ini Polri

8 buah rumah sakit.

Kom

harj: ketjuali Sabiu dan Minggu
antara djam
09.00-13.00 dna
16.00 — 18.00,
R.M.

NOTO

SOENARIO

y

BJANDJARMASIN — Menteri Ke

mus nama Presiden

djl
pa
pk.
se

wak't

Bes

na' dan 'Gendala Gir” dari Jogia
karta ini dapat dikundjung: setiap

sehatan. Prof Dr. G.A. Siwabessy

jang lama Brig. Djen Pol Dr
Soewarno kepada pedjabat jang
baru Kom Bes Pol Dr. Hardjasam
surja.

tet akan diperlihatkan karja? Ku
at Muslim. Amri Jahja, Isworin..
Pratikto- Sulardjo dan Sumiasi
dio.
Pameran jang diadakan dalam
kerdjasama dengan 'Giri Kentja

DR.

rah terima djabatan Direktur Ke
sehatan Mabak.
dari
pedjabat
2

Dalam pameran jang
akan berlangsung sampai tanggal 13 Ma-

2 SATYA LENTJANA UNTUK

Kapolri Irdjen Pol T.A. Aziz telah
mengambil sumpah djabatan setja

bermatjam2 tjorak pakaian, dju
ja ia berfoto dalam pakaian Ba
i Dan foto2 itu untuk kenang2
an baginja
njaan lain

boleh diguna

Djakarta 2 Maret (Mak)
Betermpat di Aula Mabak
Trunodjojo 3 Kebajoran Baru.
da hari Sabtu tgl 28 Februari
09.00 pagi. telah berlangsung

Karena

penjelenggaraan

se.

Dr. Hardjasamsurja
Direktur Kesenatan
POLRI Jang Baru

Jogjakarta melang.

perkaranja, bahwa
singgah di Taiwan

hadirin

akan

bersama2

Iu untuk

berpangkat

tidak

djuta. (Ptj.Ds.)

pagi,

kemudian

sama,

Penjelenggaraan
afjara di
Jogjakarta sadja diperkirakan

djauhan, konperensi tsb pem
bukzannja
dilangsungkan
di

Kolonel, maka
oleh terdakwa
didjelaskan dengan bahasa Indo
Nnesia jang sulit dimengerti oleh

dan

130 orang

dilang.

untuk

DJAKARTA, — Pameran Batik
Moderen
adakan di Goethe Institut. Djalan
Matraman Raya 23. Djakarta, p2
Ca bari Senin tanggal 2 Maret in:.

kan bus. Ini berarti penjedia

Asia

tgl, 23 s/d 25 Mei 1970.
Berbeda dengan jang lazim
berlaku, dimana upatjara pem
sidang? dilangbukaan dan
sungkan ditempat jang sama.
setidak2nja
terlalu ber.
Djakarta

jang

PAMERAN BATIK MODEREN
DI GOETHE INSTITUT

dang untuk angkutan anggau
ta staf jang
djumlahnja Lk.

dj Jogjakarta pada

menudju

seragam

lift dari Australia

(UPI)

oleh jang
berwadjib terdapat
foto2 terdakwa
sedang berpakaian

berbentuk

dan menara tombak diatas paviljoa Soviet Uni. Paviljon Columbia/
Irggeris (tengah) menggunakan bztang? kaju pinus raksasa seba.

fl

telah memilikl

17 buah balai

pengobatan gigi. 278 buah balai
pengobatan umum, 40 buah klinik bersalin dengan tenaga? 116
orang dokter gigi. 117 orang bidan
dan beberapa ratus orang djurura
wat. (Ms)

RI.,

dalam

suatu upatjara diyedung pertemu
an Pemerintah Daerah Kalimantan

Selatan di Bandjarmasin Rabu pa
g' jang lalu telah menjematkan
1 buah

Satya

Lenijana

"Kemerde

kaan' kepada Dr. R.M. Noto Sce
narjo Pengawas/Kepala Dinas Ke
sehatan Propinsi Kalsel atas ke-e
tiaan dan djasa2nja dalam pos
“ngan kemerdekaan Indonesa

Dr. RM. Noto Soevarjo. jang
telah melakukan tugasnja sebag?i
pegawai mogeri dibidang keseba
tan selama lebih dari 38 tahun
Mu, pada waktu pendudukan Diw

»

1970

MERDEKA

Menteri LN

Merdeka

“

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja antar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk
beaja pos-udaral.
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA
Rp.20,-- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
minimum : 50 m
Display-ad (iklan gambar).: Rp.25,- per mm/kolom iklan
minimum : 80 mm.
Dua warna (hanja merah) : tambah 1004.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom
minimum : 50 mm.
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11,
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Umum/Redaksi

B.M. Diah.

Kota Guatemala, 2/3 (Mdk)

ka Tengah jang sedang ber

golak itu

an nasional.

Pentjulik2

sana antara utara jang komunis dengan selatan jang anti-komunis belum
'berachir, namun Ia telah menundjukkan suatu kegagalan dipihak Amerika
politik intervensi
Intervensi militernja. Kegagalan
Werikat dalam politik
militer itu, jang notabene kini dikonkritkan oleh Presiden Nixon dengan
"program penarikan — mundur pasukan? AS, tidak
ukuran bagi pihak komunis bahwa suatu pemerintahan
Tenggara jang lemah tiada lain adalah suatu sasaran empuk bagi mereka.
ezim Saigon adalah satu tiontoh. Tjontoh lain adalah Laos.
Menurut laporan? militer Amerika, sebanjak 50.000 tentai Vietnam Utara
ke Dataran Tempajan.
bahwa

sedikitnja

Delegasi

penerbangnja

telah

hilang,

disamping

300

pesawat

berkundjung

selama

Disamping
Djakarta
delegasi
akan mengundjung! pula Bali dan

Jogjakart

nomis dan internasional jang ada
Yiluar kekuasaan kita sehingga bi
sa menjebabkan melesetnja hara
pan2 semula pemerintah, Buyai

(parody)
untuk sekedar me.
nambah kemeriahan suasana.
aa2

Rektor U.I., Profesor Dr.
Ir. Sumantri
Brodjone-

kan

goro telah
membawabawa mendiang JFK dalam keramaian Dies Natalis ke 20 Universitas In
donesia di Djakaria baru2 ini. Dilepaskannja

dan dibekalinja 489 sardjana2 baru lulusan U.I.
dengan kata2 mutiara jg
dipindjamnja
dar: JFK
semasa hidupnja. Paling

sedikit dua koran Ibuko
ta melaporkan dutjap-

kannja

kata2-mut'ara

J

FK oleh Rektor U.I. seba

gai berikut :
Tung

Djangan berianja apa

jang negara dan pemerintah

dapat

untuk
SAJA,
bertanjalah
apa

SAJA

untuk

bangsa”.

dapzt

berbuat

pa

negara

tetapi
jan,

8

perbuat

dan

“Andaikata betul Rek'or U.I.

menjadjikan

— kata2-mutiara

JFK dalam susunan
seperti diatas, mzka
bisa

dianggap

sebagai

kalimat
hal itu

variasi

Aldjazair
Tembak
Koruptor
Aildiazair,

2 Maret

(Mdk)

Khelif Mohamed jang telah

dinjatakan bersalah melakukan
korupsi telah ditembak
mati d,
waktu subuh hari Saptu dikota

baru

adalah

seolah2

szrdja.

U.I. untuk

apa

perbuat

halnja, maka

melarang

jang

tah unvk

negara

memiki

masih

Rektor

bisa

dan

di.

pemerin.

UI. setelah

dia didjadikan Menteri Pertambangan RI.
Lebih
baik djika

mulaj saat
perhatikan

itu mereka memapa jang akan di

perbuat oleh Rektor

rangkap

Menteri

U.I. me-

Pertambang

an uatuk negarz dan bangsa
nja.
Tunggu sadja
tanggal

mainnja, ditanggung memuas.
kan.
Mungkin
wartawan
salah
tangkap (lagi) sehingga tidak
mentjatat kat:2 jang sesung
guhnja
dipergunakan Rektor

UI. itu. Tetapi djika ternjata
bahwa wartawan benar dalam
pendengarainja
dan pen'ja.
tetannja, maka anggaplah ka
limat bertuah diatas tadi disa

“ujikan oleh Rektor UI. untuk
diulang oleh

sardjana2 baru

UI. dalam
sing2
kian,

ha'j mereka

ma.

sedja. Walaupun demi.
alangkah lebih baiknja

kalau

kata2-mutiara

itu disa

djikan dalam susunan dan hu
kungan

jang

aselinja.

Kalau

tgl. 20

Djanu-

kita mem.bzlik2 lembaran

djarah

sampai

se.

ari 1961,
maka akan
kita
djumpai
kata.mutiarg
jang
aseli dal:zm pidato pengukuhan JFK sebagai Presiden AS
ke35. Kepada bangsa Ameri.

ka JFK menjerukan : "Do not
ask what your country can 90
for yry — ask what you cen
9o for your country”. Untuk
Bang Miun melajunja adalah:
'Djangan

bertanja

ava

jang

negaramu danat perbua' un.
'hik dirimu, tetavi bertanial:
ava jang kamu dapat perbuat

untuk »egerimu".

Dengan

minta

dalam

hal

maaf

kepada

terdjadj

rak

kegagalua

padahal mereka diperlakukan de
ngan sikap 'father knows besi"
jang angkuh. Pemerintah jang me
nentukan. segala2nja, rakjat. ting
gal tahu beresnja sadja. Sudah ba

phrase). Tetapi bisa djug: di
lihat sebagai imitasi djenaka
tafsirannja

mau

ka

tentu

kita

tidak

mengingin

kan kegagalan pemerintah, seba
zaimuna diuga halnja rakjat2 Pj
Upina. A.S., Perantjis.
Inggeris
dil tidak menginginkan adanja kri
sis2 sosial dan ekonomi jang te.
lah/sedang

menimpa

mereka.

Na

mun technokrat2 kitapun
tidak
bisa mendjamin sukses dengan
pasti dan achirnja Tuhan djuga

jang maha-mengetahui. Karena itu
pupuklah simpat' rakjat untuk pe
merintahan sekararg ini jang djus
tru sedang menghadapi masalah2
nasional jang
msha-berat. De

ngan tegas pemerintah harus mem
basmi segala hal jang menjakit-

kan hati rakjat, bajk

jang me:

ojangkut martabat
kemanusiaan
nja maupun jarg menjangkut ke

butuhan hidupnja sehari-hari.

Rak

oernah dikatakan bahwa ia
dekakan inj adalah untuk
berkehidupan
kebargsaan
Debas, untuk dimadjukan
Girhteraan umumnja, untuk

dimer
dapat
iang
keseditjer

jat masih

daskan

ingat

bahwa

kehidupan

kepadanja

bargsaria,

db.

Pendek kata, untuk sedikit-sedrcit

vja

berpengharapan

dengan

a!a

3an Djusan jang 1Jukup kuat.
Monurut pemeo crang using. se
orang-orang jang sudah mening

gal

bisa

berbalik

dalam

kuburnja

diika @'a hal2 jang memasjgulkan
mya. Maka
timbullah pertanjaan
upakah JFK akan merasa masigul

xarena kata? mutiaranja diperko

sa orang? Mengingat

kaluhuran

Djelasiah kiranja bahwa dalam
jang aseli dan dutjap

kan cleh orang jang berbudi dan
berkeberanian seluhur JFK. seruan itu bisa membakar semangat
pedengarnja. Ia bisa membangkit
kan rasa

dada

rela

dan mampu

putera2

bangsa

untuk

betapa

tahunan

jang

ketiga

sulitnja

sekalipun.

Apala,i

lesajan masalah2 nasional tadi dj
butuhkan simpati! rakjat terhadap
pemerintahannja.
Djangan seper
ti jang terdjadi sewaktu Men'eri

Pertambangan djdemonstrasi oleh
mahasiswa? dimana terlcntarkan
kata2 jang menjatakan se-olahZ
'pemerirtah

tidak

menijari

ke

populeran' (harian KAMI 17 Dja
nuarj 1970). Itu salaf sekali. cu
susnja karena djalan jang masili
harus

kjta

tempuh

sebelum

sim

pai kepada masjarakat adji mak

mur itu masih

sangat

pandjarg

dan berat. Banjak faktor2 non ck»

kinkannja

achir

untuk

meninggalkan

Mereka

agar

djangka

djam itu
terhadap

memung-

djuga

mendjelang

waktu

24

semua serangan
FAR dihentikan.

Menlu Fuentes Mohr ditjulik ketika sedang berada dalam mobilnja. Guate-

mala

hari Ahad

akan

melangsungkan
pemilihan
umum jang didahului oleh
kekerasan2 politik, tembak

menembak dan tuduh-menu
duh selama berbulan2 kam
panje pemilihan.

(Rtr-AFP)

Demonstran

Vietnam ?

etelah beberape waktu perang
di Laos tidak mengisi lembaran2
berita lagi, njatanja kini kembali tegang, ketika pasukan2
komunis Pathet Lao dapat menguasai
kembali tempat strategis “Dataran
Tempajan" dan tempat pasukan (Markas Besar) Tentara Keradjaan Laos.
Lapangan terbang penting Xieng
Khouang
ditengah tengah “Dataran
Tempajan"
ikut djatuh, walau pada
achir2 ini tempat tersebut ikut dipertahankan oleh pasukan2 penasihat
penasihat dan bantuan pemboman
termasuk B 52 dari AS. Keadaan diLaos mendjadi
ngingat turutnj:
land disana dalam maksud memben:
dung arus Komunis agar djangan sam.
pai merambat keperbatasan bagian
Utara dan Timur Laut Thailand. Keadaan Laos adalah rumit sekali
ngingat status netral dari ne:
disamping Laos djuga sebagai daerah
ikut dibawah pengawasan SEATO.
Di Laos tergambar peta politik Asia
Tenggara. Disana 3 arus politik dunia

sama2 mempunjai pengaruh, jaitu go-

India Serbu

Kereta Api

sesudah

« Jongan

«

New Dein', 2 Maret.
Polisi telah melepaskan tembakan2
terhadap 2.000 orarg
demonstran
jarg menjerang sebuah kereta api
penumparg di Gadag, dinegara baglar Mysore hari Djum'at.
Pada demorstran, kebanjakan pe-

jang

MEDAN PERANG — Data
ran Tempajan
jang dapat
direbut pasukan
komunis
terlihat dari pesawat terbang. (AP)

baru

» Barat. gol jang pw

Komunis, dan golongan Netral, dan
disinilah letaknja asal usul dari tragedi
Laos, dikaitkan dengan adanja pertentangan Blok didunia dan keadaan
sg
berlarut2 di Vietnam.
Sebenarnja serangan pembalasan
pasukan Pathet Lao dengan dugaan
ikut dibantu oleh sekitar 3 divisi
Tentara Vietnam Utara, telah lama ditunggu2. Sebelumnja djuga "Dataran

personal militer baru
tidak boleh memasuki

OLEH:
B.N. MARBUN
Tempajan” telah pernah dibawah kon:
trol pipak Pathet Lao, serta hanja de:
ngan bantuan
massif AS dan Thai,

tentara keradjaan Laos dapat kembali
menguasai daerah dataran tsb. Dataran tsb adalah merupakan daerah sti
tegis didjantung keradjaan Laos, dan
berarti penting bagi Pathet Lao sehubungan dengan adanja usaha pembentukan dijalan raja jang dibangun
keradjaan Laos dari kota Luang Prabang ke ibukota Vientiane. Atas kemadjuan2 Pathet Lao ini menggusarkan Bangkok. Mereka takut bahwa
pihak komunis jang dibantu oleh
Vietnam Utara kelak akan dapat meluaskan daerah pengaruhnja kesebelah
Barat dan Sdatan dari "Dataran
'Tempajan” sampai keperbatasan Utara
Thai, dan dengan demikian pihak
lak dapat membantu kajang ada di Tnai Utara.ada tahun 1962, di Djenewa
telah ditjapai satu perdjandjian

gara

(termasuk

AS,

RRT,

Muangthai,

hari

Kamis

ngachir! pertemuan

bahwa

telah

US

dan

Inggeris) ikut menandatangani perdiandjian tsb jang beri
mendjamin kenetralan Laos serta penjelesaian perang Laos. Sebelumnja
perang Laos erat hubungannja dengan
perang Indo Tjina sedjak achir perang
dunia ke II dan pembagian Indo Tjina

Jurkan katja2 djende

mereka.

2 tersebut
komandan2

sus darj Australia, Taiwan,

Selatan. Malaysia,

Korea

AS, Vietnam

berlangsung2

Pertemuan? tahunan

telah

terdahulu

diadakan di Okinawa

dan

Na Trang, Vietnam Selatan, (Rtr)
BARNARD
&
Di LEBANON
BEIRUT,

—

ISTERI

Pelopor

,

kelompok kekuasaan dan 3 ideologi
dan pengaruh. Dan hal inilah jang
merupakan akar dari perang saudara
di Laos, ditambah dengan fitnah dan
hasutan dari luar.
Sekarang perang saudara di Laos
telah semakin parah dan merupakan
perang tidak langsung antara pihak
Barat dan Komunis. Perang ini
kurang tenar, karena dibajangi

perang besar Vietmam

La

ak

Vietnam

agak
oleh

dan Timur

Utara

semendjak

bertahun2 mempergunakan daerah dan
Laos mendjadi falu lintas
tentara dan perbekalan untuk supply
Vietcong di Vietnam Selatan. Djuga
daerah Laos dipergunakan sebagai
daerah peristirahatan atau tempat pelarian mundur pasukan? Vietcong
dan Viet Utara jang mendapat tekanan dari pasukan? AS. Djalan Tikus
Ho Chin
Yinh (Ho Chin Minh - Trail)
adalah mefupakan urat nadi perlindungan dan djalan raja untuk supply
Vieteong. Hampir 2/3 dari seluruh
perbekalan obat2an dan sendjata diangkut melalui route ini setjara teratur dibawah perlindungan hutan. Diduga pula bahwa di Laos beroperasi
sekitar 2 sampai 3 divisi dari tentara
hutan2

Berdasarkan

hantjurkan

dan

alasan

untuk meng-

mematahkan

gerakan

ekspansi Pathet Lao, serta untuk
menggunting gerakan tentara Vietnam
Utara, maka sedjak beberapa tahun
terachir pihak AS dibantu djuga orang2
Thai semakin 'aktip di' Laos. Agen2
CIA serta pasukan elita Baret Hidjau
jang menjamar sebagai orang? sipil
mengalir ke Laos untuk menolong
tentara keradjaan Laos jang pro Barat
(Souvanna Phouma).
AS djuga mendrop bantuan keuangan dan sendjata
sekitar 300 djuta US dollar setiap
tahunnja ke Laos. Belakangan ini
bantuan

militer

AS

ke

Laos

semakin

kukan set
'bulannja,
Maka lebih? target bemboman ke
Vietnam Utara dulunja. Serangan? ter.
sebut dimaksud untuk memberi perlindungan bagi gerakan2 operasi pasukan Keradjaan Laos serta untuk

v

ton, AS, dengan membawa matjamd
poster anti-Pompidou tompak melati
Ijarkan demonsirasi scbarci sambutan
mereka atas kedatargan Presiden Petantjis tersebut bari Serir lalu,
Para demonstran erutama mengetjam poNtik pemerintah Perantiis di
Timur Tengah jang diarssop mereka
anti-Israel
Di Istana Gedurg Puth, Presiden
Richard
Nixon dan isteri sebagai
Dhak pengundorg berusaha mendjadi
(van-rumah jarg ramab. Pada sambar
kelihatan (dari kiri ke korar) Pomp!
dsu, Nixon, Nj. Pempidou dar Ni
Nixon dalam resersi di Gedurg Putit. (Gambar2
AP).

hasiswa)

maupun

MAPER-

MA (Masa Perkenalan Mahasiswa) dan lain sebagai-

nja perlu ditindjau kembali

kalau tjara2
pelaksanaannja memang telah lepas sa

ma sekali dari maksud dan

tudjuan jang sebenarnja.

Hal ini dikemukakan se-

hubungan dengan sering ter

Pembunuhan

Di Tjikini

Redaksi

Dengan

jth:

adanja

“

berita jang b

Cjudul "Pengusutan atas perabunu
Tjikini Raya-Karaben 30 Cita
han

31 dekat Tjjkini Raya" jang d
muat dalam harian Saudara tgi
26 Februari 1970 jang lalu. jang
antaranja disebutkan bahwa
— TT. dar 'Sarirah, — pemu
az

jang dikatakan

kelompck

Sa

vnah" — maksud2 djahat dari pe
muda2 'Sarjnah.
Maka sehubungan dengan iermuainja berita tersebut. jang 'me
kut sebutan2/nama
'Sar'
bersama ini kami djelaskan
cerdasarkan penjelidikan dan pe
susulan seria informasi — resmy
714/Men
ari phak KOMSEKKU
eng (jang mengusut perkara 'er
but) kepada bagian Keamaran
Serinah bahwa:
— Tidak ada kelcmpck pemudi

meupun

Oknum

rja langsung

jang

ada

maupun

hubungan

tidak

lan:

2

Maret

cug dengan P.T. Dept. Store Inc
pesa 'Sarjnah", terlibat dalam pe
xtiwa tersebut diatas
Demikianlah pendjelas:
ates bantuan serta ks
jang baik, diutjapkan banjak t
ma kasih
Djakarta,

Bagian Public Relations
P.T. Dept. Store Indonesia
"Sarinah"
(Nj. Anngraenj K. Mardjana)

pai
Revolusi
Tak Bisa

djadinja insiden2 selesainja

pelaksanaan perpelontjoan
tsb. antara mahasiswa2 ba
ru dengan, mahasiswa senior jang berakar pada pe
rasaan dendam atau sakit

hati.
Dikatakan oleh Prof.

Soeman

tri. bahwa dinegeri Belanda sen

diri darimana perpelantjoan itu
berasal sekarang sudah tidak di
gunakan lagi,
karena mereka
menganggap tanpa perpelontjoan telah dapat menemukan dja
lan
untuk dapat mendjadi maha
siwa jang baik.

Diakui oleh Prof. Soemantri,
bahwa pengawasan terhadap pe

laksanaan

ri pihak

masih

pimpnan

sangat

Giakuinja
ada

perpelontjoan
lemah

jang

disamping

kan

ijalon2

rasa

taleni2

bagainja.

malu.

baru

mahasiswa

dalam

Hp “dan “anggota? 1 pence P2or
dan beberapa

Ptri

tan

untuk

tangan bagi

kaum komunis
mendapat sokongan masif dari Vietaam Utara, US

menemu-

dikalangan

siswa

rela

tapi

tarpa

memasuki

dikalangan

jang

sifatnja

paksaan.

Demikian

penegasan dari Rektor Ul Prof
Dr
Ih. Socinantri Brodionegor

PAB)

si

kerperen
Marcos

satu
Berbitjara dalam
Internasional,
Rotary

jang

pemerintahnja

sedang

mahasiswa.

hadapi pergolakan

ngatakan

bahwa

terdjadi

perlu

situasi

ladjari

sengadakan

me

satu tevolus
tdk
mem
kita
'apabiia

sekarang

perbaikan2

katanja

dilakukan.

us

meng

dan

jang
na
adalah

membersihkan sistim dari 'ekses2
besarnja jang bisa membawanja
kekehantjuran final"
Mengena! "kemungkinan orang2
kaya dan orang2 jang berkedudu
Gukan istimewa melarikan dirj ke
keluar negeri" dalam hal terdjad!
Marcos

keliru

untuk

mengatakan

berpik.r ban

salahnja

Sejogyanja grang2

harus mempunjai
ta

Marcos.

nuran! sosial.

kaja

ka

(AFP)

ZAKAT DCI DJAYA TJAPAI |
RP. 6 DJUTA LEBIH
DJAKARTA. Pengumpulan zakat
In,

Raya samp"
telah mentjapai djumlah

Rp. 6024.M7,34. Demian diterangkan oleh Ketua Badan Amil
Zakat DCI Djaya
Muzani Ch.
Ibrahim.
Dikatakan oleh Ibrahim sean
djuraja bahwa ketjamatan Senen

sesuatu
suka-

hari

kemung

kinan terdjadinja satu revolusi di
Filipina 'sekarang atau dimasa da
tang jang dekat"

suat

'3e

maha

Marcos

wa hal jtu akan memetjahkan ma

Ditambahkan, bahwa
ia setu
dju dengan
perpelontjoan tsb.
apabila hanja sebagai persjara-

serkumpulan

-

(Mik)

Ferdinan

mengesampirgkan

adalah

per-

lain

Maret

pergolakan.

utk meng

dan

MARCOS
2

Djumat

militer terbunuh. Disami
sokongan perlindungan per
pihak AS ikut aktif mambantu suku
Meo pegunungan jang anti komunis,
sekitar 150 djuta US dollar setiap
tahunnja. Di Laos beroperasi sekitar
23.00 orang AS (jang terdiri dari
staf kedutaan, penasihat? militer dan
5
anggota? "peace corps”
dan terachir agen? CIA. Misi? AS
ini dibantu pula oleh misi Thailand

»

Di Pilipina
Presiden

sebetulnja

baik

pelontjoan itu seperti

hilangkan

da

Universitas

pula bahwa

hal2

ini

:

Manila

REKTOR U.I. : KALAU PERLU PELAKSANAAN PERPELONTJOAN DITINDJAU LAGI
baik dengan nama MAPRAM (Masa Prabhakti Ma-

dit

KATA

demonstrasi
MASJARAKAT Jebudi di Washirg-

Djakarta, 2 Maret (Mdk).
Rektor UI Prof. Dr. Ir Soe
mantri menegaskan, bahwa
pelaksanaan perpelontjoan

devi-

Kepala

demi

mengatakan
pasukan chu

penduduk sekitar 2/4 djuta orang de-

namun

Untuk masa depan...
kalau bikin sponsoredprogram di luarnegeri, to
long sekali2 manfaatkan
djuga bakat2 dalam negeri
supaja djangan
sampai para artis memprotes pemerintah karena dianaktirikan
!

melalui saluran2 setengah resmi dan
sembunji2. Hal ini lebih agak mudah
dipraktekkan, karena pemerintah koa-

ngan tuas daerah sekitar 238.000 km
persegi,
harus
terpetjah dalam
tiga

Indonesia,

sa keluar Indonesia.

ke Laos: Laos
salah satu blok

lisi jang terdiri dari ketiga golongan
(Komunis, Pro Barat dan Netral),
seperti ditentukan di Djenewa, njatanja tidak dapat berfungsi, dan pertentangan2 baru tetap berdjalan semakin panas. Adalah djuga satu tragedi sedjarah, Laos jang hanja ber-

lalu, sa-

memberangkatkan

militer. Dalam prakteknja, setelah
penandatanganan perdjandjian '62, diLaos, pihak luar, baik AS dan pihak
komunis, ternjata masih ikut mentjampuri urusan2 dalam negeri Laos

regular VietUtara, ig sebahi
dari
Padanja diduga ikut turut aktif menjokong ge.ah.n? miliar Pathet Lao.

me

jang
mengetahui
mengatakan
hari

ke

mendjadi 4 negara pada Perdjandjian
Dienewa pada th 1954. Pada perdiandjian 1962 ditentukan, Laos netral, dan penarikan seluruh pasukan2
asing dari Laos, melarang pemasukan

kereta Itu dan memaksa para perumpangnja
keluar
Jari kereta tsb.
Setelah usaha polisi untuk membubarkan para
demonstran dengan
menggunakan pentur:
gagal, poIsi kemudian
melepaskan — tembaKan2
Demonstrasi
itu terdjadi sehubungan dengan adanja sengketa atas
daerah nerbatasar artera negara ba
gian Maharashtra dam Mysore.
Negara bagian — Maharashtra menuntut bahwa daerah Mysore Jang
bertahosa | Mirathi
adelah masuk
Witajah Maharashtra, sedang Mysore
mengberdaki daerah2
jeng perduduk
nja berbahasa
Ko
di Marashtra, termasuk wilajahnja
eng merdjadi sengketa utomanja
ialah atus kota Bepgaum, jarg deWwase ini termasuk kedalam wilajah
Mysore.
Satu komisi pemerintah dalam ta
pun 1967 teleh
menolak tuntutan
negera begian — Matrrashtra bahwa
kota itu termasuk
wilajahnfa mesKtpur 46 prosen dari penduduknja
berbahasa marathi. (Rtr.)

disebuah

me

kalau kepada bangsa itu dijakin
kan bahwa untuk suksesnja penje

dokumen2

Target

Bangkok, 2 Maret (Mdk)
Tokoh2 pedjuang gerilja dari 8
negara jang mengadakan sidang

dalam

njelesajkan masalah? nasionalnja

Al-

akan

VETERAN PERANG
GERILJA 8 NEGARA
SIDANG DI KAMP
CHUSUS THAILAND

kian kalangan
d!
Bangkok
Djum'at.

susunannja

Menlu

malam

lahsatu perusahaan nega
ra kita muntjul di TV-RI
dengan prestasi jang hebat sebagai sponsor per
tundjukan musik pop
dari Australia ke Incore
sia.
Memang,
ini menaatangkan
hiburan segar

Giron

nja pula.

Amerika Serikat didalam mau
pn diluar negeri.

dihadani

Sabtu

jarg telah membuat kechilafun
itu. Karena ftu mendiang tidak
uken berbolik dalam
kuburnja
Apalagi hubungan Indonesia-Ame
rika Serikat sudah begini mesra

kamp chusus dipropinsi Lophuri di

fang sedang

DEVISA KELUAR

hudi JFK kita pertjaja bahwa ia
bisa memanfaatkan entah Rektor
U.I. entah wartawan, mana sadja

t22 jfu JFK mengadiak bang.
senja watuk mengabdikan diri
nj: pada penieleszian masa-

lah2

por.

Mereka menuntut agar ia
dibebaskan dengan disertai

menuntut

teri Luar Negeri dan Menteri Ne
gara Ekuin. Disamping itu delega
si akan mengadakan tukar pikiran
dengan rekan2nja dari DPRGR.

mana

ri besar manfaatnja bagi

bagaimana supaja film2
dalam
negeri lebih banjak bisa disebar ke luar
negeri, sebab ini djuga
berarti meningkatkan ex

kata surat itu.

Guatemala.

kehormatan kepada pemimpin2 In
donesia, djantaranja kepada Presi
den Soeharto, Ketua MPRS, Men

Oleh: drs. Ismail

Rektor U.I.

mulai tgl. 4

tawan, selama berada di Indone

rang

kabarnja,

ki. seminggu

untuk

sia akan mengadakan kundjungan

Rupa2nja sukar djuga
untuk
membiarkan
almarhum John Fitzgeraid
Kennedy (JFK), Presiden
A.S. ke 35, berist'rahat
dengan tenang dirakam
nja di Arlington, Va., U.

konon

akan

ke Indonesja

luar negeri.

lah kita mulai djuga me
mikirkan/ melaksanakan

dibunuh apabila Giron Calvillo seorang pemimpin dari FAR jang sedang dalam
tahanan, tidak dibebaskan,

“

tjerita2

kita didalam negeri jang
tak bisa
bahkan
tak
mungkin ke luarnegeri.
Namun kiranja boleh-

dan menuntut

24 djam.

ne-

Memang nonton tentang
luarnegeri di dalam nege

KAMBODJA

berto Fuentes Mohr

Maret jad.
Delegasi
jang berdjumlah 13
orang diantaranja terdapat 2 war

dalam kuburnja -

S.A.

lulu

Jose Vincente

tempo

luar

Misalnja, pertundjukan2 jang di-sponsori me

o

Bersendjata Re

kiri —

"nonton

geri di dalam negeri”.

Calvillao dibebaskan dalam

Parlemen

Nasional, Hyo Sang Rhee,

jat

demikian

ran

agar

Republik Korea (Korea Selatan) di
bawah pimpinan Ketua
Madjelis

berbalik

Djika

meninggalkan

DPRGR, suatu delegasi Parlemen

kes:

Kennedy

pakan

volusioner” (F.A.R.) — satu kelompok gerilja berali-

DJAKARTTA, — Atas undangan

terbangnja hantjur. Belum terhitung berapa banjak pula agen2 CIA jang aktif
dalam dinas militer Laos.
Memang, berdasarkan angka? ini, Laos barulah
uatu mini-Vietnam. Tapi mini atau tidak, Laos harus
ditjegah mendjadi
seedan-perang ala Vietnam.
.
Sebagaimana Vietnam, bahkan sebagaimana djuga dengan Timur Tengah,
langkah pertama untuk membatasi pepe
talah peranan negara? besar
untuk membatasi
8 itu. AS, jang sudah melaksanakan "perang chusus'""ja di Laos, sejogianja harus mengadjak Inggeris
Soviet Uni sebagai
ketua Konperensi Djenewa, untuk mendjamin kenetralan negeri ketjil itu.
Inisiatif itu tidak ada dipihak Wasbis
bahkan sebaliknja Ia nampaknja
tfondong untuk lebih meningkatkan
intervensi militernja disana. Moskow
sendiri sementara itu masih bersikap passif pula.
Sikap Moskow
ini karenanja tidak dapat dimengerti. Pendapat umum
unia dapat sadja menekan Washington untuk djangan terdjerumus kedalam
perang baru jang tidak populer. Tapi siaps jang akan berbitjara kepada
"Vietnam Utara?
Sementara
Moskow berdiam diri, sementara itu
pula Ai
'wemberarkan intervensinja demi untuk "'mendjamin"" Pes Bangil
para
riataan Pem. Thailand jang membenarkan intervensi militer Amerika
pastilah
bukan sekedar statement kosong. Sebagai negara
jang langsung bertetangga
“Sengan Laos bukan mustahil bahwa
suatu ketikIka Bangkok pun
me.

merunkan pesukannja

"Pasukan

pemilih

Korea Selatan
Tiba 4 Maret

AS djuga terlibat tjukup dalam disana. — Diakulnja

119i

untuk

surat dimana mereka mem
perkenalkan diri sebagai

alam penjerbuan

Wal bertempur di Laos, sepertiga dari djumlah itu terlibat

bersiap2

menjelenggarakan

sudut perang Vietnam, walaupun perang

dari

sekali ditindjau

Terutama

nja, atau pada suatu kedika lebih banjak, meru-

Akan
Dibunuh

da saat republik di Ameri-

Walaupun pertempuran2 di Laos antara pasukan keradjaan dengan peme-mntahan jang dipimpin oleh Perdana Menteri Pangeran Souvanna Phouma,
"torang "netralis", telah berketjamuk" sedjak tahun 1960, namun ofensif
tomunis di negara itu belakangan ini mengandung suatu arti baru.

TELEVISI KITA
Nonton televisi di dalam negeri pada umum-

Diantjam

Menlu Guatemala, Alber
to Fuentes Mohr
Djum'at
malam
telah Gitjulik oleh
geriljawan2 dalam kota, pa

OFFENSIF KOMUNI
DI LAOS

Kembali:
genting

ven

Geriljawan

Rekening giro pos : A. 12.638.

Pemimpin

HP

Guatemala
Ditjulik

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT : P.T. Merdeka Press, Djakarta.
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.

HALAMAN III

strategi pertahanan
Yhai, dan djuga SEATO? Serta disini—
lah permulaan kesulitan
dari dilemma
Laoa Berachirnja perang Vietnam
nanti belum betarti selesaina konflik
di Indo — Tina, sedindiar
konstelasi politik jang ada disana

|

SENEN, 2 MARET

Pendjar ngan

den

Pasar

Rebo

me

takat.

Pr

rupakan keti“matan jang paling
banjak

memberikan

agumpulan zakat sendiri diadakan
pada tingkat? ketiamatan dan ke
' wahan.

ni

Plh

none

ade

MERDEKA

HALAMAN
IV

Rudy Langsung Ke London

SENEN,

..

All - England.
Team

5 Pematn- putra bulutang

kis Indonesia jang termusuk dalam regu inti team
Thornas

Cup,

akan

Putri

Tidak

1976

PERTANDINGAN JANG -:
MENETAPKAN KITA
MENANG

: 5 Pemain Ikut
Djakarta, 2 Maret (Mdk).

2 MARET

Dikirim

mewa-

kili Indonesia dalam perebutan kedjuaraan Bulutang

a
T
Be tEEg:
Hi

kis All England 1970
di
London jang akan dimulai

Maret ini.

Eri

Tn

2

Pemain2 Bulutangkis Indonesia itu terdiri dari 3 pe
main single dan 2 pasang
ganda, dan mereka
ialah:
Rudy Hartono sidjuara dua
kali berturut2 All England
untuk 1968 dan 1969, runner-up single All England

1969 Darmadi dan si djuara Asia Muljadi. Sedangkan

dan

kontinju

soemarsono
“diperoleh” keterang:
an, bahwa tidak
PBSI

.dipihak pemain ganda adalah pasangan terkuat Indonesia Rudy/Indratno dan

menang lagi

Megueen
Ikut Balap
Mobil

London, 2 Maret (Mdk)
"Diamond Jubilee” All Eng

akan diselenggara:

| 1

mani djuara

rangkan

hari

Le Mans.
Mc@uee,

Djum'at

jang

mempu

Penang, 2 Maret
Mataysia

han2nja
kan

IG

(Mdk)

menggiztkan

untuk

memperoleh

kemenangan

menjolok dalam season ba
lap mobil formula.satu ta.
dengan Mc@uee, dalam sa
lah satu darj 3 mobil "Por

sche 917”

jang terdaftar

atas nama team Inggeris.
Dalam pada itu perusaha

an mobil "Ford" jang me.
menangkan
terus-menerus

kedjuarsan Le Mans sela.

Inomas

Kuala

Cup

Lumpur,

lati-

jang

dipe.

demikian

di.

laysia)
harj
mi

Mchamed

Djum'ai.

"'Mengenai
gkan

Khir Johari

team

kami,

meagintensipkan

ka.

la-

tihan2nja dari sekarsng, hiag
ga sampai beberapa hari sete
lum tournament ita dimulai”,

Gemikian

katanja.

Malaysia

aka»

Denmark, Amerika Serikat,
Selandia Baru, Indonesia, dan
saling

beran-

djuga

menguta

ding dalam babak finzl pere
butan Thomes Cup
itu jang
menurut rentjana dimulai pa
da an
2 aa
rakan,

Johari

andaikata

din Malaysizs
berhadapan,

Indonesia

sampai

maka

saling

Malaysia

akan memberikan perlawanan

baik terhadap Indonesia. (Rtr)

KES. PUTRI PARAHIJANGAN DJUARA SEGI -3

Putri Djaya

1 yi

HE
ih Had

Era jt

Djakarta, 2 Maret (Mdk)
PUTRI PARAHIJANG.

menentukan

penting

umum

Djepang

kemenangan te-

Akiyams—Kojima.

single

resin.

(AP)

dunia

antaranja terdavet Hirse Yu.
ki. ipre dalam pertandingan2

final All England tahun, 1969
Yang lalu berhasil merebu' ge
lar kedjuaraan single wanita
demean mengolehkan nemain

senegaranja,
Merik» Takcgi.
H'rre Yuki adalah pemain wa

Rudy be:-

kedua Kojima

hasil mengembalikan suatu s2
rangan Kojima dengan sebu.

ah pukulan

pertandingan

melawan

da

backhand.

pemain2

tsb. Rudy

adakan

hingga

Dalam

malam

Tapi

utama Dje

memenangkan

lah

PN

PERTAMINA

terpilih

@ju terbaik

sebagai

di

set

set per.

team Thomas Cup Indonesia atas
kemenangan mereka dari Diepang
Kamis malem kemaren dalam pe
rebutan Thomas Cup di Kyoto.
"Kami harapkan bertemu team
Indonesia dalam babak
final di
Kuala Lumpur dibulan Djuni nan
ti, demikian katanja.

Khir Johari mengatakan. bahwa

hasil dari oer

tardingan2 itu nantinja,
"kami
berdjandji akan memberikan per

lawanan baik terhadap Indonesia".

dalam kelas Welter Ringan.

Sementara itu untuk petindju2 golongan Pemula, telah terpilih petindlu Otje Lungkon dari sasana Garuda Djaya sebagai petindju terbaik
nja. Otje Lungkon adalah djuga
djuara pertama untuk Kelas Terbang
Pemula.
Sedangkan dari golongan petindjuZ
terpilih petindju Zul

FRANS VB PETINDJU TERBAIK
GOLONGAN KELAS UTAMA

UNTUK

ke Medan

jang

achir minggu lalu tertjatat
bagai berikut:

to

LAJANG

(Sarinah).

santara».
b) Pemula:

an setengah
main 1—0 untuk

PUTRI PARAHIJANGAN
jang

da Djaya).

(Prapantja).

NEW DELHI
— Seorang se-

pir jang telan membunuh
ata

se kebudajaan
Arab Saudi di

New Delhi tahun lalu karena
diplomat
itu tidak mengisin.

kannja
mobil
matuk sesuatu
te.
lah didjatuhi hukuman gan.

| Sopir tab, Daniel Swamy jg

2. Andi

(Sarinah).

ka

(TOVO).

Arab Saudi,

tc (KKO).

Gabe

0an,

Da Bj
ru
Mah
Aploma
ku
j
Deli
Ke
@sekan harinja, dan Daniel
ae

aa
ap

dari

Hukuman ku ma

pengadilan

song

i
E

Swamy diberi waktu

dan

hari

(Na.

(Garu

Anwar

Latau-

2. Willy

KELAS TERBANG:
2) Pemula: 1. Otje Lung.
kok (Garuda Diaya). 2. Ron.
ny Sarkam (Kebalen).
b) Utama: 1. M Thamrin
KELAS

Ya Mebemamat 21 Ieeaan

1. Frans

(Pertamina).

berusia 25 tahun telah meni.
Sheikh

se

:

1. Jozo

Cc) Utama:

perissa

ng

1. Gafur Haryan.
2. Wahid

2. Ricky

Maraati.

BANTAM:

a) Pemula: 1. Eddy Susan-

nar

(TOVO).

b) Muda:

2. Rommy

Hege-

1. Zul Aritin (Sa

rinahh.
2 Martin
(Garuda
Djaya?
Cc) Utama: 1. Idwa Anwar
(Pertaminz). 2. Fery Maniaga
(TOVo».
KELAS BULU

ah

Pemula:

(KK.

(TOVO

12

:

1

K.

Air Singapura

Kuat

untuk j

serangkaian

DJAKARTA — Djuara? ba.
ru tindju Djakarta setelah per

dengan angka 2—4. Keduduk.

ternjata

mut dengan angka 9—5 pada
pera uda.
persahabatan di

TIND

a) Muda:

ketiga,

MEDAN. 2 Maret (Merdeka)
Regu polo-air putera Siaigapu
ra mengalahkan ragu Persatuai
Renang se-Indonesia (PRSI) Su

Pada hari kedua
dan ke-3 jaitu
mampu aenana nya, dan bahkan se
masing2 Djum'at dan Sabtu malam
terusnj2 memberikan
pukular balakemarin,
dalam kedjuaraan tindju
san, sehingga Idwa ogak kewalahan
Djakarta Raya ini, ternjata telah ter
menghadapinja
Gjadi beberapa surprise, diantaranja
datam kelas Ban
Dibabak final
berhasilrja
petindju
Boy Bolang
tem utama iri Idwar kembali men
(GARUDA DJAYA) mengalahkan peGopat perlawanan dari patindju mu
tirdju pemegang medali emas PON
Ca lainnja jaitu Ferv Miniaga (BinVII untuk kelis Welter, jaitu Johan
tang Ring-19 tahun) dari sasana
nes Latumahina (PERTAMINA).
TOvo.
Sementara
itu pula petindju M.
Tepi sangat disatangkan Fery MiThamrin dari SARINAH telah berr'rga tidak berada
dalam kondisihasil mengalahkan — petindju Ricky
mia, sehingga ia kurarg dapat mem
Marantika (TOVO) pada ronde ke-2,
berikan perlawanan jang berarti pada
dimana wasit menghentikan pertanIdwar, dan dalam
pertarungaa ini
dingan (RSC) karena Ricky mendeangka dengan mutIdwan menang
Tita luka jang lumajan akibat putak,
kulan M. Thamrin.
Sementara itu dalam kelas lainrja,
PERTANDINGAN2 JANG
Jaltu kelas Bulu, petindju Tolly Go
MENARIK.
mies (Maluku)
telah berhasil mePertandingen jang menarik dari
mukul petindjy Jantje Tamaela (Ga
.edjucraan ini, ialah ketika petindju
ruda Djaya), sehingga dalam ronde
kawakan Ibukotf jang sudah berpeke2 Jantie terpaksa menjerah dan
ngelamar
Internasional Idwan An'Tolly Gomies
—dinjataran merang
War, berhasil dipaksa untuk mendengan RSC..
tjlum kanfas oleh petindju muda pe "
Demikian djuga petindju Albert
nun bakat Agus Zen (GARUDA
Repar (Sarinah)
dalam ronde ke-4
DJAYA).
telah berhasil menang dergan RSC
Walaupun dalam pertendingan ini
dori petindju Adwin Anwar (Pradepantia) dalem kelas Ringan. (Am).

KELAS

Y1—18.

dengan

Terlalu

te-

lam
Kedjuaraan
Tindju
Djakarta 1970 ini, jang te.
lah
berlangsung
semen.
djak tgl. 26-27.28 Pebruari
jbl. di ISTORA Senajan.
Seperti diketahui
Frans
VB dalam turnamen ini te
lah membuat surprise dgn
berhasil
memukul
roboh

keras semenggonic!

Regu Polo

petin.

Utama, da.

set

meng

Kojima sudah kehabisan na.
Rudy
hanja
sehingga
memberi ratu noint sad

mudah

untuk golongan

petindju Kelas

rupanja

berhasit

Welter Ringan dari sasana

tindju

Pada

Ii:

perlawanan

kemenangan

kedua

denga,

dengan

Djakarta, 2 Maret (Mdk)
Frans VB petindju kelas

'UTJAPAN SELAMAT
€:.
DARI MALAYSIA
KUALA LUMPUR. — Presiden
BAM (Badminton
Assocjation of
Malaysia), Mahcmed Khir Johari
an
sefamat
kepada

Kebobolan .
2 Gol Lagi

KANAN:

H1

tama

ldwan Anwar Dapat
Lawan Keras

nita Diepang
pertama, lang
mendiadi dinara All England
single nuteri.

biarpun bagaimana

GAMBAR

pang

menurut

dalam

ganda
pasa

beri kemenangan pertama buot indo-

nja jaltu kes. PUTRI DJAYA

mewakili Indonesia da
Keljuaraan
Sepakbola
2e-Asia

3

ini.

In No. 2 Djepang Akiyama jang mem

merupakan atjara

-pri9 dan 5 peserta wanite. di

utzrakan oleh presiden BAM
(Badminton Association »f Ma

ir

Ez

pertandingan

paling

keme

ketiga kalinja

Djepang
dikabarkan akan
mengirim dua orang pemain

gangnja
mendjelang tourna.
ment perebutan piala itu di

wart, djago balap Skotlan.
dia berambut gondrong jg

dalam

menggondol

untuk

tjalon

mark, Svend Pri.

mempertahan-

Dan,

Dan gambar tengah ini pula jang
menundjukkan saat Rudy melantiarkan pukulan smash diitu sehingga
menutup pertandingan dengan kemeapgan 15-12, 18-10.
Gambar atas menundjukkan pertan
Gingan Rudy pertama ihelawan pema

prestasi

perbulutangkisan. Rudy Har.
tone diduga
akan mendapat
perlewanan dan tekanan2 kuat
dari pihak remain2 Djepang
dan pemair single utama Den

LATIHAN TEAM
MALAYSIA LEBIH
DITINGKATKAN

di

t dga

nangan

penilaian

Stewart dalam balap mobil
klasik 24 djam Le Mans jg
akan dilangsungkan bulan
Djunj tahun ini, demikian
panitia perlombaan mene.

mentjapai

kuat untuk

jang

dunia Jackie

gambar2

yan

dianggap favo.

pria, jang

Hollywood
aka, mene

terbesar.

am kita adalah pertanjlingan
antara Rudy-Indratno

Peserta
Iadonesia,
Rudy
Hartono, disebut? dalam lapo

th

Ta
Bintang
film
Steve Mc@ueen

kis dalam

an lang

jang terbai

(Perantjis) —

saham

Severti telah diberitakan dalam
harian ini Djumahat lalu pertanding-

rit untuk

LE MANS,

mempurjai

dari keempat pertandingan Itu terlu

iE

£

Ui

F RA
ts

FtEs

EMPAT dari 5 pertandingan Thomas
Cup tingkat zone Asia jang berhast! dimenangkan oleh team bulutang
kis Indonesia di Kyoto minggu lalu
merupakan prestasi dimans djuara na
sionsl Rudy
Hartono
Kurniswan

Arifin

A. Latumaerissa

pertandingan

da-

lam rangka memperiagati ulang

tahun Persatuan Renang
nesia Medan (PRIM).
Sebelumnja

dalam

raga

Indo-

pols-air

Si-

pertandingan

Buat
KOSEK

(Sambungan

Medan
dari

hal.

I)

sudah menunggu lama dj Dep
lu, tapi terus naik mobilnja.

Dirdjen Urusan
Pergamanan De
pzrtemen
Luar Negeri
Hertasning
jeng didalam hal ini bertindak mewakili Menteri Luar Negeri Irdonesia
menjatakan bahwa pertemuarnja de
ngan Kuasa Uszba Perwakilan Tjeko
Sicwakia itu adalah ctas permintaan
Milan Macha sendiri, setelah ia be-

betape hari Il. lebih dulu memberikan
leporon mergerai "Affair Kosek” ke
peda Kepala Protokc! Departemen
Luar Negeri Sujono Darusman.

hatkan, dapat
polo-air
Sedjak dari

Oleh regu?
di

mulai, regu tamu

te

kanan? kedaerah

daa

Djuara2 baru
“ Djakarta
b)

Muda-:

duan

1. Diidon

(Djakarta

zi Monir

Lenoa

Lloyd). 2. Fau

(Garuda

Diava).

Cc) Utama: i. Toity Gomiss
(Matuku). 2. Jantje Tamzela

(Garada

Djaya?.

KELAS RINGAN :
a) Pemula:
1

(Sarinah). 2. M

da

Diaya)
b) Utama:

(Sarinah).

(Garuda

2.

M

Noor

Diatar

(Gatu

1. Aioert Kap3

Djaja).

Adwi,

Anwar

KELAS WELTER RINGAN:
Utama: 1. Frans VB (Per.

tamtaa).

2. Johannes

Jos9

(Nusantara).

KELAS WELTEK:
2) Pemula: 1. Ssfjan Ari?
(Prapantja). 2. Ali Seger (Ga

rud-. Diaya)
b)

Muda:

1. Max

Watum.

'awar (Djakarta Lisyd). 2. Oc.
tavianus

e)

(Pertamina).

Utama:

(Garuda

1. Boy

Djay2).

Latumahina
KELAS

Bolang

2. Jahanne

(Pertam'aa)

MENENGAH

RINGAN:
a)
NO).
b)

Pemula: 1 Sw(TO
? Elly Sakuar (TOVO)
Utama: 1 Canisius Su

noio (MENPOR).
tay

(TOVO).

? Pirin Pa-

(Amp

Menurut
Hertasr.ng dari keterargar2 jarg diberikin oleh Milan Ma:
ca kecadarja terrjata Kuasa Usaha
Tjeko itu membartah adanja tuduhan
Kedutean Besar Tickc Siowakia atau
kun Atsse— Perdagerzannja, melakuken perjelundupan — serdiata gelap
Jan ditegaskorrja kepada Hertasning
mrsukan — sendiata2 buatan Tjeko
S'cwakia itu adalah setiara legaal
Gan bukin
illegal.
Milan Macha
iueperangkan — Cid:lam pertemuarnja
Gengen Direktur Dienderal Urusan
Pergemaran Deplu Hertasoing itu,
behwa pemasukan sendizta? itu telah
terciadi tiga keli dan diumlahnja Ik
100 rutjuk sengjata. Setiap kiriman
hu kataris nula selalu diketahui Oleh
Departemen Luar Neger:.
Para wertawan jarg menunggu di
kantor Dcplu d
dugaan bahwa
Kosek akan diperscna-t.on-gratakan
ternjata ania mendenat oerdielasan
dori Brigdjen Hertasning batwa pihak
Intoresia masih memberi kesempatan
kerada Kedubes Tjeko untuk memban
tu mendjernibkan
—kenjatean adanja
pugedarar2 sendiata itu setjara ge
lp.
kuasa usaha
Merurut Hertasning,
Tieko itu mengakui bahwa dari kl
sendjita
jang didatangkan terda
butjuk pistol jang telah diedar
kan cieh Kosek
kenada beberapa
crang Indonesia
Tapi pengedaran
ke 7 visol itu tidak — diberitchukan
kepade pibak berwadjib dan kepada
sizpa2 serdiata itu diberikarnia ti
dik Gilapcrkan clebnja. Menurut Ma
cha sebagian Cari 100 sendjata tadi
telah dbogi2kan
kerada pedjabat?
resmi kits sebagai ticntod.
Lagi,
Cxfter siapa2 jang menerima sendjata itu tidak dilaporkarnta
Berhubung Cercar keterangcr2 ini
lah pihak kita memirta kedubes Tjeko urtuk membantu Pemerintah RI
mentjari bukti2 dan keterangan? lain
sekitar pergedaran serdjata? tersebut
sebab djika hal itu tidak dapat Gi
@jernihkan maka pihak Indonesia ter
Ysksa akan mengambil tindakan
Brigcjen Hertasning tidak mendjeIssken apekah tindakan jang akan di
ambil ranti akan merupakan tuntutan
pemulangan pedjabat kedubes Tjeko
jang nemania tersarekut dalam affair pistol gelap Ini. Tapi dikatakan
spst ini pibak memerintah belum sam
ketoraf itu Dalem masalah imi
bahwa ke
pihak kita berpendirtan
pede Kedutaan Besar
terletak kewadif
ter

DIVJETAK pada pe velk an o1tt MASA MERDEKA Draharw

