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— Kirim team pengawas 3-negara
ke Kambodja
TUN RAZAK TIBA DI
DJAKARTA BESOK

|

Kuala Lumpur, 14 Mei (Mdk)
Wakil
PM Malaysia, Tun

oleh

ngan

pesawat MSA

flight ML.

Djakarta pada djam 09.10.

(AFP)

Semua

Ketua

negara?

dan

Delegasi

dari

peserta Konperensi Asia

Pasifik

mengenai

Kambo-

Gja, pada tanggat 16 Mei pagi
jad.

Ini akan

ma

oleh

lebih dulu

Presden

diteri-

Suharto di

13 Mei pagi di gedung Deparlu

menjatakan kepada

wartawan

pang pada konperensi
Asia un
tuk Kambodja
adalah sebanjak

3 robekan pada
bagian rahim
ting dalam

perkara abortus

Dr. Yahja, dalam keterangan
nja sebagai saksi
biasa dan
saksi ahli didepan sidang Ian

djutan

ke

IV harj Rabu
bernama

Nj.

Harianto, umur 24 tahun, da
lam keadaan gawat dan geli.

sah

Yagi

didalam

untuk
Phagoa

Di Laos tidak

ada djabatan Menteri
turut serta jang

Luar Ne

telah dimuat

dalam harian "Merdeka": tang
gal 13 Mei kemarin dapat ditam

bahkan

disini bahwa menurut

angthai

akan

kalangan

Deparlu,

delegasi

dipimpin

Mu

oleh

Menlu Thanat Khoman sendiri.
Konperensi ini
setjara resmi

sudah
dinamakan
konperensj
Menteri2
Luar
Negeri.
Na-

perut jang me

ma ini adalah

djuga sesuai de

(Bersambung

sekali, dan setelah diseli

tewas dikerojok
mahasiswa

kepada

ke hal. IV)

2 serdadu lagi luka-luka
Phnom

Penh,

bodja Senj,

an

bintara

bagi

Kambodja

kedatangan

untuk

team

pengawas
sematjam
itu.
Mereka djuga mengatakan
bahwa Australia tjondong
untuk membatasi perdebat

Lema

POLISI BOGOR BONGKAR
PERISTIWA
PENODONGAN
BANDUNG,

14

Met

(Mdk)

Berkat kerdia sama antara sesama ABRI,
maka
Polisi Kota
Bogor
baru2 ini telah berhasil membongkar peristiwa penodongan

sedan Hol

den B-75688-C milik PN Pabrik Gas
Pusat di Djakarta.
Menurut Ke
gan jang dikum-

Dulkan "Antara", diantara Ik. 6
orang komplotan tersangka, selain
terdiri atas orang2 preman,
djuga
terdapat
oknum2 ABRI dari tiga
Angkatan.
Kini para tersangka sudah berada
Galam tahanan Kepolisian Bogor untuk diminta pertanggungan djawabnja. Sedang barang buktinja berupa
sedan Holden tsb jang kabarnja su
Gidjual berikut surat2nja kepada
salah seorang penduduk di Bandung
kini sudah disita.
Dapat dikabarkan, bahwa peristiwa
penodongan itu terdjadi achir
April dan terbongkar sekitar
Mel jbi. (Ant)

Salah

malam

pemulangan

pengungsi?

sampai

matj

dan

14 Mej (Mdk)

"Kami

akan berdjuang

rangan

penghabisan.
mendukung

Lon No,

Ing

Ngorn

minggu jai.
Ing Ngorn Chhun jang berada
di Bandung dalam rangka meng
ASEAUS

ke Il,

Surabaja,

14 Mel (Merdeka)

Pangdak X Djatim Brigdjen

Pol.

mengatakan

da-

spek

jang

Irim

(Bersambung

dari

|

mami

ke hal. TV)
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take

j

kalnw

DALAM
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tnrena oasien teb harue dlone
rasi untuk menolong dilwania
dan In tak berani melakukannja

|

'F

sien dalam kendaan gawat dun
yelisah. — menaniskan siaminja.
jare kata Dr Yahin sedane
AM
Amerika. Dr Diuned menaniakan
sisoa jang bertanagung dijawab.

telah

penggeledahan? se

tan

Presiden Vietnam Sela

mengungkapkan

lam suatu komperensi
Gadak diudjung ikota
Neak

Luong,

eri

Kambodja

jang

hal

tsb

da

pers men
Kambudja

teretak

Irbih

(didalam

perta

pasukar2

kita

kitapun

tinggal disini dan mengurus
kita sendiri, katanja

dapat

diri

Wakil Presiden Vietnam Se
latan itu achirnja mendjelaskan
sbb: 'Djika Kambodja sungguh
memerlukan bantuan kita. maka
kita akan tetap tinggal disini.
dan pada saat mereka sudah me
rasa kuat untuk bertempur sendi

ri melawan

pasukan2

Ike

Vietnam

Vietnam

pulang
(UPI)

Utara, maka

komunis

kita

akan

Selatan."

ari 21 mil djauhnja didalam ne
tasan) jang direbut

kan2 marinir Vietnam
hari Sabtu H.

oleh pasu

Selatan

Dalam djawaban berikutnja

la

mendjelaskan bahwa blokade itu
dimulai hari Sabtu jl- Cao Ky
djuga menerangkan

bahwa bidka

Lon

Nol-

"Ini merupakan suatu persetu-

Gjuan dengan Lon Nol,
bukan
suatu permintaan dari Lon Nol'.

kata Cao Ky. Ia mengatakan bah
wa

kundjungannja ke

Kambodja

sampa) kepedalaman jang begitu

Gjauh itu ialah untuk
mengunGjungi
pasukan?
Vietnam Sela
tan. Ia
akan bahwa
pasukan2 Vietnam Selatan boleh
dan tempat

line 30 Djuni
dan

ditetapkan

sesudah

jang

oleh

dead:

diidjinkan

memutuskan

WASHINGTON, 14 Mel (Mak)
Intervensi tentara AS di Kambodia

hingga kini mentjatat "sukses jang
luar biasa besarnja, jang djauh me-

lampaut harapand semula", .
oleh Presiden
hari Selasa dikatakan
Dalam pernjataannja untuk komite
@xsekutif— AFL-CIO. Presiden Nixem
katakan, bahwa has:i gerakan tentara AS di Kambodja itu adalah sebar

pa

sukan2 AS dari Kambodja. 'Diika

AS

KATA PRES. NIXON

Presiden

Nixon untuk menarik mundur

AB)

LON NOL SETUDJU
KATA WAKIL PRESIDEN
VIETNAM SELATAN
KY

untuk

kan bantuan logistiknja

menghent!

kepada

PENGUSAHA INDONESIA TERTEMBAK
3 PERAMPOK DI SAO PAULO, BRASIL
Demikian
suatu berita jang

1!

Diured bertama kali melihat oa

kamudisa.
le G

Wakil

dral

t

putjat

mengatakan ada seorang pasien
leng segera harus ditolong.

Selatan

de tsb telah disetudjui oleh Per
dana Menteri Kambodja,
Djen

r
£

agak

keadaan

Vietnam

tinggal di Kambodja tanpa batas

fk

dalam

Laut

memblokir pantai Kambodja tiga
hari jl. Nguyen Cao Ky menerang
kan bahwa blokade tsb dijaku
kan dengan menggunakan kapal2
pantai jang menghentikan pelaja

waktu

|5 | iLA1 PN

dan

Dr. Yahjs

tegak | Ki
4
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terburu2
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MENLU AUSTRALIA
TIBA SIANG INI

s
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heluar bulan Agan
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mengatakan bahwa kapal2 Angka
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ngrtekan

appeal

Neak Luong, Kambodja,

(Mak)
Wakil
Presiden Vietnam Sela
tan Nguyen Cao Ky bari Selasa

san Vietnam Selatan.

5

. Si

da

Pantai Kambodja
sudah diblokir

Som (Sihanoukville) dan perbatn

1

Kambodja

pengungsi?

foto AP,

bodja tapi mendjadi serdadu bajaran di Vietnam '

mengadakan

jang

Saksi berkesimpulan bahwa
Tobekan tsb adalah baru dan

an kepada

pengembalian

|

ia mempamerkan serantai peluru sendjata otomatik
jang melilit badannja bagaikan ular. Ia adalah anggota pasukan chusus jang dilatih dan dipersendjatai
oleh Amerika. Banjak sematjam dia lahir di Kam-

ran (kapal dari negara? lain guna

sia Express" dalam penerbitannja

dibul barat
Jang

panitia

Fi Kambodja ke Vietnam Selatan sebagai ahli2 telekomunikasi dan bertugas memasang djaringan2 komunikasi untuk keperluan tsb.
Dubes baru Vietnam Selatan untuk Kambodja itu baru

kete

bekan tsb besar sekali.

tab waktu

Priuk.

Birtara jarg tewas Itu talah Koprai Laut Lam Ban Kinb, jang dengan
dengan dua teman lainnja diserang
didjalan Norodom dalam perdainaan
kembali kekapalnia pada djam 12.3
malam.
Dubes Vietse! di Phnom Penh itu
mengatakan bahwa tiga bintara tsb
diserang oleh sekelompok mahasiswa
Kambodja dan dibawa kesebuah gedung sekolah — didekatnja kemudian
@ipukull sebelum dilepaskan kemba
1. Duta Besar Itu menerangkan bah
wa ia sudah diberitahu oleh Polisi
Kambodja bahwa enam orang maha
siswa telah ditahan dan sedang diInterrogasi dan menurut polisi mereka bersalah.
Tiga bintara tsb bekerdja untuk

lensa kamera wartawan

menantang

Dengan

membajar gantikeluarga bintara

pemeria

Chhua

BAGI serdadu ini rupanja tidak ada alat? perang
jang terlalu berat untuk dipikul ke medan perang.

menuntut supaja mahasiswa?
pembunuh tsb segera ditang.
kap dan dihukum, kemudian

Kami

demikian

kepada rekan2Znja peserta
rensi. agar memberikan

bahwa

Siha

Uisiarkan oleh mingguan "Ind:ne

Konperensi

mengataka,

hingga

selandjutnja mengadjuka:

Darat (PELAD),), Selasa ya
tenggelam ketika terdjadi
dibagian kamar mesinnja.

harinja

diharuskan
rugi kepada
jang tewas.

bodjd/Ketua Persatuan Mahasis
wa Kambodja. Ing Ngora Chhun
menjatakan bahwa 11400 maha
siswa Kambodja telah bertekad
lebih baik mati daripada berada

hadiri

DJAKARTA, — Kapal "ADRI X'"
sebuah kapal ankut milik Pelajaran

me

Ketua delegasi mahasiewa Kam

tkik-darah

lain

Pemerintahnja akan melantjar
kan protes jang terkeras dan

KAMI PILIH MATI
DARI PADA SIHANOUK
KEMBALI, KATA
TOKOH MAHASISWA
KAMBODJA

regime

orang bintara

nja.

dari

Monigue
mata2
Vietkong ?

bandung,

lukai dua

Dubes
Vietnam Selatan
jg
baru di Phnom Penh Tham
Huy
Ty
dalam
konperensi
pers jang diadakan keesokan

menjerang

Kambodja ke
Vietnam Selatan, Mereka memukul seorang

tah PM

satu darj ro

(Mdk)

tiga bintara Vietnam Selatan
jang bekerdja
untuk panitia

sepenuhnja

da rahim.

14 Mei

Sekelompok mahasiswa Kam

para Dubes
negara? jang
menghadiri Konperensi Asia di Djakarta itu.
Sumber? resmi mengata-

ke.

marip
3. mengatakan bahwa: pertama kalj ia melihat

pasien wanita

benda

Masao

geri.
Dalam melengkapi ketua2 de
legasi dari negara2 jang akan

KATA SAKSI AHLI
PROF. DJUNED

pen

sebagai ang

Menterj
Negeri,

Panya.

kembali

menolak

masuk ketua delegasi, jaitu Utu
Khampan

melapor

kan bahwa tidak ada alas-

da hari Dium'at tanggal 15 Mei

san Perdana
urusan Luar

team pengawas
Saran Australia

ialah supaja
team Pengawas
tsb.
mengundjungi
Kambodja
dan kemudian

an2 'ain jang dapat dikumpulkan, delegasi Laos pada konpe
rensi Asja untuk Kambodja ini
akan terdiri dari 2 orang ter-

PERKARA ABORSI DR. YAHYA
an

Djakarta, 4 Mej (Mdk)
Prof. Dr. Djuned. saksj

ar Negeri Diepang

anggota
tersebut.

Vietsel

Kopral

mendjadi

berusaha

akan

2 NEGARA BELUM DJAWAB
geri Adam Malik kemarin tgl.

lia jang
kemudian menerangkan
bahwa Australia
memilih tiga dari negara?
jang tidak terlibat setjara
langsung di Indo-Tjina, misainja Indonesia, Djepang.
Malaysia, Muang Thai atau
Singapura.

Pedjabat itu menambahkan bahwa Australia tidak

di istana

Djakarta, 14 Mei (Merdeka)

PNOMPENH GELISAH
SAIGON MENGANTJAM

16 Mei lusa. Demikian per
njataan seorang pedjabat
senior Pemerintah Austra-

(ti |

jang disediakan

i

chusus

, ri
t!

akan

terbang

Pembukaan

1

||
k

ini

pesawat

RMAF (Angkatan Udara Kera
djaan Malaysia) menudju Si.
ngapura dan darj sana akan

dlarti-

kan menggembirakan
sebab
Gjusteru Komisi
IV sedang
mentackle persoalannja.

tit jarg dilaporkan kepadanja
Gan untuk mentiari djalan
agar para koruptor itu da
pat ditangkap sesuai dengan
|

dapat

Malaysia

:

lan jang sifatnja korup

belum

Delegasi

menumpang

menjetudjui 'dibahasnja soal perang di Vietnam seka
ligus. (UPI).

Hr
i

ngannja

bat Kementerian Luar Negeri.

di Djakarta

itu sampai kepersolan Kam
bodja.sadja, dan tidak akan

Ta :

Atas pertanjaan apakah hasu2 jang telah dapat ditjapal
oleh DPA dapat dianggap

pintar

an-perdebatan

Ii
i8

sangat

Gan Iihay untuk menerobos ba
rikade2 hukum dan peraturan.
Karenanja Komisi IV dewasa
Ini sedarg meneliti segala

Kambodja akan merupakan

target pertama
Australia
dalam Konperensi Asia ten
tang Kambodja di Djakarta jang akan dimulai tgl.

:

koruptor

para

Hatta.

demikian

INA

kepadanja, bahwa

hukum,

landasan

KIA

diadjukan

jang

AS

-pertanjaan

I
A
AN Tits i Ha

mendjawab

|

hammad Matta menerangkan
kepada wartawan "Merdeka"

Target no. 1 Australia
dalam Konperensi Asia

LA

KORUPTOR

Penasehat Presiden Dr. H. Mo

team pengawas tiga negara
untuk
mengundjungi

5

no DPA jang akan datang ini,

Canberra, 14 Mei (Mdk).
PEMBENTUKAN
suatu

: Fs

negara2 Asia dan Pasifik me
ngenaj
masalah - Kambodja,
demikian
AFP mengabarkan
dari Kuala Lumpur pada, hari
Selasa.
Tun Razak
akan disertai
Menteri
Perdagangan dan In
@dustri Malaysia,
Moh. Khir
Jobari, dan dua
orang pedja

Panitia DPA jang diselenggadulu untuk

zf

Abdul
Razak, Djum'at pagi
akan berangkat ke Djakarta
untuk menghadiri konperensi

Iii

Me

B3

Mereka memang
pintar & lihay

5

Ia

Cam Kar00TO |
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1970

SANYO

il

14 MEI

KAMIS,

BUATAN

LISTRIK

Tu

BARA

pa |:

AH HANJA

PENJEDAP MASAKAN

i Es

BELIL

Hak Manusia Merdeka

i ai

nikmat

Hidup «lebih

Bersuara Merdeka,

bakan peluru. Is'erinja aki-

itu
bat dari pada kedjadian

mendapat shock dan mere

ka

kemudian dibawa keru-

Garipada

but. ((Lhi)

kedjadian

terse-

KAMIS,
14 MEI 1979

MERDEKA

Direktur bag. LN
pameran dagang
Kologne akan
tiba di Djakarta

perusahaan besar
Djepang tunduk
f pada sjarat2 RRT

Ex. polbank buronan
polisi lari
ke Djatim ?

24 PEMUDA BAN:
DUNG EX-RAMBUT
GONDRONG SELESAI
"LONGMARCH”

Djakarta. 14 Mei (Mdk).

BANDUNG, 14 Mel Mak)
24 Orang peladjar, jang sebelumnja
ut
Gikenat sebagai | pemudad beramb
tondrong, Sabtu jang lalu melapor ke
pada Pemerintah Daerah Djawa Barat
bahwa mereka telah mengadakan "long
march" ke Djawa Tengah dalam rang
ka mengisi hari libur sekolah mereka,
Wakil Gubernur Djawa Barat, R.A.

saha terutama ekspor-

kalangan pehgu
ttr3 bidang pangan chas Indonesia js,

EFENDI,

min bintoro, dikabarkan me
larikan diri menudju

BPH
Nasuhi, jang didampingi oleh
Pemda
Basjuni Sur'amihardja dari
Djabar masing2 menjampaikan wja-

ra undangan — bertempet

Kedutaan

RRT.

Diberitakan bahwa mereka mengala
sjami kesulitan dalam

itu, dua perusahaan besi badin Diepang jang besar hari Senin djuga telah
Nana

Djerman, Djalan Thamrin.

Peningkatan produksi
& djaminan pemasaran
harus berbarengan

jang diadjukan RRT

Panau?tima

agar ditutap

pang.
RRT tahun jang lalu membeli 1.200.
000 ton hasil besi dan badia RRT dari
Djepang tahun jang lalu.
MPAT sjarat pokok jang diadjukan RRT untuk berdagang

DELEGASI
'TUNTUTAN
BANGKA-BELITUNG

dengan

PALEMBANG, 14 Mel (Mak) Propinsi
Delegasi — Perdjoangan
dari Pem'MMangka-Belitung termasuk Minggu
da Kotamadya Palembangur SumateraIa
Ju mengahadap Gubern
dan
Selatan Asnawi Mangku Alam, untuk
seterusnja akan ke Dial
memperdjoangkan reakusasi jang ter
tjantum dalam UU No. 1! tahun '67,
mengenal kewadjiban bagi Pemerintah Pusat untuk menutup kembali daa
rauz bekas penggalian mah dikedu
pulau itu,
Diperlukan biaja Rp. 15 miljar
Dipulau Bangka dan Belitung seWdjak dar' zaman pendiadahan Belan
da sampai sekarang terdapat ratusan
danau2 jang dalamnja puluhan meter, jang disebut "kolong””, dan sam
pai sekarang tidak pernah dilakukan
penimburan kembali sebagai termaktub dalam Undang2 No. 11 tsb.
""Kolong2” tersebut selain men@iadi tanah terbuang, djuga sedjak
dulu mendiadi sumber berkembai
nja njamuk jang mengakibatkan maannja njamuk jg mengakibatkan maja .Drs Sueb salah satu seorang anggota delegasi itu menjatakan kepada
"Antara" suatu taksiran, untuk me
mutup kembali kolong? dipulau Bang
ka sadja mungkin d'perlukan blaja
meliputi Rp 15 millar, belum terbitung dipulau Belitung. Delerasi itu
akan menemui Menteri Pertambangan, mendesak agar penutunan kem:
bali kolong? itu mendapat perhatian.
(Ant)

memberi supply sendjata2 militer dan
bahan? peledak untuk digunakan dalam sgressi m'liter di V'etnam, Laos
dan Kambodja.
KEEMPAT: Peking tidak akan berGagang dengan jolnt ventures Djepang

pedagang
Izin

pani

Kg. Tetapi dari kalangan j.edagang panili masih berani un
tk melebihi harga jang telah

Puti

tersebut jakni Rp. 375, /keDari ketentuan harga diatas
ternjata oleh para petani pa
mili Pati belum dapat disetu
djul. karena petani? panili
Pasi mengharapkan agar hur
ga panili tersebut ada perim
dengan

harga

emas.

jaitu harga tiap2 Kg panil! sa

ma dengan satu gram emas
Selandjutnja didapat ketera

ngan pula, bahwa guna meno
long kepada para petani paa'
li Pati agar

tidak

memetik

buahnja jang mash muda. ma
ka oleh Pemda Pati kim telah

diberikan droppiag uang:

Pen:

panili
#jegahan pametikan
jang masih muda adalah sa
ngat perlu demi untuk mendja
ga Ikwalitas jang baik.

Sementara itu dari kalangan

ahli

itu

al.

ialah,

te

diatuh

vroduks:.
lain,

harus dipenuhi

Rp.

Panili jang dihubungi 'An

tara” diperoleh keterangan,
bahwa kwalitas panili jang di
hasilkan didaerah Pati umum

enam

izinnja

tidak

bulan

ditjapai

selama

dibatalkan

dirinja.

dalam

sen

Kesempatan untuk mengadju
kan permohonan izin telah di.

buka 4 Mei jl menurut ketera
ngan jang didapat hari Selasa
dan akan ditutup tanggal 1 Sep
tember 1970.

Ditdjen

Farmasi

telah dj

bentuk Panitia Pedagang Besar
Farmasi urtuk menampung per
mohonan2.
Permohbnan jang

irasuk sesudah 1 September ti.
dak akan dilajani lagi. (Ant)

belum memenuhi sjarat, jang
al disebabkan karena kurang
nja pengertian dari para pe

tanj tentang pemeliharaan Pa

WARTA
KURS VALUTA

kegolongan

prodnksi

“dari

itu,

580 miliar

seherga

Il

Maret

ketentuan

Menurut

jang

ter

Wjantum dalam surat keputusan
dike
Menteri
luarkan tgl 11 Mel 1970 tsb, jang

boleh melakukan pengimporan ba

kim al.

ngan

harus

daerah

Sepeda

rat keputusan Menteri Perdagang

an No. 104/KP/V/70 €gl 11 Mei
1970.
Menurut ketentuan dari peneta
pan baru tsb ditentukan bahwa.
setiap produsen sepeda motor je
ingin memasukkan sepeda motor

Dollar S'pore/M'sia/Brunej
Gulden Belanda

D.Mairk Djerman Barat
Dollar Hongkong

KURS

DEVISA

Ce

BELI
Rp. 881—

ke

—

123,—
100,50

100,—
2 —

385,—

126,—
105,—

104,50
A—

HARI RABU

13
DJAKARTA — Dalam cal! Devisa hari Rabu
@jadi penatupan2 rransaksi Devisa Umum
kurs pe
dengan kurs beli 377,50 dan kurs djuul 378,50 sedang

mengahnja 378.

6 dengan
Untuk Devisa Kredit transakstaja sebesar US$922.145,1
dollar.
US
kurs 326 per 1

Peredaran

seluruhnja adalah US$7.644.965,97.

dia

dengan
Simawud
Impor. Jang
kepu
sepeda motor dalam surat
sepeda motor
tusan dab. ialah

sebagaimana jang — tertjantum
dalam tarip Pos 89-11
gangan

Pe

keterangan

(ND)

Departemen

sematjam

PEMUDA

UMUR

(Ant)

DIGILAS KERETA
Djakarta, 14 Mei (Mdk)

itu', katanja.

25 TH.

API

Seorang pemuda usia 25 tahun

Djero (Peng Sik Hia)
bernama
u
asal Magelang. pada hari Mingg
dikete
djam 10.00 siang, telah

tara stasiun Kota dan Kemajxoran,
Penda VII
demikian disiarkan

Djaya kemarin.
Korban mempunjal
dan 160 cm, pakai
djang warna lordk2,
dan pakai sepatu. Kedua tangan
daa kukinja patah. Majat keinu
dian dibawa ke RS Dr Tiipto Ma
agunkusumo, Salemba oleh polis!
Komsekko

722

Pendjaringan.

dangkan
rang belum diketahui.

Ii
(M)

bagai bandit terbesar nomor 2
(dua) sesudah komplotan Toos
Perbedaannja hanja
Mustamu.

otak daripada

tirggai sikorban

Se

melakukan

terletak pada soal: djika komkumela

Mustemu

plotan Toos

kan penodongan dan perampok
maka
'terang2an,
an setjara
ini chusus
komplotan Effendi

melakukan pentjurian terhadap
barang? lux
Menurut Darwosugondho, dji
ka komplotan ini sudah tergu-

pentjurian be.
lung semuanja,
sar2an jang selama mi sering

di Djakarta.

meradjalela

ma
ja

terhadap

teruta

orang2

rumah

setidak2nja

angka

pentjurian setjara
statistik
Sar2an mendjadi berkurang,

tembakan

ka

akay djadi

asing

dan orang2

hilang atau

be
de

mikian AKBP Darwosugondho
Sebagai tiontoh kegiatan pen
kemukakan
Maret 1970

ior Kodam

pada tgl. 1
seorang Ma

bahwa
rumah

'Djaya telah diga

V

sak komplotan

ngan

dan

tjara2

kita

ini dapat

bandit2

"jurian

bandit

taktik

ini desangat

litjik sekali, dimana selain me
“bertugas mentjongreka jang
mengumpulkan
dan
kel pintu
di
barang? dari dalam rumah,
ploggir djalan depdi Pimah m

nunggu seorang bandit lain ber
loreng

djaket

pakaian

RPKAD

didalam sebuah mobil Toyota
seoluh2 bertugas wmendjaga ru-

,1 e

&

Kata Solichin
—

Gubernur

dengan

kundjung

DJAKARTA,

Barat Solichin G-P. se-

Djawa

hubungan

DCI mengatakan
annja ke
Djawa
bahwa
pers
kepada

Barat sebagai daerah pedalam
an DCI Djakarsa mempuajaj

hubungan langsung bak dibi
danz ekonomi, kebudajaan, tra
dan

geografis

disi dan

djuga

dalam hal kefungsiann)a.
pertadengan
Sehubungan
lian in masjarakat Djawa Ba
ray dar DCI Djakarta harus
sama2 berusaha untuk medju.

Berbjijara

perluasan
Gubsinur

mengenai

wilajah

usaha?

ibukota,

mengata-

Solichi,

manusia.
ken, sebaga
Djawa
daereh
rakat

masja
Barat

mempunjai sentimental
atau harga diri dan har

djiiga
feelinc

ga diri ini
akal
ngan

dirangkapkan de
rasio ?kan
atau

nga

sekali

ngan

akal

bajk

atau

ratio akan

2 komunis menjerah
di Malaysia Barat

KUALA

roris

LUMPUR
jang

komunis

—

Dua te

bersendjata

telah menjerah kepada fihakJg
berwadjib dinegeri Kelantan
berbatasan dengan Muangthat.

Wakil PM Tun Abdul Razak
menerangkan,
bahwa suami-is
teri itu menferah tanggal 28 bu
lan lalu tapi karena alasan?
operasionil baru diumumkan se

karang
demikian diumumkan dengaSen
resmi di Kuala Lumpur hari
Menjerahnja kedua orang itu
lasa
kan pertanda bahwa mo
Ya
merupa
rnama
teroris
Kedua
komunis jang masih
orang2
ril
g,
Emben
ya
Ahmad dan isterin
pakan anggota? dari ' berkeliaran dihutan2danperbatas
jang m
banjak

dan mengenai kaki seorang anak ke.)
UI sikorban

“seku

bandit ini se-

liber komplotan

RP. 44.000,— DISIKAT
BANDIT BERPISTOL
Djakarta, 14 Mel (Mak)
Sekitar diam 03.00 pagi beberapa
hari berselang, seorang Jang tidak di
keral dengan bersendjata p'stol FN
telah melakukan penggarongan, sehing
ga menimbulkan kerugian sebesar Rp
44.000. atas diri seorang penduduk
Kampung Buaran Kalideres Tjengkareng bernama Kantili bin D'ain.
Perampok tersebut, setelah berhasit melakukan overasi penggarongannja, sebelum — meninggalkan tempat

mukan mati digilas — kereta-ap!
Sa
didekat gedung AIP Gunung
hari, pada djalan kereta api «

menggolongka

sebesar2nja,

resi

Komunis

)

pasukan

Malaya jai

Partai

sudah di

an.

sudah

merosot

diantara mereka
Rarak

ketjewa, kata

KAMI ANDA
UNAN JANG MENDJULANG INI DAN BERSAMA NS
Yan Ga
ANDA ARAHKAN PANDANG KE KERANGKA BANG
el BN LA
Lena
TON
DN
AKA
PNP
PENTJ
NAN
ANGU
PEMB
AKAN DIPERINGATKAN SEBUAH NPK NU
NANANG
PN LOR
ITU ADALAH LAMBANG DARI KEMAI
DI INDONESIA JANG AKAN MENGANTAR Nan
EKSPRES ADALAH MINGGUAN BERGEMBA R PERTAMATN Ma LN lan an ANN
Natal
auto
KEPADA KEMADJUAN. DENGAN TULISAN DAN FOT PMA
ANA
MALANG
PN

masih

para

lapa

bahwa

mutlak

a).

kargna:

259

sedangkan

perbaikan

hidup ma-

djangka

pan-

Gubernur Solichin, Ali Sadikin
menjatakan. bahwa daerah DCI
Djakarta Raja berlainan deng-

pen
wab mengenai pengimporan,
sales
'after
distribusian dan
service” dari sepeda motor jang
un
berwenang
diageninja dan
tuk menundjuk dealer diseluruh
Wilajah Indonesia dengan terle
| kepada
bih dahulu melaporkan Direktorat
Dep. Perdagangan ca.

dari

baru di Indonesia kami mengalami
kedjadian

seketjil2nja sampai kepada n jangka

Djawa

Barat

dan

tidak te-

lainhija

di Indo

pat untuk membandingkan DCI
Djakarta Raja dengan daerah2

Agen tunggal bertanggung

Demikian

bahwa

jang

dari

ibukota

bandit2

Mengerri dihapuskannja perBarat oleh
djudian di Djawa

tunggal

teri Perdagangan.

peroleh

rekannja

pula

kegiati

menghadapi

pikirannja

an

disitu kurang
rawa2. Lapa-

dalam

sjarakat
gdjang.

Industrian.

1"

jl. seorang

Djaya. jang hampir setiap djam tanpa kenal
mengerahkan tenaga dan

sekelilingnja adalah ta-

ja untuk

bling plant dari Departemen Per

DJUAL
Rp. 918,—

'Holiday

Kasi
VII/

Darwosugondho,
Reskrim Komdak

lelah

DJAKARTA, DJABAR
HARUS SAMA2
MADJU

jang baik.
pada itu AKBP

harus 307,
menurut undang2
walaupun kampung2 seperti An
tiol dsb merupakan tanggungdjawab DCI Djaja.
flat2 mutlak
Pembangunan
harus diadakan di Djakarta Ra

an

Poundsteriing Inggeris
Dolisr Australia
Dollar AS

rombongan

tempat

Ali Sadi-

udara Kemajoran

nja menerima

CKD harus menundjuk ha

keagenan

Die

mentjari

diatas

(Ms)

itu.

major

rumah

dalam

me-

sebelum

TNI

Overste

seluk beluk di

'i
di
ngan udara ini akan
Djakarta Barat.
kan kedaerah
Biaja untuk fhi disediakan oleh
Pemerintah Pu: sat.
Dari semua penghasilan dise
luruh DCI Djaja, DCI Djaja ha

.

Pensjaratan

oleh

salah seorang rekan

ses
hampir serupa. 'Saja heran.
lama kami keliling dunia, kenapa

pertanjaan

Gubernur

dan b). tanah2
kuat dan banjak

Depar

dalam

dikisahkan

mereka

jang mengetahui

petundjuk2 da

dibikin

jang

dipindahkan

pergi dengan selamat

sempat

seperti

persembunjian
ALAM

PN
DJAKARTA, — Pipa minjak milik PePertamina jang berdekatan antara Tg.
labuhan dengan Term'nal Minjak telah
Priok pada hari Sabtu malam
seditemukan oleh pihak berwadjib
tempat dalam keadaan botjor dimana
minjak telah mengalir sedjauh t'dak
kurang 10 M dari tempat kebotjoran
tersebut
Menurut keterangan jang diperoleh
PAB, sampai Senin kemaren belum
didapati keterangan pasti sebab2 ters
Iu,
@jadtnja kebotloran pipa minjakunsur?
tetapi besar dugaan bahwa araada orang
kesengadjaan dari sement
jang tidak bertanggung djawab
Untuk mengamankan keadaan setem
bopat dewasa ini pipa minjak jang pa
Wor tsb, telah didjaga oleh bebera
petugas keamanan Terminal PN. Pertamina Tg. Priok.

orang

djuga pernah mengalami hal jg

dan

menjatakan

ituu

disebutkan

ke tempat2

anak

seorang

mah2 jang sudah digarap dan
ditempati oleh rakjat dan tidak
dapat dipertanggung djawabkan
untuk memperbesar atau memudara itu,
lapangan
perlebar

merk, jang mempunjal izin assem

ASING DI DJAKARTA

peraturan2

wartawan,

nja satu perusahaan masional se
tunggal /pemegang
bagai

EKONOMI:

ingat

oleh PNKA.
Mendjawab

dan telah menda

Indonesia

pada tahun

para pedjabat

madju2

tidak

tetap

Akan

pengedjaran
reka

ri

agar tjepat melakukan

Tecab,

Pipa minjak
Pertamina
botjor

pisau

antjaman

on Ice'. Dikatakan

seperti dizaman kolarjal, meng

Motor jang tertjantum didalam su

adaan

pemikiran

PNKA

Sementara itu dengan maksud
jang sama telah pula ditetapkan

kewilajah

tahwa

ditodong

suamtisteri

dalam

menjediakan insinjur2nja untuk
pekerdjaan itu. Setelah menge
mukakan beberapa tjontoh lain
nja, Ali Sadikin menjatakan

pat pengakuan
impor dari

tata tjara pengimporan

Motsa

karan sebuah gardu PNKA harus
dilakukan oleh tehnisi2 mereka
sedangkan DCI Djaja menghen
daki supaja pekerdjaan itu didan telah
lakukan setjepatnja

dari Departemen
pat pengakuan
temen

ter Langer,

pembong

d'kemukakan.

tjontoh

tadi

7 Denfkiaa

ma antara DCI Djaja dan PLN
dan instansi2 lainnja baik, kePNKA. Sebagai
tjuali dengan

levist ditalam negeri, maka. Men

Perindustrian

asing

bitjaraan dengan Menteri Luar
Negeri Adam Malik di Departe
menjatakan
mea Luzr Negeri
kepada pers. bahwa Djil, Pedjam
bor akan diperlebar. Kerdjasa-

rang2 tersebut hanjalah perusz,
jang telah da
hasn2 assembling

teri Perdagangan telah menetap
kan tata tjara pengimporan sep»
da. radio dan televisi dalam ke
adaan Completely Knocked Down
(CKD), jang tertjantum dalam su

dan kedua

Gubernur DCI Djaja Ali Sadikin setelah mengadakan pem

i Malay
Kuala Lumpur — Patrolisat2polispend
uduk
sia ditingkatkan di-pu a terse
terpenting: tetapi negar mendjelabut
ng
nampaknja tenang sadja adinja keru
ulang tahun pertama terdj lebih dari
suhan ras'al dalam mana
200 orang tewas.
r, bahDikabarkan dari Kualalumpu
mengadakan
wa polisi Jang bersendjata patro
li2 mopatroli berpasangan dan
bil memasang rintangan2 dialan, jang
merurut Pemer'ntah, hal itu merupa
kan tindakan pentjegahan.
Sementara pers mengatakan, bahwara
beberapa minggu terachir Ini tersi
Mesas desus akan adanja kerusuhau.n
Tilna dan Melaj
artara penduduk
belum ada ke
Namun sebegitu djauh,
rusuhan ras'al jang dilaporkan. Serta
kehidupan berdjalan bagaimana biasa.

dan

sil diselamatkan. Akibat perlawa
nan itu pendjahat segara kabur

(Merdeka)

14 Mei

Djakarta,

air-man

perla
Moisa segera mengadakan
ditempeleng
sipendjahat
wananj
aja dan djam tangan tsb berha

kolonial

Zaman

dengan

dibawanja

jang

PNKA Masih seperti

Djakarta, 14 Mei (Mdk)
Guna
pembinaan
perusahaan

asombling sepeda, radio ilan te

Djerman)

Pemikiran pedjabat

Rp.

ha yja

sekira

dengan sebilah pisau. Pendjahatig
tsb mendjambret djam tangan
(keturunan
dipakai oleh Moisa

SADIKIN

KATA

kata2

Atau dengan

Dep. Perdagangan Bikin
Peraturan Chusus Untuk
Impor Sepeda, Radio, TV

rat keputusan No 103/KR/V/70
jang mulai berlaku sedjak trd

masih
Pati ah
an panili didaer

kembali

kepada pihak
sedang lainnja

POLISI MALAYS'A
PATROLI UNTUK
TJEGAH KERUSUHAN

Untuk memperoleh
izin sementara tsb ada beberapa sjarat jang harus dipenuhi.

Di

11

sebesar

Aaanna

berlakunja

dengan

be

lain55 miliar jang didjual
sen
nja dimakan olehar aapetani
NN MEN:

sesu-

port obat2an paling sedikit (da
lam tempo enam bulan) seharga
US$20.000.
Bila
import seba-

ajek ini

produksi

negeri

jang mengalir
non.praduksi.

farma

bahwa

dari

waktu

berharga Rp. 550
djuta ton
miljar, hanja 10 persen sadja

dah mendapat
Izin Sementara
jang akan berlaku selama 6 bu
lan pemilik izin harus mengim

Rp. 300/

Pemda

Kesehatan

besar/importir

si.
| Siarat2 jang

Pati

ten Pati berani membeli

bangan

bahwa

berlzku

ras dalam

lah rembuka kembali kesempa
tan untuk mendapat izin djadi

para

di Kabupaten

oleh

an jang

pada

didekat

betja

mengendarai

Airport
ibukota
harus
pindah

luar biasa.
mengemukakan kenjata-

jang
Ia

isterinja

tjur dihadang oleh seorang jang

berdjalan ini, Sulawes' Selatan merentianakan perluasan
dengan 10
kelana
tonamzn
disamoing tara
djuta pohon.
man? kopi, tiengkeh dll. (Ant)

Dengan uang tsb, dapat di
bangun prasarana pemasaran

21-00 tiba2

djam

sedang

jang

bersama

djalan2

mjalir mendapat

deka' mengharapkan pada jang
terutama anggota2
berwadjib,

pentjuri ini. Effendi adalah
seorang Polisi Bank jg. telah dipetjat tgl 6 Mei oleh
pemimpin Bank Rakjat Indonesia jang terletak di dji
Veteran, karena perbuatan
nja itu.

jagn sedang asjik ber

Moisa

Effendi,

Menengah tsb.
mah perwira
Pada pentjurian ini diuga disi-

Sumber jang memberikan ke
terangan kepada wartawan "Mer

Sanip Muljono
Djono dan
pada tgl. 1 Mei jang lalu,
dalam operasi jang dilan
tjarkan oleh Tecab masing
masing didaerah hitam Pla
di Tanah
Senen dan
net
Merea.
Rendah Djatinegar
m di
mala
p
setia
ka hampir
aterut
,
Tecab
oleh
uber2
ma

DARWOSUGONDHO

AKBP

KATA

tas penuh berisi uang.

kawan2

esudah Toos

terbesar

telah

Komplotan pentjuri tsb.
merasa tidak aman tinggal
di Djakarta sedjak tertang

air

Dj. Thamrin.

lalu

Menurut berita terachir me
reka pernah dilihat dikota
Surabaja dan Malang, Dja
wa Timur.

kapnja

bunderan

didekat

mantjur,

penanaman

'

Pelita

buah

bernama
"Holiday on Ice USA"
'Chis Moisa. Selasa malam telan
ditodong oleh seorang jang tidak

@fkenal

Komplotan bandit no.2

diperoleh

mengatakan,

meninggalkan kota Djakarsemembawa
ta dengan

rombongan

anggota

Seorang

jang

Minggu

dalam

Djakarta, 14 Mei (Mdk)

perdagangan/eks-

Dalam

30/kg.

Rp.

beras

pen-

peranan

rentjana

ort.

penda
berarti kenaikan
Ini
patan petani dengan Rp. 300
dihitung harga
djuta, djika

Djakarta, 14 Mei (Merdeka)
Direktur Djenderal urusan far
“Depertamea

tanaman2

produksi
meningkatkan
pat
dengan 10.000 ton.
berasnja

kembali
masi

dengem

dua unsur jang saling ber.
paut,
katanja,
sadja,
Misalkan
suatu daerah kabupaten da

obat dibuka

Selatan
daerah

nja dengan pada masa Sekarang. Belum tentu.
Karenanja, Prof. Gn memu
Pemerin.
dji kebidjaksanaan
tah Propinsi Sulawesi Selatan

pemasaran merupakan

sarana

jang

Izin impor

Gidapat keterangan. bahwa da
lam musim petik panili tahun
ini jang telah ditentukan oleh
Gubernua/Kdh Djateng padu
bulan Djuni, Pemda Kabupa

ditentukan

perusahaan?

datang?

duapuluh
sepuluh atau
ras
tahun jad. akan sama penting

duksi hanja merupakan beban
bagi petani sadja. Tapi djke
mukakannja bahwa peningka
dan perbaikan
tan produksi

oleh Amerika di Dje-

tahun

tsb.

Efendi setjara berkelompok

Anggota
” Holiday
On Ice”
ditodong

me.
ting dalam Pelita jang
pada pening.
nitik beratkan
katan produksi pangan, teruta
ma beras.
be
Tapi, apakah masalah

Pro

peningkatan

maka

saran,

ini.

SEMARANG, — Dari

seharga

dan

subsidi

bag

Harga 1 kg
panili sama
dengan
1 gram emas

UH tersebut

modal

20

aka,

ini memegang

produksi dapat dirangsang.
upatjara
pada
Berbitjara
i.
substas
gedung
ahan
penjer
un penelitian pertanjan di Lan
rang, 200 KM dari Makassar,
bahwa
Prof. Go mengatakan
pema
an
djamin
adanja
tanpa

Rang dengan perusahaan2 Djepang jg.

-. Hg,

jang

demikian, kegairahan
untuk meningkatkan

ngan
petani

Bagaimana

Mengenai Sulawesi
dikatakannja, bahwa

gor, Prof Dr. Ir. B.H. Go me.
ngatakan bahwa peningkatan
de.
harus disertaj

besar di Taiwan.
KETIGA : Pek'ns tidak akan berda-

PERMINT AAN
PARA PETANI:

pedjabat

Djepang telah diu-

jang menanam

diri.

Makassar, 4 Mei (Mdk)
Direktur LP3 (Lembaga Pu
sat Penelitian Pertanian) Bo-

sumber

Kotabesar Bandung. (Ant)

KATA. PROF. DR. IR. B.H. GO

mumkan bulan jang lalu oleh Perdana
Menteri RRT Chou En Lal, faitut
PERTAMA : Peking tidak akan berdagang dengan pengusaha? dan pedaMang? Djepang jang membantu Taiwan dalam melantjarkan kontra-offensif melawan RRT, dan jang membantu Korea Selatan dalam Invasinja ke
Korea Utara jang sedang berdagang
dengan RRT.
KEDUA: Peking tidak akan berurusan dengan pengusaha? dan pedagarg2 Djepang

gedung

Federasi

Laporan2

jang

di

Perda

atau propinsi2
vesia. (Lhi)

PENGUSAHA
DELEGASI
INDONFSIA TERBESAR
DJAKARTA — Delerasi

(Kamar

din

Dagoug

Ka

dan In-

dustri Indonesia) jang berang
kat hari Sabtu 9 Mei jang Ia.
la ke
orang.

berdjumlah 74
Osaka
dibawah »:mpin?:z Ke

tua

Usman Ismail.

tiatatan

delegasi

mah

beranekat dari

Indonesia

Menurut

wa
pengusaha swasta ini tangmeruper.
terbesar
kan jang
kenegara laia.

PLN
KAN
AN

NTUK MENTJAP

AI

EKSPRES
NN.

ed

&

kemarin. Ketjuali
6 perusahaan pupuk

di

Besar Republik

sumber jang dapat dipertja
ja mengatakan hari Rabu.

keuletan mereka jang telah menun@jukkan sikap dan perbuatan jang sim
Dalam pada Ku para peladiar djuga
menjatakan sangat kagum atas presta
81 putra2 S'liwangi Jang telah berdjuang melawan pendjadjah pada waktu
jang Islu, karena disamping ber."long
march" putra3 Siliwangi itu tiada ben
Wanja mengalami rintangan berupa per
tempuran2 jang sengit tatkala hendak
kembalvke Djawa Barat.
Achirnja para pemuda jang dulunja
dikenai "berandal” dan "gondrong"
sekembalinja dari "long march” menjatakan tekad untuk” mempelopori
Usaha2 perbaikan moral dan mental
anak2 nakal, chususnja jang ada di

Pada tanggal 20 Mel Herr Koster
akan mengadakan tjeramah jang diseUngi dengan pemutaran film "ANUGA'
(World Market for the Food Industry)
G1 depan wakil2 pers ibu-kota dan pa

Sura-

baja dan Malang, demikian

mas

kasih

terima

dan

selamat

pan

komplotan

otak

pentjuri terbesar ibukota,
bersama dengan dua orang
Faisal dan Sakawannja

Se

mag

MERDEKA

KAMIS,
14 MEI 1970

Merdeka

Djakarta,
Dar

kota:

Luar

Rp. 300,-

(termasuk

Sai 2 Pari jang
5
nja

sendiri".
Harry

Maidstone
Selasa

ma 15 tahun, karena terlibat da
lam djaringan mata2 Soviet jang
digulung dalam 1961.

-$ 300 untuk
penduduk
jang tewas
di Kambodja

Sihanouk,
pemimpin2 Kambodja tak dapat
ntjarkan pendirian Indonesia jang

Saigon, 14 Mei (Mdk)
AMERIKA
SERIKAT

kita diluar negeri.

lah membajar

oleh

terhadap
tulisan
Ik. S. Bratanata

an

Ti Senjn

ngi

ngatakan: Nae bahan jang ndirme.
na seperti tersebut diatas tadi djanganlah orang manarik kesimpulan2
jang terlalu pasti”.
i ”kesimpulan2” (sekalipun
tidak pasti) jang telah diambilnja
ialah antaranja.

A. Dalam hubungan itu djanganlah

terhlu dibuang-buang waktu de-

ngan daja upaja untuk menggam

bar:an pembajaran padjak sebagai

kerana
B.

masankat.
Achirnja

sutji seorang anggota

dalam

Ir.

tu Negara diharapkan bertin
ROBIN HOOD.:
dak

aa kuat.
S.Bntanata

Sumi
sebagai

n fikiran
“partisipasi

masjarakat” menjelesaikan masalah2

perpadjkan Indonesia sudah tentu
sangat dihargai, soalnja ialah apakah
“djalan pengobatan atau remedy”

5
diberikan olehnja
Ajatan
benar2

itu adalah
membawa

'pintjang”

karena disebabkan

ini?”

Apakah

ini

Sarang buruh

mambajr padjak terlalu

besar?

35.000

seorang

menga

piaster

pemilik wa-

duk sipil

ganji

rugj

jang Zewas dj ko-

ta
SNOUL
tersebuy, jang
terlezak
didaerah
Kail
Ikan” dj Kambodja.

kita ketahui
oleh karena

Koresponce,Z
Amerjka
melaporkan dari Snoul ha
ri Rabu jang lalu
bahwa

mu-

dah: penjelundupan padjak oleh para
'otih

Pembajaran

dengan uang Vietnam Selatan liu
sama
nilajnja
Gengan US $43 untuk masing2 darj 7 orang pendu-

sn-

pemurgutan padjak

'dilakukan dengan tjara pemotongan
gadjilupan mereka oleh atasan c.g.

pasukan2

berlapis

AS merampas
kota tersebu,

hudjanj

badja

hartabenda
sesudah di-

bom

dan peluru

artillerj.
Sumber2 AS mengatakan
bahwa ieam urusan sipil
jang 'erdiri dari 6 orang
menudju Snoul harj Kamis

madjikan mereka. Lain halnja para
usahawan: seribu satu djalan terbuka
bagi mereka untuk dapat menghindarkan
dir dari pada pemungutan
padjak jang sesuai dengan keadaan
mereka jang sebenarnja.

jang lalu unyuk
meljhat2
kerusakan dan
memberijkap supply bahan
makan

kepada

»Penduduk

penduduk.
kota

nja suka sekali

nampak

menerima

perawatan
medis"
kata
seorang pedjabay AS. Menu

pasukan2 AS 'telah mengung

kang medja” sadja, artinja datam menetapkan badi ang

ru? sumber?

Snoul ke Vjetnam
Selayan
bersama-sama
dengan
20

mena
dari para usahawan tii jukuj
dengan
hanja melakukan "koreksi.
fiskal” atas surat2
pemberitahuan

orang

jang dimasukkan oleh para usahawan

djuga

di kantor2 Inspeksi Padjak. Aktivitas
seperti penjadaran masjarakat, pene-

rangan2 umum dsb. tak perlu dilakukan oleh petugas2 padjak Inggeris,
karena masjarakat sudah sadar akan
kewadjibannja membajar padjak.
Dari penelitan2 jang telah dilaku-

kan ternjata dari 1000 surat

tahuan jang dimasukkan oleh

AS, orang dan

sikan 100 orang penduduk
Perantjis.

telah

maximum

sebagai

jang

an pengumu.man sumber2
liter AS awal mjnggu ini
tenang

Di Indo:

adalah correct

bah

427.500

Mereka

menempatkan

keluarga? darj 6 anak jang
hilang
dan
memberikan
perawajan
medis
kepada
60 orang
penduduk
sipil.
(UPI).

jang

bertugas

Ukuran

belum

angka

ada

maximum

penarjkan

se

lebih

landjut dari 150.000 pasukan
AS daan
waktu
12 bulan
mendatang ini. Pengurangan?
djumlah

tahap

dimulai.

Djurubitjara

ngajakan bahwa
Eota Angkatan

ke-4

belum

Milijer AS

me

djumlah ang
Dara: AS di

Vietnam Selatan jalah 306.600
orang anggoya Angkatan Uda
ra AS 52.200 orang,
anggoja
Pasukan Marinir
41500 orang,
anggota Angka'ar La.ut bjasa
28200

orang

dan

masih

ada

250 orang lagi jang bertugas
sebagaj peronda pantai. Djuru
bitjara tersebu, djuga melaPorkan

bahwa

anggota

Korps

21.000

pasuk

an Angkatan Lau: AS dar 800
Peronda

Pan-

tai sekarang melajanj kapal2
armada ke 7 AS diluar panyai.

Mereka jerjka, kepada perdjan
djjian AS untuk memperihan
kan

Asia

Tenggara

dan

tidak

termasuk dalam kekuatan mj
liter AS didalam negeri Vieynam Selaian. (UPI)

menerangkan

di

ngan

internasional

untuk

menga

chiri perang Vietnam. Ia berseru
kepada semua fihak jang terlibat
tangsung dalam konflik Itu supaja

KEDJAKSAAN TINGGI
DJATENG BENTUK
PELETON
KEAMANAN
Semarang, — Kedjaksaan Tinggi Djawa Tengah di
Semarang,
baru? ini telah
meresmikan
terbentuknja
Peleton Keamanan Kedjaksaan Tinggi Djawa Tengah
Pembentukan Peleton Ke
amanan Kedjaksaan Tinggi
Djawa Tengah itu dimaksud sebagai salah satu usa
ha
peningkatan
dibidang
personil dan
pengamanan
materiel Kedjaksaan, serta
untuk melaksanakan tugas?
Kedjaksaan
seperti tugas'
penggeledahan, pengawalan
sipengamanan
tahanan,

dang? Pengadilan dan seba

gainja.
Dalam pembinaan kemam
puan dari peleton ini setja
ra bertahap diberikan lasetjara
tihan? kemiliteran
intensif, jang diarahkan un
tuk penggemblengan mental dan phisik.

Appa

in, bagaimanakah sehatu

Penadjakan

dari

"fotoin

itu tidak
Ir. S. Bratanata,

(Bersambung

ke hat. IV)

AS

dan

”Front Rakjat Indotjina un
tuk memperkuat

persatuan

Para

ta-

'sangat

dan

adalah

mengutuk

se

suatu tindgkan tanpa disertal de
mengenai

perkembangan itu", katanja.
Dukung Pertemuan
karta

Dja-

Scheel, jang telah membtjara
kan situasi
Kambodja
dengan
Menlu

Indonesia

Djakarta.
Kuala

Adam

sebelum

Lumpur

hari

nerangkan,

bahwa

tuk

satu

Malik

jl, me

pemerintah

nja mendukung setiap usaha
mentjari

di

terbang ke

Sabtu

un

penjelesaian

setjara damai mengenal masalah
Ini.

Ia
mengharapkan
pertemuan
Negara2 Asia dan Pasifik menge

nai Kambodja jang
#fagkan

akan dilang

di Djeikarta

minggu

ini

'akan merupakan satu kekuatan
moral jang kuat kearah tudjuan
stu'. (AFP)

200

Anggota Kodam

bahwa

(Mak)

kedalam

lalu

jang

waktu

bukan

sadja

para

hadap
selra.

masjarakat

didaerah

telah

Dalam

tiban

hubungan

administrasi

dengan

GEDUNG

PUTIH,

istana Presiden Nixon di WasMligton, dan

kelihatan sepi sadja semeatara hampir 100.000
tamannja jang luas
orang berkumpul dilapangan seberang djalan tanggal 9 Mej lalu

dalam rangka aksi protes terhadap Loggo
ngirim pasukan AS ke Kambodja. Para
mendekati

sengadi

pagar Gedung .Putih

menjusun

ri

beberapa

watuk me
dua
ns tidak dapat

itu karena pihak

puluh

pedjabat

bis didepannja

setem

sebagad

penei

Ini dikatakan,

se
tindakan? tegas dari jang
tingan2nja sampai kepada dinda
kan pemetjatan- Tetapi dalam hal
oleh

Pangdam

tidak didjelas

kan sudah berapa banjak anggota2

Kodam

Hasanuddin

kena tindakan
but.

sekali.

(PAR)

jang

pemetjatan

17 Mei.

tjeriya

jang

Indonesia

dimulai

jang

tanggal

sampaj dengan 17 Mej.
,,Si

ukkan

Djampang

men-

dipertun-

dalam

pekan

film

ini. Pekan Film Asia inj dise

lenggarakan dua tahun sekali
dan "tidak bersudjuan
menga
Gakan perlombaan, terapi se

mata2

untuk

mempe

kan film2 Asia kepada Masja
raka: Djerma,
nja, jang ikut

pekan

film ini.

Afghanisjan,

ka, Iran,
latan

Daftar

ini

ter

ter

empat

telah

tahun

djkumpui-

kan hari Djum'a,
jang lalu
oleh diploma,2
darj negara2

Bara, dari hasjl pemilihan jg
diadakan selama dua minggu
Untuk memjijh
jalon2 jang

akan duduk

dalam Supreme

Soviet, atau
Parlemen
jang
akar diadakan tanggal 14 Dju

ni jang akan dalang.
Dalam

hukum

Sovier,

lon2 itu madju

nan

tanpa

untuk pemiljhan

terapi pemimpin?

Ppiiih oleh lebih dari

rah. Pemilihan
pers
kan

minggu

Soviai

tja-

perlawa

jiu, akan

Soviet

di-

satu dae-

itu gelah ber

jang

lalu, dan

segera, mengadju

pertanjaan

kepada

para

pemjmpin Soviet apakah mere
diperbolehkan

menolak

pe

mjlihan selain pemjliha, sayu
orang per daerah,
Para diploma, jtu telah me

nambahkan
an

djumlah

diseluruh

negeri,

pemilih

dan

setja

ra kasar memperkirakan bah
wa darj djumlah suara jang

partai
pemimpin
terbanjak,
Leonid Brezhnev lebih banjak
mendapat

suara

daripada

Aleksej

Kosygin

sama2.

orang anggota Kodam Hasanuddin tidak lagi berada ditempat
Terhadap mereka? itu kata Brig
djen Abdul Aziz, telah diambil
Ini.

di

deiegasi,

dari Depar-

jari Naga Hitam"

mengetahui
Unj Sovjet

setiap

Sul

bahwa setelah dilakukan penerti
ban tsb. diketahui
kira2
200

“,

lakukan

siden Nikolgi

sudnja dengan penertiban
keda
lam ini. oleh Pangdam Brigjen
Abdul Aziz dikatakan adalah pe
ngawasan
pemakaian
sendjata

dan penertiban administrasi.

dengan

terbaru,

MOSKOW, 14 Mei (Mdk)
Uni Sovie: gelah mengu
mumkan kesebelas anggaura
Polivbironja sebagaimana di-

ang

apa jang dimak

Mendjelaskan

sua'u

dan

Negara? lainserja dalam

India,

antara

Djepang,

Vietnam

Srj

laja

Lang-

Korea

Selatan.

Se

Presiden

Podgorny

Pre

dan

ber

- Brezhnev
memperoleh 236
suara, Podgorny jang
sejjara

resmi
dari

memimpin

Supreme

Dalam

1

Soviet

tahun

menda-

1966, suara

penelirjan jang dilakukan oleh

para

menungjukkan

bihi Podgorny.
Para

diploma,

itu

kan bahwa sebaliknja
ini

tidak

mele-

sedikit

Kosygin

bahwa

begitu

mengaia

banjak

tahun

punjai arti jang penting.

mem

Mikhail Suslov. anggauia se
nior darj Politbiro dalam dja

batannja

ologj

empa,

party

dan

pemimpin

adalah

dengan

60

jang

suara

ide

ke-

Andrej Kirlienko, jang ber-

tindak

-

|

bilang,

Rusia

akan

menangis......'
Tentu tidak, karena kita tidak
mau bajar hutang? kita .

dit
(Sekali?
meringis

k—

pilih
)

Duel kapal2
meriam
Saigon vs VK

di Kambodja

Phnom

Kapal2

Penh,

14 Mei

perang

latan
telah
duel meriam
tus2

(Mdk)

Vietnam

terlibat
-setjara

dengan

Se

daiam
terpu.

Vietkong

sepan-

djang sungai Mekong sebelah
utara Phnom Penh hari Se.
lasa, kata satu sumber militer.
Detasemen darj 21 kapal —
darj armada jang terdiri dari
30

Penh

kapal

hari

jang

tiba

Selasa.

di

Phnom

telah

siap

kota

itu

pada

mengangkuy
si dan
akan

malam

harinja,

Selasa

pagi.

djam 1 siang,

semua penguag
kembalj
pada

kata koman.

Dikatakan kemudian bahwa
Operasi mendjadi
terganggu

sebagai

pedjabat

Wakjl Perdana Menterj Perja
ma dan seorang
ahlj pertanj
an dari Politbirp»
mendapat

36 suara.
AlexanCer Shelepin, pemjm
pin persatuan dagang merupakan jang keludjuh dengan
33 suara. Kemudjan menjusul
Arvid Pelshe dengan 31 suara,
Pyo r Sheles, dengan 24 suara,

Gennady Voronov dengan 21
suara dan Kirill Mazurov de-

ngan 18 suara. (NYT).

GUNUNG KIDUL TIDAK
MUNGKIN LAGI DJADI
BASIS PKI
—

Malik

dan armada tsb kapten Ngu.
yen Than Chau kepada " AFP”

Brezhnev untuk urusan? parlai mendapat
49 suara dan
Dmi.ry
Polyansky,
sebagai

Jogjakarta,

Adam

Sa

mengungsikan 2.000 orang ke
turunan Vietnam Jang sedang
menunggu di Kompong Cham,
120 km dihulu
sungai.
Kapai2 tsb akan mentjapai

aa

ka

XV/Hasanuddin

penertiban2

DI

Brezhnev gondol
aa
"hi
lebih banjak
suara daripada
Podgorny dan Kosygin

achir

14 Mei

PEKAN

-

me

(berbelit2)

itu.

3

— Indonesia

11 ANGGOTA POLITBIRO
SOVIET BARU DIUMUMKAN:

resnja dl Saarbrucken telah
ngutuk intervensi AS itu.

til jang selengkapnja

10

di Meskwa

Kalangsn jang
menduga
bahwa

Akan tetapi Scheel menjesal
kan. bahwa Partai Sosial Demo
krat Djerman Barat dalam kong

ada gunanja

Main,

terhadap pemerintah
pengasingan jang
di-

bentuknja

dja.

tidak

penindjau

narnja
dalam

Djenewa

'Kambodja

Fiim

dan

Pangeran
Sihansuk sementa
ra menangguhkan untuk mem
berikan pengakuan jang sebe

paknja telah meningkat dengan
masuknja tentara AS ke Kambo-

kompleks

kemerdekaan

sampai

untuk tetap terpeliharanja hu
bungan2
bersahabat dengan

(kap usaha harus dilakukan untuk
mengurangi ketegangan jang nam

Situast di

Menlu

KE—V

Silitonga

memberi semangat
menjumbang!

MUDAH2AN.

Frankfurt jang dimulaj tgl. 10

patriotik da
menentang
kebebasan

menafsirkan isi pesan itu seba
gai satu
tindakan menahan

gota itu sendiri, tetapi Gjuga ter

ata

Teruslah
dan

femea Penerangan RI dan Nj.
Hadijuwono,
seorang producer
film dan importir Indonesia da
lum Pekan
Film Asia ke-V di

netralitas, akan tetap menda
atkan simpatj dan dukungan
Sovjet dimasa
mendatang”

hun 1954 dan 1962.
Dalam konperensi persnja Men
lu Scheel menerangkan, bahwa se

terhadap

la

negara.

FRANKFURT
oleh

masing2

Djenewa.

Kambodja,

datang kemedja perundingan atas
Gasar Persetudjuan2

melanggar

telah

sinis

ASIA

kita sampai harus

dag-dig-dug hatinja, karena ti-

dak ada uang untuk mengirim
pemain2 kita jang mendjundjung tinggi nama bangsa dan

IKUT

DJAKARTA

wakili

"Perdjuangan
jang sedang
Anda laksanakan
bersama2

untuk

membawa effek jang sangat baik

2
u ia tidak
sebagaimana petugas padjak Inggei
Tugas2nja lebih complex, lebih rumit
dan lebih banjak mempunjai sifat
nyabdian dan pengorbanan demi

uraikan oleh

dengan pasukan?
ri
negara2 jang
agresor AS untuk

agresi

FILM

atas
tindakan
Kambodja
jang

melawan

berapa

masjarakat

marah
AS di

persetudjuan

jang dilakukan terhadap anggota?
Kodam XV/Hasanuddin sedjak be

Dalam menghadapi keadaan
attitude”

agat
agresi

setjara

patriotik Kambodja

INDONESIA

pesan itu dikatakan:
Sovjet
merasa sa.

Sihanouk dan langkah2
jg
diambil untuk mengorganisir perdjuangan
pasukan?

kan,

dapat' diterima haik ' kebenaran?
“mental

Dalam
"Rakjat

Brigdjen TNI Abdul Aziz mengata

Padjak paling banjak hanja

lagi PBSI

belum mengeluarkar satu ke
putusan jang
mana setjara
resmi akan Memperluas pepe
rangan
diperbatasan2
Vietnam. (AFP)

anti-imperialis”.

dibentuknja Front Persatuan Nasional Kambodja oleh

Pangdam

“ahkantor

berarti itu, hendaknja djangan

akan telap bertindak hati2 se

Tapi bukan
pengakuan

Pesan itu ditanda tangani
oleh Alexei Kosygin — tan
pa mentjantumkan gelarnja
sebagai PM — menjambut

Makassar.

1007.

8 buah surat jang dapat dikatakan
benar 100rx, selainnja adalah tidak
benar, kurang benar, atau kurang
bat

ngeran Norodom Sihanouk
tanpa memberikan pengaku
an sebenarnja pada "”peme
rintah persatuan
nasional
dalam pengasingan-nja.

Hasanuddin tidak
barada ditempat

para

Nah, sesudah kundjungan jang

Pa

Kuala

itahuan jang dima-

Inspeksi

resmi jang mendukung

Kuala Lumpur. 14 Mei (Mdk)
Menlu Djerman Barat
Walter

Lumpur hari Selasa. bahwa
ia
mendukung sepenuhnja seruan Pe
rantjis agar
diadakan
perundi

mangat.

Moskwa. 14 Mei (Mdk).
Uni Sovjet hari Selasa
mengirimkan sebuah pesan

Menlu RFD sokong usul
Perantjis, usul Malik
tapi sesalkan resolusi
partai
W. Brandt

Scheel

Seri-

Soviet Uni sokong
Sihanouk

Pre

siden Nixon talah 5.250 orang
dibawah

dalam

Amerika

“.... TIDAK HANJA Viet
nam tapi djuga Kambodja...

dalam

jang dijejapkan

Vietnam

karikatur

kat 9 April 1969).... kini

peradjurjt

minggu sebelumnja.

(atas) hanja

suratkabar

“dengan

keadaannja adaDari setiap 1000

klan oleh umkayan

Dulu

(menurut

kekuatan

dibandingkan

an badminton, pada gembira
dan terharu karena Pak Harto
telah berkenan mendatangi
sendiri pemain2 Thomas Cup
kita, untuk memberikan se-

mj

AS mengatakan

BAIK

susnja mereka jang kerandjing-

Komando Militer AS dalam

laporannja

JANG

Petjandu2 olahraga kita, chu-

djtetapkan

usahawan Inggeris kekantor Inspeksi
Padjak Inggeris, hanja ada 2 sampai
paling banjak 8 buah
jang tidak benar, selainnja

TJONTOH

angka

pemberi-

kita
jang menjembuhkan dan
menjeatan kendaan, ivotah j
dan aktivitas? Humas Direktorat
i
ami
Djenderal Padjak, tanpa djemu2nja
Mani
tangan
.
biatanat2
bahwa
berusaha (sekalipun nampaknja kokeadaan sebagaimana jang terdapat
njol) menjadarkan masjarakat Indosekarang dalam soal pemikulan beban
padiak Negara adalah "pintjang”.
solongn masjarakat jang ekonomis
lemah (jaitu para karjawan/buruh ) ti
Ae Dafa tindakan? lain dari
setjara berbandingan memikul beban
lebih besar dari
golongan Direktorat Djenderal Padjak Indone:
karyanja masih banjak
Png ekonomis kuat ( ten uda). “ia. Bahwa hasil
ietapi dimanakah letak sebab kea- jang “pintja
ana jang di
daan

pada
AS.

kali. Sebabnja ialah lebih”

keadaan2 terten-

C. Diss itu para petugas perpadjaIkan hurus tabah dan mereka inilah
jang harus di ilhami ol
Kasi untuk teaknanalan tuRas Negara dengan sempurna.
Mudih2an petugas itu sudah memiliki semangat ber-Negara jang lu-

Ta

bahwa

sung darj pesawat pembom

para karjawan/buruh mempunjai rasa
kesadaran "er-Negara jang lebih besar daripada para usahawan, tidak sa-

Sekalipun demikian, "tak ada gading
telah"elang dadirinj:
me-

jersebut

takan

lalu.

ha

rung jang hanijur dan ra
ta karena kena bom lang-

Djawabnja adalah sebagai berikut:
para karjawan/buruh sekalipun setjara
berbandingan membajar
lebih
besar dari pada jang sewadjarnja menurut Undang2 Perpadjakan jang ada.

diri, tetpi adalah masalah Nasional.

Sir

baru

AS

Vietsel relah dibajarkan ke

Indonesia, bukanlah se-mata2 masalah Direktorat Djenderal Padjak sen-

n

militer

jang

Sumber2

Sebagimana sama kita keta'u.,
masalah - masalah Perpadjakan di

Hi

sumber2

an

terachir dalam karangannja jaitu dalam “kesimpulan?” jang diambilnja,

pasukan-pasukan AS

minggu jang lalu. Demiki-

OLEH : DRS.B.USMAN

Ir.

300 se-

bodja jang dihantjur lebur
kan dan
dibumj—raiakan

Reaksi

gadi

US$

je-

bagaj ganti rugi atas ke
matian 7 orang
penduduk
sipit dikota SNOUL di Kam

TENTANG "'ROBIN HOOD”
DAN PERPADJAKKAN :

tak retak”.
Retaknja
S.Bratanata terletak dalam

perma
sebuah

tahun dari vonis hukumamnja sela

'Sebab selain daripada kegiatan2 hendak menjelamatkan Kambodji dan
perdamaian di Asia Tenggara, kita berkepentingan untuk pertama-tama menjelamatkan Tanah Air kita dan politik bebas aktifnja dari keraguZan teman2

dalam hal turut memikirkan masalahmasalah Perpadjakan jang terdapat
di Negara kita ini.

Inggeris

disembunjikan

katakan bahwa mereka telah
mendjalari hukuman selama 9

Menu Adam Malik diharapkan menilai pendi
kawan 2nja dengan berdiri tegak dan tegas digaris pen
kali ia tidak perlu mempertimbangkan apa sebab Vietnam
aknja Sihanouk.
AS (lLon Nol) dan mengapa RRT mengambil
dan
Mesir mengakui
Asia jang netral dan non - blok bersikap

"partisipasi masjarakat jang positif”

te

Tidak disebutkan siapa teman
nja jang seorang lagi itu, tapi di

menimbulkan kesukaran2 berat untuk mentjari alasan2
jang disalahkan oleh bagian2 dunia tertentu dan opini masjarakat AS sendiri.

dapat digolongkan termasuk

AL

tahun,

dalam sebuah gulungan
dani jang dibawa oleh
taksi setempat.

lan
"pertemuan Asi:
jang lalu merupakan persoalan jang sangat merugikan membenarkan
sikap AS

sebut

dan

434.000

Amerika

ditenggara

pagi

lah

1976

lah diselundupkan dari penjara

Kita ingin menggarisbawahi sekali lagi, bahwa negeri2 Asia perlu berpendapat, bahwa penjerbuan AS kedalam wilajah Kambodja beberapa waktu

kardisebabkan

64

nja !

tetap berada dibawah djum-

djumlah

rahasia2

Houghton.

tangkan bentjana. Itulah beda-

wa 428.750 peradjurj: Amerjka bertugas dalam zone perang sedjak
tanggal 7 Mej

untuk Sovjet telah
dibebaskan
dari pendjara hari Selasa dengan
permohonan 'biarkan kami pergi

maka sjarat

umumnia

tugasnja mendjaga keselamatan!
Tapi ulat-tentra atau ulat-ten-tra atau armyworm menda-

Saigon, 4 Mei (Mdk).
KEKUATAN
pasukan AS di
Vietnam Selatan mjnggu lalu
beryambah 1.200 orang tetapi

pasukan

LONDON, — Dua mata? Iingge

fis jang mentjuri

Vietnam Selatan, atau Vietcong maupun Vietnam Utara.

karjawan/buruh

ke

DIBEBASKAN

Oleh karena kita terus terang tidak melihat akan adanja suara2 jang
- seperti
mengadakan dialoog2 baru untuk menimbulkan soal2 bai
ita harapkan
kita dapat harapkan datangnja dari India, Pakistan dll tang mewakili
supaja Menlu kita selaku pemrakarsa dapat dengan suari
aspirasi nasional
pikiran2 politik bebas aktif, pikiran2 jang sungguh2 mewakili
rakjat2 Asia jang tentunja tidak bisa diharapkan datangnja dari Korea Selatan,

tinggi, karena fakta fakta Perpadjakan
adalah fakta2
jang dikemukakan
otentik jang tidak dapat dibantah
kebenarannja. Dinilai dari sudut kemasjarakatan pun mempunjai suatu
nilai Jang tinggi, karena karangan ter-

chusus

dari Jogjakarta

2 MATA2 INGGERIS

terhadap AS, Vietsel dan Vietcong dan Vietutara.

dari sudut Per-

jang

Djakarta.

sajangkan, karena ia diadakan tanpa negeri2 Asia jang diharapkan dapat memberikan pandangan2 jang melahirkan pertentangan2 tadjam tentang apa jang
disebut netral dan apa jang disebut penjerbuan. Tentang bagaimana pandangan

padjakan pun mempunjai mutu jang

kel

Sendja,

KA

rengsekan

Pertemuan Asia (t Pasific) jang sudah diambang pintu itu, sungguh

sebagaimana
— disebabkan

Tentra atau tentara atau army

lah lu oleh Presiden Nixon Demiki-

mengabarkan

"Antara”

saja atau .... .... "' Bentjana tjara2 begitu sudah kita alami dii
sehingga terlalu djanggal dan enteng rasanja untuk mengutjapkan kata2 diatas i

nilai tertentu. Dinilai

kem-

bali sehingga kesalahan? pe.
mendjadi berkurang

ertinja tidak setudju atau menentang Pak Harto, kurang

Hal ini,
bukanlah

bahwa service dikere

ta api inj "mulai” baik

tidak menjetudjui atau menentang
prasangka subjektif, atau bukanlah karena
pan2 bahwa siapa jang tidak setudju atau menentang
Presiden Suharto.

perpadjakan, karangan Ir. S.Bratanata jang fangat menarik perhatian kami: Gaj bahasanja hidup, lintjah,
unik, sehingga dari sudut sastra sadja
karangan tersebut
sudah mempunjai

mene.

djuga

Jogjakarta

dar,

AS dan
Pasific)” pertempuran2 dilantjarkan makin hebat di Indotjina. Pasukan2
dan Vietnam
Vietnam Selatan seperti biasa achirnja mendengar tekad 15Vietcong
tahun membuktikan,
Utara untuk berperang habis2an. Pengalaman selama k.I. habis2an
itu, ketjamuk
perlawanan
bahwa akibat seruan komu
lagi.
perang akan tidak berhenti, tapi malahan akan lebih mendiadi panes Asia
Diantara berita2 seru peperangan jang makin mendiadi2 itulah “Pertemuan
(& Pasific) di
Djakarta diadakan.

Dalam surat kabar "Merdeka" tgl.

Di Rengasdengklok dikabarkan ulat tentra melanda ribuan Ha tanah jang ditanami,
sehingga mendatangkan ba- |
njak kerugian,

1.200 TAPI
bisa DIBAWAH ANGKA
MAKSIMUM NIXON

tklur dengan tenang.
$ war
Sementara itu £,
tawan "'Atara” jalg
baru tiba

MENDJELANG PERTEMUAN
C
IFI
PAS
&
A
ASI
Asia (dan
"Pertemuan
pintu
diambang
berada
kini
kita
saat2
Padi

22 April 1970, dimuat sebuah karaberjudul "ROBIN HOOD” dan
ngan

keluar ?

tidak

djalan

hingga para penumpang

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah

sehat di "pertemuan Asia (4 Pasific)” nanti.

DJANGAN SALAH

ada ”bakul2” jang masuk se. BERTAMBAH

: Djalan M. Sangadiji 11,
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi 43230,
43250
Djakarta. Telepon : 43660,
Rekening giro pos : A. 12638.

demokratis,

sopan

rapi. Sepandjang

minimum : 40 mm/kolom
Dua warna (hanja merah) : tambah 10096
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom.
minimum : 25 mm/kolom.

serta perimbangan kekuatan2 diplomat
tidak, harus merupakan
bahan2 untuk

"Sendja”

Selatan?

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

masjar:

aku......

(Mdk)

penumpang djurusap Solo

pos udara).

beaja

hidup beruma adalah kemungkinan dialoogj
memaksa atau menakut2i orang jang berpendi

Mei

Di Vietnam

Lurr negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm
minimum : 25 mm/kolom.

"garam" untuk dilajani semestinja. Dalam

14

beberapa

KA.

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta.
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.
Hurga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja
antar).

Bagaimana

KERETA API SENDJA
MULAI ADA PERBAIKAN

Dan

Dim

dengan

ditangguhkannja

itu darj
sebuah
porkan

Kompcag Cham, dan
sumber
mifiter meia
bahwa kapal? jtu te.

berangka'an

para

ke-

pengungsi

lah dihudjani tembakan? Viet
kong dar: tebing timur sungai
itu Jang letaknja berhadapan

dengan kota

Satu

tadi.

duel jang

kemudian

meniusul,

kanal

terputus?
ds,

deta

Vietsel itu ter.
biss
kembai: cam

Dai keesokan
harinia
pagi), kata sumber tsb.

(Rabu
(AFP)

BENTROKAN SERU
ARAB - ISRAEL DI
SELATAN LIBANON
.

14

Mei

(Mdk)

0730
Kabupaten
Gunung
Kidul Letkol. Suparno menerangkan kepada 'Antara'
bahwa sekarang ini daerah
Gunung Kidul jang dahulu
nja merupakan daerah Basis PKI. tidak mungkin la
gi didjadikan basis PKI.
Hal ini disebabkan ada
nja kekompakan dari sege
nap

unsur

pimpinar

masja

rakat
dan Muspida didaerah itu, disamping kader?
PKI jang
dulunja banjak,
sekarang ini sudah tidak
ada. Namun demikian kedari Muspida
waspadaan
didaerah
masjarakat
dan
Gunung Kidul tetap ditingdalam
terutama
katkan,
dan
Pemilu
menghadapi
pelaksana
mensukseskan
an Pelita.

DIANGKAT DJADI PERWIRA
PERHUBUNGAN KODAM V
DJAKARTA, — Pangdam V/Djaya
Majdjen Pon'man bari Selasa pagi ber
tempat diruangan
Kodam V telah
terima djabatan
melakukan serah
perwira Perhubungan Kodam V/ Dia
ya dari pedjabat lama Letkol Bam
penggantinja
bang Suhardi kepada
Letkol Stafarudin BDA

Dataran tinggi Golan
Kabinet Libanon segera menga
Sakan sidang darurat ketika lang
ran tentang serangan itu driert
ma di Beirut
Seorang djurubitjara militer me
nerangkan kemudi

EA TG

8

Willy Waroka
tuntut ganti
rugi
Rp.»
djuta

Djakarta.

14 Mei

sebagai pema-

surat
mciim

masjarakat

fa tenis medja semen'ijak tahun

telah

perkaranja

apalagi

sad

4 (Sambungan

dari

jawab.

hal. I)

dikatakan ada orang

Setelah

djawab

tuanja jang bertanggung

Harun)

(Masrul

operasi

barulah

dilakukan dengan
memindahkan
pasien dari tempat semula. jaitu

kamar jang tidak steril kekamar
Operasi jang steril. Dua hari se

telah dioperasi, hari Senin 31 Ju

dan
I 1967, pasien gawat lagi
meninggal.
achirnja
muntah2

Ia meninggal. kata saksi, disebab
kan keratjunan dan shock serta

pendarahan jang hebat.

Waktu itulah saksi mengetahui
Ija bahwa pasien jang dioperasi

nja sebenarnja

bernama Zulchai-

dah dan baru berumur 14 tahun.
saksi pada
Hal int ditanjakan
Dr

kenapa

Yahja

ia

merahasia-

| Kan padanja. Oleh Dr Yahja 'tu
permintaan

Ygdalah

'Zulchaidah

ga nama

sendiri

orang

untuk

tua

mendja

baik dari anaknja.

"Sidang oleh Hakim dilandjutkan minggu depan untuk mende
jaitu
3 orang saksi lagi,

Dr Hanifah,

Siti Sjamsiah

s/d

tahun

1970

de

ngan susah pajah diperdjuangkan
nja.
Maka

dengan

digugatnja

penggugat

diri

Siswono

sa

baginja dan
ngat merugikan
menghambat kemadjuan2nja " uni

bertanggung

jang

orang

atau

1965

nja oleh

$ ROBEKAN

kema'juan2

(kakak

! Zulehaidah) dan Basri Harun
1 (Ajah kandungnja sendiri).

menjebab
Anak angkat jang
kan mengandungnja Nn- Zulchai-

dah. bernama Muhidin, 14 tahun,
jang oleh Hasrul Harun telah 4

suruh pulang ke Bukittinggi Su
diperlukan
matera Barat, tidak
kesaksiannja dalam perkara ini,
(rara)

Senajan Seain sore
Invitasi
H nasional ke-8 besar
Pertandingan jang seru itu berachir untuk kemenangan Djatim

PUTRA DJATIM, PUTRI
DJAKARTA RAYA DJUARA
Djakarta,
Regu

14 Mel (Mak)

volleyball putri

Djakarta

dan regu putra Djatim Selasa ma

lam berhasil keluar sebagai djua
ra

sar

dalam

invitasi

nasional

Bagket

8

be

di Gedung

jang berlangsung

Gelora 'Senajan'-

Dalam

pertandingan

tersebut

utk mentjapal prestasi jang ting

jang merupakan pertandingan ha

gugavan

Vitasi nasional volleybal! '8 besar, dalam
pertandingan final
round regu putri Djakarta sebagai

tenis

olahraga

gi lalam

Bahwa dengan adanja

I dan

tergugat

tsb sebagai

gat Il (pribadi) masing2,
lah menderita
Rp 5 djuta

moi'a

kerugian

tergu

ia te

sebesar

Tidak djelas dan kabur
terhadap

gugatan

isi

Seluruh

diri Willy Waroka oleh penggusat

dan
Surjo Siswono tidak djelas
dc
kabur, karena tidak disertai
tentang lang
ngan pendjelasan

gal. bulan

serta perdjandjian

pe

mindjaman eerta kapan seharaspia
nja tergugat. mengembalikan
djaman tsb: Bahwa didalam guga
posita
antara
tan, penggugat
dan potitum sangat bertentangan.

hanja menjebutkan

mjerahkan

membantu

pakailah

me

tenang

mengirimkan

olahraga.

pemain

dan memberikan bantuan keuang
an, tapi dalam potitum penggugat
merasa memberikan pindjaman/
hutang

gugat

dan

menuntut

membajarnja.

ter

agar

Penggugat

bera
Gjuga tidak mendjelaskan
pa besar kerugian penggugat du

ha

biaja2 jang dikeluarkannja,

nja minta ganti rugi sadja- Ma
ka berdasarkan uralan2 tergugat

memohon kepata

Willy Waroka

gugatan
menolak
hakim untuk
sdr. Surjo Siswono tsb.
Permohonan int oleh | Hakim

Ketua Nj T- Tirtadjaja SH dipe1e

ladjari untuk

Gipertimbangkan

bih landjut. (Mr)

VOLLEYBALL :

NASION AL

HASIL INVITASI

ri terachir

dari serangkaian

in

berhasil

Gjuara tak terkalahkan

putri Sula
menggulingkan regu
wesi Selatan dengan 3—0 (15—7.

15—4 dan 15—4), sementara re
gu

putri

Djatim

djuara PON

tempat (kedua,
tandingan

jang

merupakan

VII tjukup puas di
setelah dalam

terachir

per

mengalahkan

regu putri Djateng dengan 3—0
(15—11, 15—8 dan 15—2).
Regu

putri

Djdikarta

dalam

ranking dinjatakan sebaga! rank'3
setelah
Djateng,
dan sebaga!
rank pertama kedua adalah regu
putri

Djatim

dan Djateng:

Ini adalah

suatu keputusan

jg

diambil oleh pimpinan pertanding
an, dimana

tanding
protes
karta

Djakarta

lawan

regu

sewaktu

Djateng.

ber

di

oleh Djatim, karena
Dja
mempergunakan
pemain

ex Djatim jang berasal dari Ma
lang

ikut

Sedangkan

memperkuat

Djakarta

orang jang bersangku

tan itu sudah mempunjai surat2

resmi dari club di Malang dan
telah mempunjai Kartu Penduduk
DCI DjayaRanking invitas! '8 besar” ada

lah Djawa Timur, Djawa Tengah.
Djakarta

dan

Sulawesi

dibagian putri dan Djawa

Selatan

Djakarta. Djawa Barat dan
jakarta dibagian putra.

Timur,

Jog

SEDJUTA KEASJIKAN DENGAN
BALAPAN GREYHOUND
PENGGEMAR2 PATJUAN GREYHO
UND BERKATA :
INILAH PATJUAN JANG LUAR BIASA ASJIKNJA.
HADIAH2 PERLOMBAAN DAPAT DIAMBIL 2 MENIT, SE
HABIS TIAP2 PATJUAN.
PENENTUAN HADIAH DIATUR DENGAN ALAT2 ELECTRIS TANPA DIDJAMAH TANGAN2 PENGURUS.
PERLOMBAAN JANG PALING
DJUDJUR DAN ADIL,

No,

“81/M/70

Djakarta

kedva

belah

Djatim menundukkan Djakarta
8—15: 15—9,
dengan 15—10,
11—15, 15—3.
untuk

itu

Sementara

regu

oleh

tempat

Djabar

dengan mengalahkan regu Jog
ja dengan 3—1 (15—13. 15—11,
(ant)

Expedisi
Djepang
dekati
puntjak
Everest
KATHMANDU, — Tiga puluh sembilan orang anggota ekspedisi Djea, kini bera
pang kegunung Himalaj
Ga kira2 banja 300 kaki dibawah pun
tjak Everest, demikian menurut sebu
ah laporan jang diterima di Kattmandu hari Selasa.
Para penakluk gunung dari Djepang
tsb. akan mentjapal puntjak gunung
Everest, tertinggi didunia pada hari
Rabu atau Kemis, demikian isi lapo
ran 'tu. Mereka telah berhasil mendirikan kamp mereka Jang ke-6 dan
kamp mereka jang terachir pada ke
tinggian 29.700 kaki pada tanggal 10
Mel.
Sementara itu, Enam anggota ekspedisi Korea Selatan kepuntjak gunung Himalaja jang dipimpin oleh
Kim Jung, telah berhasii menaklukkan puntjak Churen Hima setinggi
24.184 kaki di Nepal tengah melalu
tjelah sebelah timur tanpa menggunakan oxygen, demikian menurut beTita resmi jang sampai di Kathman
du hari Selasa,
Wak! pimpinan team ekspedisi
tsb, Tim Wo Sup dan Sherpa Sardar
Tsering Angdal telah mentjapal puntjak Churen Himal pada tgl. 29 April
Jang lalu.
Ini adalah ekspedisi Korea Selatan
pertama ke puntjak gunung Himalaja,
Gimana team tsb terdiri dari tiga
Orang bersaudara Kim.

PEMBUKAAN

keadaaninja,

ngan

negara

jang

akan

(Sambungan

4

dari

hal.

III)

kami sangkal, malah sudah kami benarkan diatas tadi, tetapi Ir. S. Bratanata kiranja akan sefaham dengan ka
mi, bahwa kita sekarang ini masih

mum,
ke
an Korea Selatan telahNe
mun dalam
kedua satu
satunja wakil Asia dalam ke
dunia
jtu telah mem

1S.Asai : Sumber : Sebab (Bhs.
Perantjis).
17.Murut achir dibuang,
@x gitaris
Band Pantjs Nada. (Nama depan-

ketinggalan ?

mengundju-

dipekarangan kcAsia di Djalza

REAKSI

(Jugoslavia), — Korhasil

pembinaan.

g terdapat sekarang

lang

dinilai sebagi

perpadjaka:

"situasi achi
jang” harus kta

letapi sebagai “situasi perkembangan"

Jang Am

usahakan supaja djadi "lurus" jang
sudah "lugus"
hendaklah tetap didjaa tetap ”lurus', djangan malah diikin "pindang Bagaimanakah kira-

nja, kalau konsepsi ROBIN
didjalankan di I:
sia?
tertama kali ROBIN

HOOD

HOOD

sudah terang akan meng-obrak
abrik pada usahawan Indonesia
jang belum atau kurang mem(tindakan

i).dan akan menggendkot

jaltu keadilan dan kesedjahternan

jang selama ini telah dilndjak2
oleh regime Sihanoukmahasiswa Kambodja

telah menuduh

Sihanouk

bersa

ma2 isterinja jang tjantik, Monis
gue. telah mendjual
Kambodja
kepada Viatcong»
Chhun

menjebutkan

Monigue

sebagni "otak djaringan'
mata2
Vietcong, sehingga berhasil me
Ijusup

kedalam

dan

bersembunji

pat

dirampas

istana

dikota2

bodja- Dari dokumen2
wa

18. Satah satu Sifat atau tjorak jang
sda.
dari tanah
10. Kompor atau Garapan
Nat.

1 KOLOM.

4. SALDJU.

8. IMAN

9, SABUN. 10. NIBUNG. 11. ERU
13. RESIDU. 15. TIRAM. 16. SU
19. MANDAU, 22. ILO
PER.
73. DAHAGA. 25. UTOPI. 26 O
NAR. 77. SULTAN. 28. ANTRI

1. KISMET. 2. LABOUR. 3. MINIEM
4. SANUR.
5 ANI. 6 OJULI
7. UNGKU. 12 RIBA, 14. DUEL
16. SAKURA. 17. PILOOT. 18. RO
VISI.
19. MODUS. 20. NIMIL
71. ULANN (G). 24. GOA

dari

Yihanouk

jang dm

djuirgan2

mata? Vietcong. menurut

@ketahui

membunuh

bodja

sdanja

rentjana

pedjabat2

dalam

rangka

tings!

Chhun

untuk
Kam

mengambil

alih Kambofja, demikian
Ngoen Chhun, (AM)

Ing

Malay-

athlit kita

11

dari

sudah menolak untuk

Veteran. (Lh)

Cup

djauhkah

mengingat

dj

pos

antar

dokter

mengatakan

AKIBAT TJIDERA
BELUM SEMBUH

bahwa

pulih sama sekali.

tjidera jang dideritanja ti.
dak serius dan akan baik
kembali dalam sehari atau

Malaysia
akan mengha.
tgl. 36
dapj Denmark
dan 31 Mei,
sedang New
Zealand akan
berhadapan
dengan Indonesia pada gi.
28 Mei, untuk bisa madju

dua hari ini.
Pemain double utama Ma

laysia

lainnja, Yew

Hoe jang

mendapat

Cheng

tjidera

Kanada

melawan

pada kakinja, telah sembuh

babak
pada

dan bisa berlatih kembali.
belumlah
kakinja
tetapi

dalam

final lainnja
semi
1 dan 2 Djuni.
tgl.

Beberapa

si Yeh disediakan tjukup fasilitas, al. duga diadakan sebuah
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