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2 Exodus ke Vietnam
sudah dimulai

——5.5.5.

55

Au

300. 000

pengungsi

diangkut

BESOK pagi Presiden Su
harto di Istana Negara Djakarta akan membuka dgn.
resmi

Asia

pertemuan

Pasifik

dan

membitjarakan

an di Kambodja.

ra asing

negara2

untuk

keruntjing

11 Nega-

akan diwakili da-

lam konperensi tsb. dan de

ngan Indonesia sebagai tuan rumah djumlahnja mendjadi 12.
Menlu Adam Malik meng
umumkan bahwa undangan
telah disampaikan kepada
lebih dari 20 negara. Diantara negara2 jang diundang

itu sebanjak 4 negara2 komunis menolak untuk ha-

dir. Mereka ialah RRT, Ko
rea Utara, Mongolia. Viet-

nam Utara. Negara2 nonkomunis/non-blok jang tidak dapat memenuhi/meno
lak undangan Adam Malik

itu adalah India, Pakistan,

Sri Liingka, Burma, Nepal
dan Afghanistan.
Berikut ini adalah ke-12

negara jang diwakili dalam
konperensi besok, siapa pe

Nepal tidak
bisa hadir

SOKONG
KONPERENSI,
KATA ADAM MALIK

Djakarta, 15/5 (Mdk).
Nepal

tidak hadir da-

lam Pertemuan Asia jg.
akan datang ini, akan te
somemberikan
tapi
kongan sepenuhnja kepa
pertemuan Asia itu
da
dan mengutjapkan pula
selamat atas berlangsung
nja konperensi tsb. Demikian keterangan Menlu Adam Malik hari Kamis siang ketika ditanjakan sekali lagi mengenai
jang menolak
negara2
dan jang tidak hadir da
lam konperensi jg. akan
datang ini.

Malik
"Adam
Menlu
berkata #hanja dari Ne-

pal jang diterima utjapan selamat dan sokongan
atas pertemuan Asia itu,
negara jang
dari lain2
menolak untuk hadir, ti-

dak”. (Ant)

dalam Konp.
Asia-Pasifik
besok pagi

melalui

McMahon

DI

EROPAH

negara

jang

tralia

dikenal

terdekat

besar

dalam

Inooresia

negara

Sebagai

—

sectah

w'ajannja

sebagai

sekutu

Serikat dalam

Amerika

Aus

ini,

korperensi

(a!!y)

per

ke

uja

itu,

lum

Australia

itu. Sebe

pertempuran

medan

bahkan
mash

sekarang

sampai

menempatkan

pasu-

sesuai dengan
kanrja di Malaysia
perdjandjian minterrja dergan negara tsb. Negara iri adalah djuga ang
ANZUS

&

SEATO

pakta

gota

(Aus-

negerinja.

Anggota SEATO & ANZUS. Djuga
terlibat langsung dalam perang Viet
nam.
Pemimpin delegasi Menlu merangkap PM Kei Holyoske.
PILIPINA
'”— Negara ini mempunjai perdjandjlan militer dengan
AAS jang memiliki sedjumlah pangkalan militer dinegara tsb.
Achir2 ini nampak tendensi untuk
leb'h merdeka dari pengaruh paternalistik AS, tapi tetap anti-komunis.
Djuga terlibat dalam perang Vietnam
mesk'pun sebagian kontingennja telah ditarik pulang karera masalah
keuangan.
Negara ini tergolong sekutu AS
atau pro-Barat. Djuga anggota SEATO. Mengenal Kambodja, menuntut
perarikan mundur semua pasukan
asing (keterangan Romulo) Pemimpin delegasi: Meriu Carlos Romulo.
KOREA SELATAN — Sekutu AS
Ig paling rapat didaratan Asia sebelah
utara. Paling anti-komunis dan terli
bat largsung dalam perang Vietram.
Merandatangari perdjandjian millter dengan AS. Beberapa pangkalan
mil'ter AS disana.
Pemimpin delegasi:
Menlu Kyn
Hak Choy.
DJEPANG
— Diug, terikat pada suatu perdjandjian militer dengan
Amer'ka, sekaligus mengizinkan ada
rja pargkalan2 angkatan bersendjata
AS dinegara itu.
Dalam soal komunisme,
Djepang
merupakan sekutu AS. Sebaliknja da
lam persoalan? internasional lainnja
negara Ini tjordong untuk bersikap
Independer. Dibidang ekonomi inter
rasional sangat Independen dari pengaruh AS. Teriang Kambodja. Dje
parg menurtut
pelaksanaan perdjan-

tan.

:

Salah

—

dengan

dikenal

dulu

Sampa'

sekarang

satu

ram,

dilanda

Indo.tjina.

perang

saw

0s tidak djelas
karenadirahasiakan.
Dinas rahasia AS/CIA sering diberitakan terfbat
langsung bahkan
me-

mimpin

suatu

pasukan

Laos

bajaran

—

THAILAND

Terdapat
dergan
liter
pargkalan2 angkatan perang

Bob

banjak

melakukan onerasi ke Laos, & Vietnam Selatan.
dimusuhi oleh Norodom StDulu
sekarang ingin bersahadan
hanouk
bat dergan Pem. Lon Noi "bahkan
berhasrat memberikan bantuan militer kepadanja untuk melawan Vietkorg dan kembar'nja Sihanouk.
Pemimpin

delegasi:

Menlu

dengan

direntjanakan

8
Ia timbul

dari

lormpok

ketjil

kedjar

ajar jang #lakakan

anak2

menga.

olah teka

terhadap

beberapa nrang / anek2 Inin
termasuk Predesik jang pada
waktu itu sedang melaksana
kan tugas djaga malem dipa.
sar Panai Meriam

Froderick pada anne itu har
ma kawan?nia telah melihat
kedatangan

i

Meera

an”.

Agar

pihak

dengan

penjerang

tema

Ig

“Rerenia

Dari pihak penjerang tar
tembakan

sehingga

Pra

kekota

disebelah

na.

Pasukan2

Kota

lainnja-

orang

lebih

selama

'Takeo diserang
dari seminggu.

dipaksa
Kambodja
Pasukan2
meninggalkan Tonle Bet, 50 mil

Salgoa,
15 Mei (Merdeka)
PASUKAN?2 infanteri Ameri-

'Mekong

di Tg

pengakuan

pada pemerintah dalam
Norodom

bekas

Sihanouk,

Kambodja,

negara

kepala

pe

Pangeran

dari

ngasingan

ke

demikian diumumkan
mi di Khartoum.

res-

newaskan

Utara

minggu

orang tentara

tapa

rumah.

Kambodja

se-

dan me

(UPI)

kurang

batasan

memanen

15

"Malaysia"

(Mdk)

Mei

sebuah

lasan

kandas diperairan dekat

pin.

tu masuk pelabuhan Tandjung

Priok.

Segala usaha untuk menjela

matkan kapal tsb telah dilaku
kan oleh petugas? Inspeksi Ke

selamatan Pelajaran pelabuhan setempat, tapi belum mem

bawa hasil

perairan itu
angka

jang diharapkan,

pasang

air

pada

hanja mentjapal

08 meter.

58

pa

berkobar disekt
artileri 'Brown”
oleh pasukan2
dari Brigade In

lebih

2 mil Ten

n 90 mil

tahun

tetapi

diperlengka

pi dangan
sendjata2 baru AK
47 dan SKS, menjerang sebe.

djam 18.00

sore sekira

sedikit

Laporan2 mengatakan bahwa
pesukan2 Vietmam Utara. keba
njakan terdiri dari pemuda2 be

gang berbendera Inggeris, Se-

lasa

ba

dan me.

disebelah utara Salgon.

da

kapal

terhadap

fanteri 199 baru hari Selasa jl.

bebe

KAPAL INGGERIS
KANDAS DI TG. PRIOK
Djakarta,

bergelombang

jang lalu,

Pertempuran
tar pangkalan
jang didirikan
AS kesatuan2

Jan

menewasikan

paling

memukul

sukan komunis dalam pertempu
ran terberat sedjik AS melinta
si perbatasan
Kambodja dua

sepandjang djalan pantai 100 mil
kota
(I6I km) disebelah timur

Kompot. mortir2 Vict Kong

serangan

dilantjarkan

risannja di

Di Damnak Chang Eur, suatu
kota penghubung djalan penting

berhubung

Satu lagi
pembantu

jang

komunis
kembali

nimbulkan kerusakan pada

SIHANOUK

AKUI

pasukan2
merebut

Pinang,

tab

mundur

Cham pada

Vietnam

ter

ka Serikat hari Rabu

hari Selasa, tetapi kemudian mem
balas serangan
dan berhasil
Tonle Bet. /

di

bodja untuk mengorgani

'

sir kaum geriljawan disana dalam "tentara pem

bebasan

rakjat”

jang

':

mendukung Pangeran Si
hanouk, demikian CNA.

Hainan letaknja

pas

pantai

selatan

dile-

RRT

dipinggir Teluk Tongkin.

Kambodja diserbu

Phnom Penh dan menewaskan 3
orang tentara Kambodja dan me

lukai 13

komunis

Muangthai dan Laos sedang merembes ke Kam

Pos artileri AS di

selatan

hendak melar!

terdakwa

Achirnja

memberikan

an menjembunjikan majat
kedua korban, melanggar

lum fadjar mmenjingsing dan di
balas Tengan
peluru

matis.

roket

hudjan mortir dan
serta

granat

oto

Laporan2
pertama mengata
kan bahwa
seorang pradjurit
AS tewas dan 8 orang lainnja
luka2 dalam pertempuran jang

SUDAH 5500
KOMUNIS TEWAS,
KATA KOMANDO
AMERIKA DI SAIGON
Saigon
bahwa

AS Kapten Gordon Lee.

Djurubitjara

militer

AS di

melaporkan
telah dite-

waskan lebih dari 5.500 pasuk
an komunis, disita lebih dari
10.000 putjuk
sendjata, 2.500

toa
beras dan
ratusan ton
amunisi dan bahan2 supp!y Ia
innja
(UPI)

Romulo tiba

Djakarta,

15

Mei

(Mdk)

MENLU Fipina Carlos Romule
kemarin, malam telah tiba dilapangan

terbarg
Kematoran
dar
disambut
oleh Merlu Adam Malik.
Merdjawab
wartawar dalam dan 'uar
merlatakan
bahwa Filipina
tiCak
menirggalkan
sidang, tetapi
akan tetap tinggal sampai Kom
perens'
selesai, anabila
soal pengi-

"imar serdjata ke Kambodia dibahas

dalam
Korperersi.
Ia mendietaskan

Pemerirtah Fillpira:

berlangsung selama 2 djam itu.
"Pasukan komunis mendatangi

kami setjara bergelombang", ka
ta seorang komandan

hari Rabu
selama
ini

legasi Filipina tidak
4
kan persetudjuan
jarg mengikat dalam pemberian bantuan mifter, kare
ra tudiuan Konperensi
iri ialah un-

tuk merijegah
Kambodja.

(lh)

meluasrja

perang

TN

berhenti

ee
WASHINGTON
Asia dalam

PETUGAS KEAMANAN

barkan

Post”

— Morton

pemerintah

x0n telah
" dari
Nastonat AS,

ambil korban

jang

merasu

Khartoum, — Dewan Re
volusioner Sudan hari Rauntuk
memutuskan
bu

,

z

keterangan2

dikumpulkan wartawan
", peristiwa jitu semu

2

8

"33

F
|
Bap

YutP 8 TPIi ||!

Merurut

diri.

maksud

SUDAN

Perkelahian pemu da di Matraman
tembakan

belum

bersama

lam hal ini berpikir? dulu. (Mrs)

terdjadi dinegara
itu tidak Gisobut

maa ita.

dan

Si

ber

terdakwa dengan pembelanja me
ngatakan akan naik banding, se
Djaksa Suharsono SH da

kistan menurutnja bersimpati pa

telah

Nurbaity

Atas keputusan

pa konperens! tersebut.

Kamp ini. je

Hongkong,

tangkaplah

Mahon menjesaikan
tidak hadir.
nja India. sedangkan tentang Pa

dan djaga belam
bisa menen.
tukan sapa diantara kelompok jang mendjadi lawan

kabar

terdakwa

kan

Hamrad

hasil konperensi
Asia ini.” Mc-

,

terseiar

maka

dengan

Djaksa

tiba

sebut.

sudah

tentang pembunuhan

aman, terus ke Tandjung Pinang

terlebih dulu, jang kemudi-

Ketua delegasi Kambodja & Australia

Okto

sendi

di! Pe

angkat ke Palembang

djam, dimana pembunuhan

ke hal. TII)

sudah

Karena

dikoran

ta dan anaknja dengan ketsb.

mortir

mil (64 km)

rumah

disebuah

todjo.

han terhadap seorang wani

Thanat

luru2

me

'kajau dari Kompong

hidup

Nurbaity

lah dituntut dengan hukuman mati dengan tuduhan
telah melakukan pembunu-

VIETNAM SELATAN — Sedjak
mendjadi negara independen dengan
terdjadinja balkanisasi Indotjina setelah konperensi Djenewa, negara ini

Djakarta,
15 Mei (Mdk)
Delegasi pemerintah Lon Nol Ca

serta

Hamid SH. pada sidangnja
tgl. 15 Djanuari 1970 jl. te

Khoman.

(Bersambung

oleh

Umum

Penuntut

Jang

AS

Liem,

ke-

ketjil

ada pertempuran2

Penh. diseberang sungai

kos perkara kepada terdak
wa.

Sekutu AS jang

naik

180 km) sebelah timuriaut Phnong

tika di Hongkong 2) tahun
jl hari Kamis kemarin telah mendjatuhkan hukuman 20 tahun pendjara potong selama tahanan serta
membebankan segala ong-

jang banjak aktif bertempur
melawar
komuris.
Pemimpin
delegasi:
Phagna Khampan Panyo, pembantu PM urusan luar negeri.

bawa

kapal2 perang lainnja. Kom
pong Cham terletak 50 mil
(80 km.) disebelah timurlaut Phnom Penh.

tetjara sporadis dilaporkan tor
Gjadi hari Rabu sesudah perang
mula! reda sedjak tiga hari jang
lalu. Demikian keterangan djuru

Indonesia

ke

kembali

pat mereka

"anya

pesawat JAL, dan ia tgl 1
ber

Taipeh. — Kantorberi
ta Taiwan CNA hari Ra
bu memberitakan,
bahwa Peking telah mendja
dikan
kota
pelabuhan
Yulin
dipulau
Hainan,
satu pusat perkapalan
untuk bantuan militer ke
pada geriljawan? Kambo
dja.
Sendjata2
dan
ahli2
tehnik RRT sedang dise
lundupkan dengan kapal? torpedo dan kapal2
selam ketjil kedalam da
erah2 jang dikuasai komunis
dipantai Indotji-

Penh, dimana lebih dari lima ribu pengungsi menung
gu dalam barisan2 jg pandjang sambil membawa segala harta benda jang da-

orang Vietnam jang sekarang ting

Lily Kartika dan unax
bersama
ja pada achir September 1967
ga tni
berangkat ke ros

meriksa perkara Bob Lim,
terdakwa dalam perkara
pembunuhan Nj. Lily Kartika dan anaknja Iwan Kar

ba hari Rabu pagi di Phnom

gal di Kambodja ketanah air me
reka sendiri. karena laporan bah
wa mereka akan @ikedjar2 dan
Benua
oleh orang2 Hambc

terdakwa

dimana

iundang2,

nurut

Pengadilan Negeri Istime
wa Djakarta, pada sidang
landjutan ke 24 kalinja me

naikkan kekapal-kapal perang Vietnam Selatan di
Kompong Cham meskipun
diganggu oleh
tembakan2
pihak komunis. Mereka ti-

Pemerintah
Vietnam
Selatan
akan memulangkan kira2 500.000

kesalahan terdakwa terbukt!

Djakarta, 15 Mei (Mdk).

jang

negara

dara, dengan Pathet Lao jang diangPasukan AS membangap komunis.
tu pihak Pemerintah jang dipimpin
PM Souvara
Phouma, seorang jang
disebut tokoh netral. Berapa kekuatan m/liter AS jang beroperasi di La

Menlu K'lehi

kelompok anak2

Empat ribu pengungsi di-

Luksemburg, Dermark, Irlandia, Ital',
Norwegia, Rumania, Jugoslavia, SweGia, India dan Kanada.
Dr. Luns menundjukkan bahwa Ne
derland setudju dergan usul Perantjls belum lama iri bagi suatu konperers! perdamaian Paris "jang diperluas"”.
Dikatakan olehnja bahwa setiap
usul kemudian hendakria djangan
mergganggu saran Perantjis ini.
Rr)

Bob Liem

Thanat Khoman
LAOS

Gitar. Djenewa dan penarikan mundur

semua pasukan asing.
Pemimpin delegasi:
Atcht.

kapal2 Vietnam Selatan me
lalui sungai Mekong untuk
diangkut ke Vietnam Sela-

20th. untuk

Willi-

am McMahon.
/
SELANDIA BAR/) — Tidak ber
beda dengan Aus/alla dalam politik
luar

dari Kambodja ke Vietnam
Selatan.

Vonnis pengadilan :

tralia, New Zealand & Uniiea Sifies
Treaty Orgarization).
Tidak terlibat dalam serangan ke
Kambodja, tapi djuga tdak menentang penetrasi pasukan Vietnam Selatan dan AS ke negara tsb.
Pemimpin delegasi:
Menlu

djumlah besar telah dimulai

DEN HAAG, 15 Mei (Mdk)
Nederland
sedang
mengadakan
konsultasi dengan Il negara lain dalam suatu usaha untuk mengorganisir suatu prakarsa bersama guna me
mulihkan perdama'an di Indotjina,
demikian dari Menlu Joseph Luns
mengatakan kepada Madjelis Rendah
Gari Parlemen Belanda di Den Haag.
Dikatakan olehrja bahwa
Nederland akan meneruskan
konsultasi2,
Jarg sudah dimulai, dengan Belgia,

tjaturan politik Internasional, chusus
nja di Asia Terggara. Kita katakan
sekutu AS karena bukt'nja negara ini
terlibat dalam perang Vietnam dergan largsung mengirimkan serdadu2

P. Hainan
pusat
operasi
militer
RRT ke
Kambodja?

antjaman
pengedjaran
orang2 Kambodja hari Rabu telah berlajar dengan

Belanda djuga usahakan
penjelesaian Indotjina

mimpin delegasinja dan apa
politiknja.
AUSTRALIA

9000 Pengungsi Vietnam
jang berusaha menghindari

Suatu exodus atau pemindahan penduduk dalam

Mekong

SAID

OLEH : TRIBUANA

Pnompenh, 15 Mei (Mdk).

oleh

Ni-

@
Keamanan
Ian dika

"Wi

Selasa.

PASAR TEWAS

derick dan temannja
lari mun
dur,

rang

Tapi

Ketika

mengataai

pihak

itu masih

mereka.

penja

diusahakan

hk:

dan

ka

dilakukan

Denikian

De

sendi,

Tlipto megmun Ia

Korban

dibawa ke

Antar perdipaaran
Permusuhan

kelompok

adah

lama

anak2

diantara
in

bendiatan.

RS.

daerah

dolan a

tang

setjara

terkenal

Matraman.

Dan

pa

kena

di

pula

“

dimekitar

|

ta

Anak? In

kedua

sebenarnfa

penjerang

kalan anak2
tj

mengenai

oleh

(Bersambung

pertum

empal
ke

hal.

pada

IV)

djak

lumnja
1aap
AS)

1968

muda

untuk

h

soni?

dan

sebe

asisten sePentagan

nan
me.

njangkut henmanda Sanga
Menurut

“Washington

Post"

Mi

kodflik

Indothina

berpenda.

SEORANG demonstran wanita menundjuk kan muka jang sinis ketika Presiden
berbitjara dengan beberapa thahasiswa jang mengadakan demonstrasi anti-perang
djalan dari Gedung Putih. Kabarnja malam itu Nixon tah bisa
5 Mei lahu diseberang
untuk menanjakan perihal
tidur dan menaiki mobilnja menudju para demonstran
aksi

mereka

itu.

Orang

dikanan

adalah

petugas

keamanan

UP

»Pingsan” kalau
ditanja soal2

bin Rajmj, aljas Edj Purno
Mo aljas Kasmay bin Ratmi,

melakukan

prakrek

dukun klinik di Kelurahan
Semper, Tandjung
Priok.

maka

selama

senantiasa

san

dan

kesurupan

diadakannja

Ganja, akan yetapi bilamamenjangkut

soal

ri ke Djakarja, padahal
masih
dalam
yahanan

fidak terda.

terhadap

man

kampung setempat

gerakan PKI, dan untuk apa
ia sebenarnja melarikan di

lakukan

waktunja.

ja
Pi

pengurus

akan

pemerjksaan

Kasmalij

lanjjar

di

surupan”.

segera,

Apakah

ja

demikian

dan

kepadanja, akan

,,ke-

dengan

berusaha

un!uk

1965 didaerah

sama. Ia sebagaj bekas gu
ru dan djanggap
tjukup
pintar untuk dengan tjara

jang demikian ifu menujup
mulut

rapa,2,

agar

rahasja

didaerah

T.

Priok tidak Capat djungkap
kan oleh pihak jang berwa
djib.

Kasmali ini

kan
fah

banjak

nama

ja diangku,

Komsekko
padanja

721

mengguna-

dan sete

ke

Kantor

dj T. Priok,

diketemukan

tan-

da kartu PR dar :ernjata
Ia djadj anggoa PR sedjak

sebelum
Dapat

@djauh,

tahun

1965.

diterangkan

bahwa

menuru,

terangan

AKP

Kasmalj

dengan

makan

lebih

ke-

Suk:rman,

Dan Sekko 721

Tegal

samarannja

dan

sura,

ngi oleh wartawan

dja

lah palsu
dan
KTP—nja
@juga ternjata adalah pal-

ungkaNtan

mali, anggo:

tahun

bagaj

meloloskan

i, dapat

di

menggunakan-

ja

adanja

samaran

pihak

jang

bernama

nan.

hingga

kemudian

gal dunia

mem

saat

sakit.

Terdakwa atas pertanja.
Indra Maiaon
an Hakim
SH membenarkan tuduhan
pembunuhan

tapi

Djaksa,

disengadja
tsb bukanish
dan tak ada maksud mem.
bunuh sama sekali, bahkan

jang mengusulkan membawa pisau bukanlah ia, tapi
korban sendiri. Menurut ter

dakwa malam
minta

djaman

uang

itu korban

rente atas pin

terdakwa

jang te.
sebesar
uang

dakwa dipukul oleh korban
dan pisau jang berada di.

tangan terdakwa lepas dan
diambil oleh korban untuk
ditusukkan kepada terdak-

wa.
Atas serangan inj terdak

wa membela

alikkan

diri dan mem

tangannja

jang

se

pisau tsb
dang memegang
kearah lsmbung kanannja,

baru

Djakarta

bulan

dengan

kan didaerah Djakarta Barat.

Lebih landjut Humas Departemen Perhubungan jg.
dihubungi menjatakan bahwa pembiajaan dari study
jang akan
diadakan tsb.

akan

dibiajai

oleh badan

A.LD. (Amerika Serikat), &

Djakarta,
Harga

tekstil

pakaian djadi di Djakarta
pada
minggu
ke II bulan
Mei ini pada umumnja mcourun dibandingkan dengan
minggu

sebelumnja,

Agraria

dll.

masalah

tsb.

Djakarta, 15 Mei (Mdk)

Statistik

resmi

adalah sbb: poplin

kembang 70cm/m Rp 123,75
poplin kembang 90cm/m Rp
150,—, keper putih 70cm/m

blatju

pptih
Jm Rp 110,—, drj
70cm/m Rp 274,14 dan drill
khaki 90cm/m Rp 325,—.

Rp

penurunan

positip telah

ekonomi

terpimpin di.

adanja

tangan) pandjang

sedjak

terperintji

masa jl. hingga situast dan kon

466,61-helai,

|

sebesar

negafip maupun

gibeberkan

disi sekarang, demikian ketera
ngan Ketua Umum GINSI B.R.
Motik kepada
Kerdiasama
fihak Belarida

menguntung

sangat

ini

karang

"Merdeka".
ekonomi dengan
dalam situasi se

kan fihak kita (Indonesia) dise
babkan banjak faktor2 objektif
dan

lagi

nesia

watak

harga 9 bahan pokok dj Djakarta dalam

ini mengalami

dihadiri
Dewan
dan Drs
pula ke

Baik segi2

periodik.

sungkan

1,07 pCr.

oleh tururnja harga beras dan
lajnnja masih srabil.
Index minggu ini adalah 585 dan minggu lalu 561

be Dara 00 1 Ng Na Ag
sia
Minnga rabi jang Serat
Nter, jkan asin (yeri No. 2) Rp. 160,70/kg, minjak goreng Rp 82.14
garam bataan Rp. 15—,
Vbotol, gula pasir Rp. 68.57/kg,

patang
m'njik tanah Rp. 875/botol, sabun (itil (B. 29) Rp 45
tekstil kasar Rp: 105.71/meter dan batik kasar Rp 435,70/hetai.

Motik.

pula

pengusaha2

sudah

Belanda,

tjukup

Melihat letaknja

landa.
Motik.

menurut
banjak

pemikiran
mi

antara

Indo

mengenal

demikian B.R.

,

kerjasama ekono.
dan

Indone

sia Sifat2 jang baik dari peng
usaha?

Belanda

harus

tiortoh bagi kita
iklim

landa

sekarang

sendiri

tentu

sudah

mahaminja. (br)

kilo
kilo

III Djakarta.
V Surabaja,

Adapun

Padang,

tsb.

Chusus

Pemasaran

un.

Dja-

133.870 kilo liter jang
atas bahan
bakar:

mendjadi

dan dalam
fihak

lama

Be

me.

Ada 1 staf
KBRI lagi
terlibat ?
kedjadian insidentil, dan tidak akan
mempengaruhi hubungan mesra dan
bersahabat antara rakjat Indonesia
dan rakjat Mesir jang dergan bangga
mengingat pendirian negara dan rak
jat Indonesia jang berada disamping
Arab Mesir dalam perdjuangannja me
lawan zionisme jang kedjam.
Demikian Kedubes RPA di Dja'tu dari Beirut
karta. Sementara
diberitakan bahwa dalam hubungan
peristiwa penjelundupan tjandu di

15 Mej

Kuala Lumpur.
PERWIRA2

Dinas

(Mdk).

Rahasia

seko

Malaysia dan pembesar

menggerebeg

Malaysia

lah

sedan menggeledah sebuah
kolah Tionghoa kemudjan me
naham 4 pemuda jang kedapat
an membatja buku2 Komunis.

Demikian pengumuman djuru
bitjara Pemeriniah Malaysja

harj Rabu.

Djurubitjara

itu menerang

penggeledahan

itu dilakukan

kan bahwa penggerebegan dan

oleh

tjabang

mar

tidur

rahasja

polisi

sebuah

Selasa

Tionghoa

ulang

harj

mendjelang

rtama — Iterdjadinja
terburuk

hara

suku-bangsa
3 Mej.

Menurut

dinas

chusus

Malaysja

dika-

sekolah

malam

tahun

mengenai

Tjma,

djurubjtjara

huru

ras/

tanggal

terse-

but pemuda2 jang ditahan itu
kurang lebih berusia 17 tahun

dan

buku?

jang

suk Konstitus:

disita terma

Parta'

Komu-

nis Malaya dan bahan2 propa.
ganda jang mendesak supaja
kaum wani:a mempersendjatai
diri dengan - pikiran2 Ketua
RRT Mao
Komunis
Partai

'Tse Tung.

sungat di pulau?
dan Sumatra de-

wasa Ini tetap memegang peranan penting dan pr'oritas
tahan angjang tinggi. Daja meng
hadapi
ini dalam
kutan sungai
Ian
utan
angk
s
djeni
an
deng
tisi
kompe
nja adalah sangat besar. Hal ini dise

dan mahainja pembua
babkan sukarnja
ebaga' akibat struktan djalan
untuk pembu
tur tanah
tsb.
etan djalan darat dikedua pulau pengOleh karena itu diperkirakan
In sungai? dikedua pulau tsb. sa
bagai djalan raya angkutan barang/
tang
penumpang dalam masa2 mendaDewa
akan semakin bertambah ramai.
sa int diperkirakan 9095 dari hasiia
ekspor (termasuk kaju) dari selurusih
Kalimantan dan beberapa propin
Gt Sumatra mempergunakan sungai s0
bagai djalan raya.
Data2 ekspor kaju dan commoditles
tainnja jang diangkut melalui sungasii
Gi Kalimantan dan beberapa propin
untuk tahun 1970/71 ter“Ss
600 m3 logs sedangkan
dari dari
ku
commodit'esnja sadja berdjumlah Gje
rang lebih 317.202 ton dan kedua
nis int diangkut melalul sungai? dike
km.
dun pulau tsb. sepandjang 9.303 asi
Melihat kenjataan ini maka invest
modal Pemerintah dibidang sungai sebagai djalan jang pandjangnja untuk
seluruh Indonesia K.I. 12.000 km (atau
kira2 pandjangnja sama dengan Dja118
karta-London) baru berdjumlah Rp.
Gluta atau sama dengan 314.245 jang
terdiri atas Il buah dermaga sungai

nefit producing projects””
eama sekali tidak mempunjal cost cffect'veness atau cost benefit jang mem
punjat pengaruh langsung terhadap bi
————

8 SET ALAT METEOROLOGI
PERTANIAN
MAKASSAR, — Ir. Keulemans menga
takan kepada "Antara" Makassar, bah
wa 5 set alat2 meteorologi pertanian
akan didatangkan ke Indonesia untuk

mentjiplakan

untuk

bah

ber

suasa jg

approach

mendapat penginapan dan

sehingga

mengundjungi

anda

dapat berbelandja sepuaspuasnja selama 2 hari

sebelum mengachiri liburan jang mengesankan Ini.
Untuk keterangan lebih
landjut hubungilah

KLM atau salah

satu IATA

Untuk keterangan? lebih landjut
kirimlah kupon ini kembeli

Nama.
Alamat.
KLM Royal Duteh Airii lines,

Tetpon: 52161, 52162.

dan
jang telah
bulan
Kini belum

penganggu-

demikian

wadjar,

adalah

swasta

pengusaha

,Merdeka"

diberjkan

itu

Keterangan

berkenaan dengan sinjalemen2
kinj dj Indones a. mudah sekali
memperoleh — lisensi—kerdja
bagi orang2 asing, sampaj Ke
pada lisensi—kerdja untuk bu
ruh—kasar, halmana mendja-

di perha'jan dan gugahan pe-

DITJARI
dengan

untuk

tenaga

Seorang

segera

Intertype pertjetakan

engan sjarat :

telah berpengalaman sekurang2nja 8 tahun dalam b'dang

4.

intertype.

umur antara 25 — 35 tahun
berkelakuan baik.
sehelal pasphoto terachir

b.
c.
G.

Keterangan Peoga.
Surat? tumaran bersama salihanBox Surat?
No. 2211 DAK:
laman Kerdja dikirim ke F.O.
No.

nguseha2 swasta nasional
Neger2 Singapura dan Mainj

dewasa

laysja

pedoman

telah

mem

bagi

keda

mantep,

Pintu

menuyup

itu

ja-

kasar darj luar

tangan buruh2

Indonesia).
negerj (misalnja
Tap: sangat, gandjjj Indonesia
sangat
jang sudah memilik:

masih te-

banjak penganggur

tap

selebar?

pintu

membuka

nja bagi buruh2 kasar luar ne

geri.

SEMENTARA
itu kalangan
pengusaha dan
buruh dalam
penganggu
rangka mengatasi

ran jang meluas dj Indonesia
belum lag: mendengar adanja
approach

suatu

untuk

arau

program

mengembangkan

"bu-

ruh
luar

bebas"
negeri.

keberbondong?2
Sasaran tenaga

onil

seperyi

Suriname,

tan

Utara,

kerdja

Indonesia

jang

tradisi
Kale-

donip Baru, Malaysia Kaliman

mur,

sudah

Irian T'-

bahkan
lama

tidak

lagi

Indonesia.
Djuga Australia Utara

per-

diramaikan” dengan
jang didatangkan dari
nah

menawarkan

bhuruh2
Djawa.

lapangan

kerdja kepada 1000 buruh da
Ti Indonesia, papi jang tak da

pat dilaksanakan karena terperjahnja pe
susul deng:
rang dunja
kedua
perburuh-

situasr

an di Djerman

Bara:,

tidak sedkit bahkan

dimana

sempai

ratusan ribu pekerdja2 didatangka, dar pelbagai negara
Afrika dan Asja. sebegitu djaJh belum dapa verhasian dan
tanggapan pedjabat2 Dep. Tenaga

Kerdja

Barat

bagi

Soal perburuhan

Indonesia

mengandung

sntara lain

klim dar
Ides
rat

Djerman
masih

kemusj-

penjesuajan

pers'apan tjukup be
mempromosi
vmuk

gerakan buruh agar memiliki
nafsu
urtuk keluar
reger
..terbertur
dikwa" rkan akan
pada

fekt

mempunjai

keluarga dan

Singapore, kota jang ke-11 dalam tour ini, anda

(Mdk).

15 Mei

banjaknja

Punjaj

malam,

mananancoey

dalam Sisaha—Pemerjntah
tuasi dan kondisi dalam nege.
ri seperti sekarang ini, lebh2

ETIDAK SEIMBANGAN inVestasi tersebut diatas adalah
disebabkan karena approach
investasi jang berlainan, dimana investasi modal produk

pagi dan

kota Amsterdam.
Anda akan menindjau sebelah
barat maupun
Ir daripada Brandenburg Gate,
Inding jang membagi
dua kota
pintu gerbang
Berlin.
Tour di Eropah ini berachir dengan
kundjungan ke Vienna ditepi sungai Donau dan
Di
Beirut, kota terindah di Timur Tengah.

Klang,

sedang

jang lewai, sampaj

Ian (shipping point) melalui sungat.

sadja,

Dari Djakarta anda

gjuga dibentuk. Bahkan jang
muntjul dan Siremyui oleh De
Kerdja ada
pantemer Tenaga
lah badan baru jang dinama
kan Jajasan Tenaga Kerdja.
Adanja forum Buruh. Pengu

dang komersill/ekonomi. Sedangkan
dipihak 'nvestasi modal chususnja dibidang kehutanan telah mentitpal
djumlah US$ 418.371.000 dan telah
menghasikan produksi sebesar k.I
4.500.000 m3. 809, dari djumlah produksinja diangkut ke-tempat2 pengapa

Makan

terusan-terusan dan bangunan-bangunan abad ke-17

FORUM PEMERINTAH/
PENGUSAHA BURUH
JG DITUNGGU BELUN
DJUGA DIBENTUK

kepada

makan

Zurich kota ditengah-tengah pegunungan alpen
jang elok dan mengagumi danau biru dari Lucern,
selandjutnja ibukota-ibukota Paris dan London,

Ma

asing dapat
izin kerdja?

ran,

atau

kasar

Baruh

kalangan

siang

handai
ke
Athena untuk menindjau kuil Acropolis, lalu ke
Roma dengan air mantjur Trevi dan Vatikan.

taulan.

gal 13 Me' tahun jang lalu pa
(UPI).
da harj Rabu kemarin.

kilan.

Setatar

pagi

waktu

akan terdjadi lagi huru-hara
tentang ras dan suku bangsa
Tjina' seperti jg terdjadi tang-

hanjak

at pengukur/pentjatat tjurah hudjan, kelembaban udara (ami
dity), keadaan tjahaja Cight-Intensity),
keadaan ttuatta GI
Ir. Keulemans berada di Makassar
bersama? Dir. LP3 Prof. De. Ir. BM.
Go dan mengadakan penindisuan keda
erah2 pertantan 4 ps

makan

tegang dam katjau dengan me
desas-desus bahwa
njebarkan

dengan

penginapan,

makan

dimana anda hanja

dikoya

komunjs

kaum

Ongkos

antara

ketjuali 5 daripada 6 hari selama di Amsterdam,

Peme
negeri
dalam
an
rintah Malzysa menduga bah

usaha

DJAKARTA

23 AGUSTUS.

dan didekatnja ada bom buatwa

DARI

14 DJUNI

pilihan

laysja djuga mengatakan

Forum Buruh. Pe
Pemerintah seperti
ditjanangkan

investasi

NGKUTAN
Kalimantan

BERANGKAT

komunis
wa sebuah bendera
diketemukan berkibar dipusat

perbelandjaan

1970

MELIHAT EROPAH SELAMA 30 HARI
DENGAN KLM, BIAJA US$ 1360.

Termasuk

Djurub:tjara Pemerintah

Djakarya,

Satu tjontoh
kepintjangan

8, 15 Met (Merdeka)

RPA jang menjangkut pula beberapa
okrum pemegang paspor diplomatik
Indonesia di Kairo, maka pada achir2
Ini masih disinjalir adanja lagi orang2
tertentu didalam KBRI sendiri jang
@itjurigai ikut terlibat dengan kedjadian tersebut.
Menurut keterangan2 jang didapat
Antara, pihak KBRI kini sedang meng
adakan' pengusutan lebih landjur ten
tang sinjalemen itu.
Djikalau hal tersebut memang ternjata benar, maka pihak Kedutaan Be
sar RI di Kairo tidak akan ragu2 me
ngambil tindakan? tegas terdapat staf
nja jang melakukan penjelewengan2
demikian.
Adanja penjelewengan2 itu, dlanggap sungguh sangat memalukan dan
merusak nama baik Indonesia diluar
negeri chususnja di RPA dimana hu:
bungan baik jang sedjak 25 tahun di
bina dengan bersusah pajah, kini diru
sakkan oitnum2 itu.

Polisi Malaysia tahan
4 pemuda karena batja
tjetakan2 komunis

PERLU PENERTIBAN PENGGUNAAN
SUNGAI2 OLEH PARA INVESTOR

negara Be.

pandangan B.R
memungkinkan

Belanda

didalam

131.756 kilo liter dan Pelumas:
2.114 kilo liter.

jang dilang

dalam .pertemuan2

daerah

Daerah

karta:
terdiri

Djojohadikusumo

Dr. Sumitro

Rp 103,57, kain putih 90cm
Kemedja

tuk

pada Menteri Perdagangan Prof

90cm/m

Makassar.

bang

kepa-

telah disampaikan

da Komisi IV dengan
oleh Mr, Wilopo (ketua
Pertimbangan Agung)
Moh. Harta, demikian

terdjual

Bandung, Den Pasar, Bandjar
masin, Menado
sebagai tja-

BANTUAN
pemikiran
rangka meningkatkan perekono
mian nasional jang sehat dan
rakjat setjara
menguntungkan

laporan Biro Pusat

Rp 92,50,

VI

GINSI

kam belatju
harganja agak
naik sedikit.
Harga rata2 jang tertjatat
menurut

1! Palembang,
IV Semarang,

jang bersang-

KETUA

KATA

hanja

jang

masing2: Daerah I — Medan,

ekonomi
RI-Belanda
'bermanfaat

kasar dan

Gas

Bahan Pelumas: 5.244 kilo
liter.
Daerah pemasaran
dalam
negerj dalam
enam daerah,

Kerdjasama

HARGA TEKSTIL DAN
PAKAIAN DJADI TURUN

Minjak den

ter.

LIMA ORANG PETUGAS
GADUNGAN LLAD DITJIDUK meDjakarta, — L'ma orang jang
ngaku? sebagai petugas Lalu Lintas)
Angkatan Darat (gadungan redaksi
baruz ini telah ditjiduk oleh pihak
Djawatan LLAD d' Bandung setelah
diketahui mereka Itu melakukan berbagai penipuan dengan kedok "petuLLAD" itu.
Menurut Kepala Djawatan LLAD
kepada
di Bandung E. Lunggana
PAB 2 petugas gadungan tsb ditangkap d'daerah Bandung sedangkan 3
orang lainnja ditangkap didaerah Bo
Korban
gor-Serang dan Kuningan.
dari penipuan jang dilakukan oleh
petugas gadungan in! umumnja adalah sopir, karena dalam melakukan
operasinja mereka ini melakukan pe
njetopan kendaraan2 ditempat terten
tu dimana kemudian s0n'72 tsb diha
tuskan membajar 'uang semir/salam
tempel" dan dana2 lain jang dikatang2 tapi tjukup membuat tak berdaja bagi sopir bersangkutan.

pemin-

1970

negeri
sebesar
480.910
liter, terdirj dari.
1 Bahzn Bakar: 415.666

an. (ND)

Raya,

9 PAHAN POKOK DI DJAKARTA TURUN

ke-II

mjnjak

katakan. Demikian ”Merde
ka” memperoleh keterang-

EKONOMI :

— Index

kutan

DALAM

DJANUARI

selama bulan Djanuari
djumlah
bahan bakar

Bumi
1970

nia penerbangan dan plano

Rp. 77,14.

DJAKARTA

DCI,

MINJAK

rat Djendral

akan

rintah

BAHAN

DJAKARTA — Berdasarkan
tjatatan dari Humas Direkto-

Tentang masalah biaja pem
bangunannja belum dpt. di-

kaos kutang Rp 67,86 dan
tjelana dalam pendek putih

HARGA

NEGERI

Departemen

bercolin

WARTA

BAKAR

akan dilaksanakan setjara
bersama2 antara Departemen Perhubungan,
Peme-

terangan kemarin dulu me
ngatakan, Lapangan Udara
Kemajoran akan dipindah-

korban mening-

dirumah

ini

PENDJUALAN

tahun ini

nur Ali Sadikin didalam ke

sendiri

beberapa

war

satu

dipeladjari

”Merde

dikemukakan, bahwa Guber

bin Ri

Djumari

para

sebagai

Baru

an ”Merdeka” kemarin. Di
dalam hubungan ini dapat

Noor,
pada
tgi. 20 April
1970 djam 23.00 malam te.

dan

jang kepada

tawan dikatakan
rentjana komunis.

dahan Lapangan
terbang
Kemajoran
sesuai dengan
perkembangan kota Djakar
ta, jang dimuat
oleh hari-

menurut surat
23 tahun,
tuduhan Djaksa Muharram
temannja

Malaysia

(Bs).

tentang keharusan

Djakarta, 15 Mei (Mdk)
Zainudin
bin Muhamad,

bunuh

djika

akan diadakan
study dan
feasible study jang disesui

Gubernur

berwa

Dianiaja
sampai mati
karena tagih
hutang
lah menganiaja

di

ditangkapnja 11 orang jang
ka
tanja mendjadi anggota perkum
pulan front pembebasan nasional

logi Kota Djakarta. Keterangan ini diberikan berhubung
dengan
pernjataan

bulkan rasa keijurjagaan dj

kalangan

mentjemaskan

Pada saat jang bersamaan. ak
dtng Menteri Dalam Negeri Ham
zah Abu Samah
mengumumkan

kan dengan kemadjuan du-

an jang berwadjib. Dengan

tama - nama

tenang tapi
Malaysia.

ka” memperoleh pendjelasan bahwa benar
lapangan
terbang Kemajoran harus
dipindahkan. Namun dimana tempatnja belum bisa di
pastikan, karena dalam per

lan jang dipakainja 'tu ada

pak kini

rasial ber

arah tahun lalu jang keadaannja,

Dari
kalangan
Dep.
Perhubungan jang dihubu-

mempergu

itu, meninggalkan Desa Tji.
iengok, Ketjama!an Balapu
lang,

RASIAL

terdjadinja kerusuhan

Djakarta. 15 Mei (Mdk)

Tg. Priok,

nama2

Hongkong.

Beaja pindah
emajoran
ipikul AS

giatannja
selaku
anggota
Pemuda Rekjay, kmi sedang
dalam penelitian
jang sek-

kegiarannja

Tegal.

Selat-

MEREKA MASIH MUDA BELIA, KATA
STATEMENT R. P. A. DI DJAKARTA

(Merdeka)

Sehubungan dengan pember'taanZ di
sementara suratkabar Indonesia ten-In
anak
tang ditangkapnja dua orang
donesia beberapa waktu jang Ii
ngan tuduhan menjelundupkan
jang ditambahkan pula, bahwa mereka
mengalami penganiajaan dan akan di@jatuhi hukuman mati, Kedubes RPA
di Djakarta memberitakan pendjelasan
dan fakta2 tentang ha! itu sbb.:
Pedjabat2 dan petugasz pabean Me
kosir tidak melakukan pemeriksaan tik
por2 kedua putera orang2 diploma
petugas Pabean
Indonesta, sebelum
mengetahui dgn pasti tentang terdapatrja sedjumlah tjandu didalam kopo rersebut bahkan setelah mendapat
1djin Deplu Mesir,
Pemer'ksaan atas dua putera Indonesla tersebut telah dilakukan dan ter
njata mereka telah mendjadi korban
dari penjelundup2 jang (ngga! dl Belrut,
Kedutaan Besar RPA berkejakinan,
bahwa kedua putera Indonesia tsb.
dibebaskan dalam waktu dekat,
(kalau memang belum dibebaskan),
mengingat usia mereka jang masih
muda belia.
Oleh Instansi pemberantas penjelun
dupan telah dapat diketahul, bahwa
penjelundup2 tjandu telah kehab'san
tjara dan akal untuk melakukan penje
lurdupan, maka dipergunakanlah anak
anak orang diplomatik untuk. maksud
tsb. dan dapat dijakinkan bahwa kea
daan kedua putera Indonesia itu t'dak
begitu membahajakan dan mengedjutkan.
Seberarnja dinegara kita tidak terGapat undang? Jang mendjatuhkan hukuman mati
atas penjelundup? tjandu.
Tidak
meragukan lagi bahwa
kedjadian tersebut merupakan suatu

njak 8 orang luka2, dua dianta
ranja serlus, pada hari ulangtahun

perranjaan
itu
mengenai
soal kegiajan PKI djtahun

tidak mengeluarkan sesuatu ke erangan mengenai ke

dam

Taiwan

Korea

15 Met

Djakarta,

DI UTARA PERAK
KUALA LUMPUR. — Empat
perkelahian terdjadi dinegara ba
rian utara Perak dimana seba

mendjadj

kesurupan”,

Djepang,

4 BENTROKAN

ietapi ia

akan

»Orang

jjara

perlawar
Selandia

djdalam

memberjkan djawaban-dja
Waban atas pertamjaan2 jg
djadjukan pihak Kepolisian

pingsan”

an akan meneruskan
Ausiral:,
annja ke
tan

pada

hak jang berwadjib dj Tegal, pada saai2 jang demikian. itulah
Kasmalj inj
»djatuh

mengun

du

pat suatu latar belakang po
litik
jang
mentjurigakan.
Djuga menurut AKP Sukir

tanjaan jang diadjukan kepa

telah

Baru,

dengan ber
djadj

daripada

djungi Malaysia dan Singapura dan darj Indonesja perutus

antara

jang pernah datang meng
hadiri prgkrek2 kedukunan

tinja dengan relitj segala per

dengan

merupakan

Thailard

NDC

dengan orang

un klinik,

pada

17.00

empat
selama
studi.tournja
minggu d' Asia. Sebelum me
perususan
Indonesia
nudju

721 ingin me

berpraktek

pn

saat.saat ja
mengenai soal2 pes 'i"g. Dalam
pemeriksaan itu ia mengiku

na soalnja

itu

terha-

apakah

Kasmaij " inj,

ping

pukul

jini

kal:

pemeriksaan

Komsekko

1970

pesawat Thaj
Inkernatjonal
dari Singapura.
NDC Thajland
Kundjungan

karena

oleh

ngetahui,

dua

djatuh

14

dap dirinja “ dilakukan de
ieliji. Djuga
tjara
ngan

lalu celah
€ fangkav oleb
Polisi
Komsekko
721 Tg.
Priok, dalam pemeriksaan jg
har?

Djenderal Chalerm NarhaddhNa—Nond &Kan tiba di Kema
joram Djakarta
harj Kams,

15 MEI

Djangan
lewatkan
kesempatan
untuk berlibur
a19
dengan KLm
melalui
salah satu tour ini

2 anak diplomat RI
segera dikeluarkan
dari pendjara Kairo

kan 21 (dua puluh satu) orang
Lernan
pimpinan
dibawah

,

djib dan

jang jelah sediak beberapa
dan jang sediak 3 hari jang
telah dilakukan

DJAKARTA, — Suatu peru

Defence Col
tusan National
lege dari Thailand beranggota

ANGGOTA PRIPKI
BURONAN DARI
TEGAL DITAHAN
DI PRIOK

Djakarta, 15 Mej (Mdk).
Seorang anggota
uYOnan bernama
KASMALI

Penjelundupan Tjandu di Timur Tengah:

PERUTUSAN NDC THAI
LAND KUNDJUNGI
INDONESIA

,

gerakan ex-PKI
lama

DJUM'AT,

MERDEKA

HALAMAN II

Nas. 70

10 negara ikut konperensi
pembangunan ekenomi di
DJAKARTA, 15 Met (MAK)
Jogjakarta
Pada tanuggal 12—26 Mei 1970 di
Jogjokart, akan dilangsungkan Konperensi Ke-V tingkat Menteri mengenat Pembangunan Ekonomi di” Asia
Tenggara (The Fifth Ministertal Conterence for Economic Development ot
Southeast Asta).
Menurut rentjana upatlara pembuka
an dilangsungkan di Djakarta pada
tanggal 22 Met 1970 bertempat di Hotel Indones'a
dengan pidato Presiden
Soeharto dan dilandjutkan — dengan
@jamuan makan jang diselenggarakan
oleh Mentert Negara Ekuin Sri Sukan

Pedagang
tjandu gelap
kena djebak
Palembang, —
nita

keturunan

Seorang
Tjina

memperdagangkan
gelap

wa

jang

tjandu

dewasa

ini

masih

itu

HNK,,

sster

beberapa

waktu

tahanan pi
berada dalam
hak polisi kota Palembang
dia "didjebak” oleh
setelah
oknum alat negara
seorang
Wanita

dari H Tjang berdiam dibe
lakang asrama Brimob KM.3
Palembang,

jl telah membeli
kilo tjandu dari

anak

kapal.

setengah
seorang

Kemudian

du telah didjualnja
da seorang bernama

harga

Rp.

perdjandjian

segera

200.000.

Jisetork

uangnja

Hamengkubuwono bertempat di Hotel
indonesia pala
Sidang2 akan dilangsungkan di Hotel Ambarukmo daritanggai 23 s/d 28
Mel 1970 dan pada tanggal 28 Met pa
ra delegasi akan bertolak ke Bali
Diharapkan pada tanggal 27 Met pe
tang mereka sudah tiba, kembali di
Djakarta.
Negara? jang akan mengikuti konpe
remsi tersebut Indonesia, Kambodja,
Birma, Vietnam, Djepang. Muangthat,
Malays'a, Pilipina, Singapura dan
iL20s. Selandjutnia akan hadir djuga
penindjaul dari UNDP, ECAFE, FAO,
ADB dan WHO.
SUSUNAN DELEGASI
INDONESIA
Dengan Keppres No. 64 tahun tete
tertanggal 11 Mel 1970 telah @tetapIkan pembentukan delegasi R1. untuk
menghadiri konperensi tersebut dengam susunan anggota sebagai berikut
Ketua Mentert Perhubungan Dra.
Frans Seda, Wakil Ketua Ido Anak
Agung

Gede

Agung,

SH.

Onajen

MELN Deptu),
anggota? : Majtjen.
Roekmito Mendram'ngrat
(Sekretaris

Umum ASEAN). Prof. Dr. Dradiat D
Prawiranegara (Pd. Dirdien Pentjega
han, Pemberantasan/Pembasmtan Pe
njakit Menular Depkes), Kom (L)
Nisam Zachman (Dirdien
Per'kanam
Dep. Pertanian), Dr M.S. Arifin (Kep.
Dit Kerdiasama Ekoroeri Mutt laterah)
Briadien Soepardio (Kep. Dit. Asia
Pasifik Depiw). Drs. Sochono SoemeBaskoro (Kep. Mira Perentjana Pem.
Darguran Pep. Perhubungan),
Drs
"Muda LAN) Drs Soe
Researeh Ke

tjan

lagi pa
H. dgn

dgn

akan

Karperensi — KelV tingkat Mentert
Mengenai Pembangunan Ckanowi 4
Asta Tenggara “tu adlah kelandjutan
Garipada Korperensi? jang sama jang
pernah diselenggarakan & Yoiyo. Ma

Us, Singapura dan Bangkok.

can

DJUM'AT,

15 MEI

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT : P.T, Merdeka Press, Dakar
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.
dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja
langganan
Harga
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara).
Luar 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
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/kolom iklan
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
M. Sangadji 11,
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan43250.
Djakarta. Telepon : 43660, 43230,
Rekening giro pos : A. 12638.-

nam Selatan

KATA KOMDJEN POL

mikian dikatakan oleh Ke-

pala Kepolisian RI Komisa

ris Djenderal Pol. Hoegeng
kepada

pers Kamis

Istana Merdeka.

pagi di

Pernjataan itu dikemuka-

kan oleh Hoegeng

selesai

melaporkan senen ya
den Soeharto

pat

ra

kerdja Kepolisian Ne-

PEMBADJAK KAPAL
TAMBANGAN
MENINGGAL DI RUMAH
SAKIT

pembadjak
A,
— Pemuda
MIROSHIM
sebuah kapsi tambang, hari Rabu

fm meninggal dirumahsakit aldbat luka2 dalam tembak menembak
dengan
Polisi menembak — Nobuhisa Kawafuji, 20 tahun setelah berulangkah dia
menolak untuk menjerah diatas kapal
tembang jang dibadjaknja pada Sela
sa sore.
Sebuah tembakan dari seorang penembak djitu polisi telah merobohkan
pemuda ttu selagi dia berdiri diatas
@jembatan kapal tambang tsb sembari
memuntahkan peluruZ kepantai dari
1 buah senapan tjurian

DRS. HOEGENG

a di Djakarta baru? ini.

telah mem
tsbdja
t ker
aa
banana" berbagai tugas po.
kok Kepolisian RI dewasa ini

masalah Pe-

jang menjangkut

"itihan Umum, Pembanguba

ujalan dan reorganisasi dilingkungan Kepolisian.
Mengenai reorganisasi, menu

ht
m

goa

Hana

seen

Soeharto agar Segera mengeluar

kan surat keputusan dari re.
organi: isasi itu dah Kepolisian
RI akan menjesuaikan
keputusan itu,

Reorganisasi jni,

geng.

berupa

Kepolisian

dengan

kata Hoe-

mengintegrasikan

Negara

RI. "Saja belum

dengan

AB.

bisa menentu

kan orang2nja
dalam rangka
Feorganisasi itu kalau besluitnja
belum keluar”, demikian
djen Pol. Hoegeng Imam

toso-

Empat

Djaksa

mala

Kom
San-

dengan

Agung,

Presiden Soeharto sebelumnja
telah menerima
Djaksa Agung

Soegih

Arto dan selama Ik. 1

djam mengadakan
pembitjara
an empat mata
Tidak diper.
oleh

keterangan

tjarakannja
Agung

itu

apa

jang

karena

menghindarkan

dibi-

Dajksa

diri

geri

Nol

darj

pers dan pulang lewat samping
kiri Isyana Merdeka. (Ant)

US$.361,22 djuta

Darf djumlah

tersebut jang
terbesar adalah
di Kalimantan Timur jaltu-US$
SIAPA & APA
(Sambungan

dari

hal.

I)

sudah merdjac' sekutu AS. Masih di
katjau cleh perarg dergan Vietkong
dan Victram Utara tapi mendapat
bantuar2 militer dari AS dan sekutu?
ria
Arggota SEATO, dan terlibat da
lam serangan ke Kambodia.

APA KATA PESERTA

KONPERENSI

15

Mej

Menceri

(Mdk).

Luarnegerj

peserta jang
1

tidi

menandatan

mempu
manapur, djuga ti
sukan asirg —diwilajahnja diantara
negara As'a peserta konperersi
Presiden
»

serang

(Reierargar

Malik). ————
PERTEMUAN LE DUAN—SIHANOUK
HONGKONG, — Pemimpin Vetnam
Utara Le Dudm hari Selasa mengada
kan perteruan densan Pangeran Norodom Siharouk, kepala pemerintah
Kambodja dalam pengasingannja jang
@bentuk di Peking itu
Menurut kantorberita Peking jang

ASIA :

Kambodja

akan

periemuan
dj

banjuar,

untuk

mjliter.

jang

memberi

kepada

jim Lon Nol.

red

Ia mengajakan dalam saiu
konperensi pers bahwa delegasi Pilipina, jang akan djpjm
pinnja sendjri, akan berusaha
dengan
sebaik2nja.
untuk

memblok

sesuatu

purtangan

usaha tjam

militer

djika per

soaian i!u dimadjukan dalam
konperensi nanyi.
Meskipun
tidak
ada satu
usul jg pastj untuk memberi

kap bantuar, milj!er ke Kambo
dja

darj

sesuaju

negara

jang

dalam

konperensi

Itu

(12 negara), rasa kechawatir
an telah muntjul dikalangan
para pedjabat dj Manila bah

wa boleh djadi
timbul

nanti

soal jtu akan

dalam

periem-

puran jang sebenarnja.
Romulo mengatakan bahwa
delegasi Pilipina
akan pergi
ke Djakarta untuk bantu me
rumuska, saiu policy umum
guna
membantu
mentjegah
timbulnja ketegangan dan satu perluasan perang.

Selandjutnja

dari

lah

konkrit

perintjian

lam

kan

Untuk

djumlah

merupakan

adalah

1. Kalimantan Timur
dengan

dengan

djumlah

dengan

Barat:

4

konse

SISA? G.30.S/PKI TEGAL
LARI KE DJAKARTA

DJAKARTA,

Seorang

bekas anggota PKI

bernama

Tegal

Senen

K jang masjh dikenakan .taharap luar oleh pihak Kodim

Djateng,

harj

ke

telah ' ditangkap oleh
Babinsa

perugas

ketika

Djakarya

Tjilin'jing
mela-

datang

gersebut unnamanja men
djadi Purnomo”.
Menuruji
keperangan jang
elurahan

diperoleh
anggota
bung

a'as

ada
nja

PAB,

PKI

padania,

dja

se-iti,
disana

didsk

daerah

berhu-

kerjurigaan

terdapat

surai?

galkan

ditangkapnja

tersebut

keterangan

jang

dimana semesti
boleh

Tegal

pihak jang

diadjukan
Asja

sampai

bila

hal (tersebut

nanti. Bila kamj
waktunja
katakan hal :tu sekarang ini
terlalu

akan

Menlu

Oleh

hypotetis”.

djutnja dikatakan

mempertimbangkan

dengan

rasa simpati, tapi Kamj belum
bisa mengatakan apa jang bi
sa atau tidak bisa kamj laku.
1
kan.”
Menanggapi

soal

kta

berusaha

mengatasi
djadi

mjkjan

konperensii

(AFP)

d'bagian

kata

dunia

Menlu

Khoman

“mengutuk diperluas

dotjina”
Maka
ber'peranglah” Willy
Brandt
Brandi

dengan

Partai

Willy

Wit

jang 2
ini.

bahwa

perang Vietnam keseluruh In-

unyuk

bersama?

kesulitan?

Barat Willy

menjatakan

salah mengutuk intervensi AS di Kambodja
Partai
Willv Brandt (SPD)
resolusi:

bersama2.
»Kita selama jni selalu ter
pisah saku sama lain dan Kini

akan

setiap per

wadjar

jang

minjaan

,,kami

Brandt

dalam pada itu mengeluarkan

bahwa bangsa
pertama Kali
pertemuan
Asia melakukan

selan

Khoman

ig

ah

ini

bahwa

ngayakan

Kanselir Djerman

jitu me

Muangthaj

Asia, Menlu

TJUKUP S

Len

(selalu

suka

damai)

Khoman

usul?
da-

menge-

menolak

memper:nijikan

bila

RUANG

perusa

djumlah

Konperensi

Kambodja

investasi

US$.256.250,000-—

2, Kalimantan

untuk

usu13

tersebut. Sewakru
ditanjakan
apakah Muangthat
akan mengirimkan
pasukannja
ke

djumlah
konsesi untuk 10
perusahaan adalah 3.334.000

marin

paling rumit didunia ini
Sebab dia menarik, sih

Thaji-

mempersiapkan

Menlu

tsb,

penanaman
:

Menlu

nai Kambodja.

ngan kedaerah2 tsb, dikemuka-

haan

Memang sedjak kapanpun soal
“non” merupakan soal jang

Semenyara jtu Menteri Luar
Negeri
Muanghaj
Thanat

jang dikutip dari laporan Mea
teri Perhubungan selesai kundju
dari

Bentoment

lan.

Riau sebesar US$.16,5 djuta,

ha

blok

Romulo mengatakan
bahwapertemuan
itu boleh
djadi
akan lebih efektif djika semua
negara2 jang diundang setudju
untuk hadir dalam konperen-

Khoman hari Rabu mengakakan dj Bangkok bahwa dia te

asing

blok akan mendjadi non-non-

sebur, katg Romulo.
Mendjawab saiu pertanjaan,

34712 djuta sedang Kaliman.
tan Barat US$.7,6
djuta dan

modal

kan

memperbintjang-

akan

mendjadi non-

blok. atau Indonesia jang non-

Pilipina menentang tjampur

sj itu.

Jang

politik

tangan oleh sesuatu negara dj
Kambodja dan
menghendaki
penarikan mundur semua pa.
sukan? asing dari wilajah ter

BESAR INVESTASI
US$361,22 DJUTA

bahwa

kita

mengatakan.

Khoman

na

turut

“spektator2

non-non-blok

“ SEMUA PASUKAN
ASING HARUS KELUAR,
KATA MENLU ROMULO
# THANAT KHOMAN
ANGGAP INI PERTEMU
AN BANGSA-BANGSA
ASIA PERTAMA

mengenai

Djakarta

Catang

Lon

?

nunggu hasil Pertemuan Asia,
apaka
Indonesia nantinja
akan sanggup menarik negara?

Pjlipina

Carlos P. Romulo hari Rabu
menjatakap
bahwa
Piipina
akan menentang sesuatu move

dalam

seperti

tjabang atas” kini sedang me-

Pilipina akan tolak usul
kirim sendjata ke
Kambodja

si seluas 370.000 ha dengan
Pemimpn delegasi: Menlu — Tram
djumlah Investasi US$.4 dju
Van Lam.
ta.
MALAYSIA
— Negara Jarg din
arggap pro-Barat
meskipun sedjak 3. Rimu: 9 perusahaan
djumlah konsesi
seluas 910.
beberapa waktu lalu sudah membuka huburgan diplowatik/dagang deng
000 ha dengan djumlah in.
an beberapa negara komuris Eropah
vestasi US$11.611.111.—
Timur.
SISTIM PRODUKSI
Arti-komur/s dan memarg hingga
Tentang s'stem produksi dilaksana
kini masih diganggu oleh gerombo-kan dengan tiga kategori, jaitu unlar2 komuris. Masih dalam keadaan tuk konsesi lebih 10.000 ha, produksi
darurat sediak bertrokan rasial 13 dilaksanakan sendir', dan kurang daMe! tahun Jalu,
ri Itu ada dengan sistem sub kontrak
Merardatangani perdjardjian2 mi
tor kepada
Sabah/Malaysia
dan ac
liter/kcamarar. dergan Irggeris, Aus pula dengan
sistem
persil tebang,
tralia dan Selandia Baru.
Ja'tu konsesi jang diberikan oleh pe
Pemimpin delegasi: Wakil PM Tun merintah' daerah dibawah areal 10.000
Razak.
ha dan masa tebang 10 tahun.
SINGAPURA
Seperti MalayDipandang
dari
segi
produksi
tesia, bekas djadjahan Inggeris. Walau
bang maka
persil? jang ketfil2 lebtn
pur ekonominja kapitalistis — namun
Ujepat, sehingi
untuk
ekspor
1969
Partai jang
Jang berasal dari persil ini meliput
berkuasa sedjak mendapat kemerde
50 s/d 7094, tetapi
sebaliknja tjara
an adalah Partai Aksi Raktat jang
berproduksi jang denykian
ini dipan
mendapat sokongan
dari &
dang
membahajakan
dari sudut keburuh.
selamatan sumber.
Sebaliknja
konseMergadakan hubungan dagang desi jang besar walaupun produksi me
ngan semua negara termasuk RRT .reka lambat, namun untuk keselama
dar. Taiwan.
tan sumber
adalah baik, karena me
Sikaprja tentang Kambodja adalah
reka mudah
dikendalikan
rena
te
jang paling mister'us diantara se
rikat dengan
agreement
jang ketat.
peserta konp. Asia.
Maka
demi
keselamatan
sumber
Pemimpin delegasi: (sampai kemad
hutan, laporan Menteri Perhubungan
rin belum djelas)
supaja persit
tsb.
mengandjurkan
KAMBODJA — — Sedjak
Sha
Jang ketjil2 mengadakan penggaburouk digulingkan diarggap pro Ba
ngan2, sehingga
rat walaupun perrjataan2 pengus
pemerintah dapat
sanja di Promperh tetap menghe
ngan mudah.
Ki pegara ini netral. Namun. diketaDemiklan tjatatan2 jang diperoleh
hut settara resmi negara Ini telah oleh wartawan "Merdeka", sehubung
mwirta bartuan2 mil'ter dari negara2
an dengan masalah pengusahaan hutertentu untuk mergusir geriljawan2
tan, dari hasil kundjungan Menteri
Perhubungan
ke-daerah2 baru? Ini.
Vietkong/ Vletut
Tidak mere
serangan pasukan
ND)
AS dan Vietnam Selatan ke w'lajah-

ja,
Pemimpin delegasi: Menlu Yen
Sambaur
INDONESIA — Satu2nja negara

diserbu

Rupanja

hutan sudah
dikonsesikan
modal asing adalah sedjumlah

“Sekarang

jang diserbu itu, malahan

senang

9,4 djuta hektar

hutan telah dikonsesikga. Pena
naman modal dibidang ini jang
meliputi modal dalam negeri &

berteriak2:

Sukarnja, kalau pemimpin ne-

Manjla,

Untuk tiga daerah pengolahan
hutan jang
dikundjungj oleh
Menteri Perhubungan baru? inj
ternjata seluas 9,4 djuta hektar

?

diserbu !

barat-daja Plejku. Hanja se

Djakarta, 15 Mei (Mdk)

KALAU

anda tahu bagaimana rasanja

Helikopter jg ditumpangi
nja djatuh 16 km. sebelah

REORGANISASI POLRI
MASIH DIOLAN HANKAM
RI, sekarang ini sedang diolah oleh Departemen Per
tahanan dan Keamanan, de

sambil

tewas di Vietnam.

Satgon, 15 Mel (Merdeka)
KAPAL2 meriam Vietnam Selatan
jang menjusup ke Kambodja hari Sela
telah menjusup 100 mij lebih dalam
di Kambodja menudju Kompong
Cham, 50 m'1 timur laut Phnom Penh.
Demikian pengumlman sumber? millter hari Selasa.
Kapal2 Vietnam Selatan lainnja ting
gal di Phnom Penh hari Selasa untuk
mengangkut pengungsi2 kembali ke
Wetnam Selatan. Menteri Luar Negeri
Vietnam Selatan Tran Van Lam hari
5
menerangkan kepada para war
tawan di Saigon bahwa ia tidak dapat
mengatakan kapan kapal2 meriam itu
akan kembali keperbatasan.
Penjusupan ke Kompong Cham Itu
merupakan penerobosan jang terdalam
oleh pasukan2 Vietnam Selatan, jang
mulai menjeberangi perbatasan pada
tanggal 29 April jang lalu dan d'ikuti
oleh pasukan2 AS 2 hari kemudian.
(UPn

besok itu,
“western influenced”

500 pemuda Kanada menerobos masuk kewilajah AS

di Saigon hari Rabu.
Djenderal Dillard adalah
djenderal AS keenam jang
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Ada sementara pers luar negeri
ja
berpendapat,
bahwa

BAGAIMANA
MAU

AS lainnja terdjatuh akibat
tembakan meriam penangkis udara musuh, demikian
diumumkan
komando AS

...

rangka integrasi dengan AB

tewas

orang sadja dari
penumpangnja jang masih hidup.
Djenderal Dillard, 50 tahun, telah bertugas di Viet
nam sedjak Nopember '69.
Ia meninggalkan
seorang
isteri dan tiga anak.

NGERTI

dianggap, bahwa ia dipengaruhi oleh film2 Western ataw
koboi !

hari Selasa jl. ketika helikopter jang
membawanja
serta
10 orang
pradjurit

dengan resmi di Djakarta.
Besok "pertemuan Asia (t Pasific)" akan dibuka
jang sudah bersedia hadir itu,
Djika tidak terdjadi apa2, tentunja ke- 12 negeri
nja disana. Tentu sadja akan
akan menjertai pertemuan dan memberikan pikiran2
bahan2 bagi kita untuk
mendjadi
timbul pertimbangan2 jang semuanja dapat
lebih dalam lagi menindjau soal pertemuan itu dan soal perselisihan Indotjina,
jang mendjadi sebab pertemuan.
gan, dibandingPertama2 sungguh disajangkan, bahwa animo kundjun
sedikit, untuk tidak menjebut
(kan dengan djumlah negeri2 Asia (4 Pasific) sangat
mengetjewakan. Sehingga seakan akan "Pertemuan Asia" ini merupakan sematjam
pertemuan "'pocket'" Asia!
Luar Negeri kita
Ada jang berpendapat, bahwa kebidjaksanaan Menteri
didorong terlebih dulu dengan
dalam mengundang negeri2 Asia sebenarnja perlu kemana
konperensi itu.
suatu konsepsi jang djelas dan terperintji, hendak pemikiran dibawa
mengadakan
Feeling dan hearing perlu mendjadi pelopor tkan suatu kearah
konsepsi dasar
undangan pertemuan, supaja betul2 Asia mendapa
h sajangnja ditinggalan jang dekat mendekati. Persiapan psikologis dan ituapproac
achirnja merupakan suatu
kan oleh Menlu kita sehingga hasil "maratonnja”, penolak
an sementara negeri2
penolakan negeri komunis Asia diseling makiZan
pra-sangka Jang tidak
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dU-nja,
Birma
dan
India
seperti
blok
non
dan
netral
tidak terlalu be.
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mau
semula, menganggap tjukup
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an
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rat thd
lebih Jang tinggal 'hanjauntuk diwakilkan oleh duta besarnja sadja. Kurang
plus negeri2 anti
ASPAC
atau
SEATO,
didalam
ng
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jang
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lah
DPA Sukarni
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oleh
n
dikataka
sepert
jang
,
Indonesia
Dan
komunis.
"seakan akan dikepung dalam pertemuan Asia” ini... 1........
perMaka, makin beratlah tugas Menlu Adam Malik jang memprakarsai kadar
temuan Asia ini, karena ia harus mendjuruskan konperensi kearah memiliki
atau halte jang tjukup berat, untuk dapat sekurang kurangnja mengimbangi
pikiran2 dan saran2 sementara pemimpin atau negeri jang menginginkan pertemuan lainnja untuk maksud jang sama.
Kitamembatja, bahwa U Thant, sekdjen PBB menjarankan suatu pertemuuntuk mean'segera dari negeri2 jang bersangkutan dengan sengketa di Indotjina
njelesaikan soal disana. Ada lagi prakarsa Perantjis, kemudian India, dengan
saran pertemuan negeri2 non blok. Belum disebut telah adanja pertemuan blok
komunis dan achir2 ini pertemuan partai2 komunis Eropah Barat di Paris.
Asia"
'Semua pertemuan dan saran diatas itu seakan akan menanggapi "Pertemuan
jang akan dibuka besok itu, sebagai tidak berhasil mengumpulkan suara Asia
jang sebenarnja.
Djika ada orang jang mau menjamakan "Pertemuan Asia" dengan Kor:perensi AA ditahun 1955 dulu, maka kita melihat perbedaan, bahwa pada waktu
konperensi AA dulu diadakan semua negeri dan bangsa membawa konsepsi jang
dasarnja sama atau dekat mendekati. Dan disana Indonesia betul2 mendjadi
pelopor jang telah menantjapkan namanja jang harum untuk selama2nja didalam
sedjarah politik dunia.
Sslah satu sebabnja ialah, karena "politik undangan” didahului oleh
persiapan2, feeling dan hearing, approach dan lobbying jang semuanja mematang'kan pendirian, didjalankan oleh kolektif 5 negeri Asia.
Kiranja masjarakat Indonesia akan gembira, djika Deplu lebih banjak me
ngeluarkan pendapat2nja tentang prakarsa menterinja itu. Umpamanja sadja
dengan mengeluarkan statement2 jang mendahului pertemuan. Statement2 jang
memberikan lukisan kepada masjarakat, sampai dimana kita berpegang kepada
politik bebas & aktif kita dipertemuan itu. Sampaj dimana menlu selaku ketua
delegasi Indonesia, dapat membawa dukungan reel rakjat Indonesia dalam
usahanja memperdjuangkan perdamaian dan netralitas di Kambodja. Sebabnja
ialah karena Menlu kita tahu, bahwa rakjat Indonesia tidak ingin meluasnja
pengaruh2 komunis di Asia dan chususnja di Indonesia. Tapi ia djuga tahu
bahwa rakjat Indonesia tidak ingin membawa atau mendukung suara2 Pentagon
jang dengan segala daja dan akal membenarkan penetrasi AS di Kambodja.
Djadi apakah jang kita kehendaki dari “Pertemuan Asia" besok?
Kita mau, supaja kita didalam Pertemuan ini berdiri tegak sebagai pemrakarsa Konperensi AA 1955, jang tidak meninggalkan semangat netralitas,
non blok dan AA. Jang mempunjai kekuatan politik jang pernah menentukan
didunia ini!
Kita inginkan, bahwa bangsa Indonesia dibawah pimpinan Presiden Suharto, melalui delegasinja dibawah pimpinan Adam Malik mampu — menjemangat:
teman2 sekonperensi, untuk kehidupan Asia jang nasionalistis dan souvereign.
Dan kita mendo'akan, semoga Indonesia dikonperensi itu nanti, tidak merupakan
hanja sebuah sampan dibawa arus
». . .
Sangat perlu Indonesia
mengeluarkan pendapatnja jang berisikan dan bernadakan suara bebas-aktif
penuh, dengan tjara2 Asia jang sampai saat ini masih hidup dalam perdjuangan.
Supaja, sekurang2nja U Thant dapat menilai, bahwa di Pertemuan Asia ini jang
di - “imbanginja" dengan saran2 pertemuan negeri2 jang bersangkutan"
mendengarkan pikiran sehat dari dunia atau PBB, jang disuarakan oleh Insion:
Supaja India, dengan kegigihannja mau mengadakan konperensi negeri2 non blok
mengenai soal Indotjina itu, dapat djuga mendengar suara non blok dari mulutnja
orang Indonesia diPertemuan Asia ini. Dan supaja negeri2 komunis dan partai2
komunis jang "sangat radjin”” mengadakan pertemuan di Paris itu, menjadari
'bahwa Indonesia bukanlah seperti jang digambarkannja dalam maki2annja setiap
hari: jaitu begundal imperialis jang mendjalankan konsepsi Gedung Putih di
Konperensi Asia........
Kita do'akan, semoga pertemuan Asia jang penuh purbasangka dari
sementara kawan Indonesia sendiri, karena mungkin persiapan marathonnja
kurang beres, atau karena ia dianggap “western influenced”, masih dapat mem
bela pendirian bangsa Indonesia dalam mendjalankan dengan konsekwen politik
bebas dan aktifnja. Masih dapat menundjukkan kepada teman2 AA kita chususnja, dan seluruh dunia umumnja, bahwa 120.000.000 rakjat Indonesia boleh
menggolakkan bermatjam2 kedjadian politik didalam negeri. Tapi ia tidak berkisar dari pendiriannja jang sehat, jaitu nasionalisme jang luas dan souvereign
!
Kita harapkan ini semuanja, kalau memang usaha2 Adam Matik untuk mendjadi
djuru selamat Kambodja
melalui Konperensi Asia, sukar sekali untuk dapat

alas

telah

S
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Djenderal
John A.B. Dillard, komandan korps zeni AS di Viet-

SEMOGA SUKSES, DEMI
NAMA NEGARA & BANGSA

poteian Nkena

DJANGAN

dalam witajah Kart: Ija jarg oleh pasukan? Amerika &
Disuatu 4
seorang “« iudu samping merhat? senapan mi
(kote)
City”
e
h
T
"
r
maka
awat ukuran 11,5 mm buatan Soviet jang berhasil disita dari tangai
anti-p
komuris
disitu.
Disuatu pos sekutu laiarja (awal) » rang pradjurit AS jang 'uka dikakinja
duduk @'samping tumpukan serdjata AAKAT sambil merurggu helikopter jang
akan membawanja kerumah sakit (Gambar? UPI)

tewas di
Vietnam

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah

Djakarta, 15 Mei (Mak), K

Koleksi sitaan pasukan
Amerika di Kambodja

Djendral
ke 6 AS

Merdeka

ditjapainja

HALAMAN
II

MERDEKA

1970

mening-

keriwali

berwadjib

dimnja

Th

SUNGAI MEKONG jang merupakya urat nadi peyekgromjan rakjat Indotjina sekitaraja tidak
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Yak ada | orang jang lebih
berkata
baik, dari Idea
orang jang
mengadjak | kepada Allah dan
beramal saleh. Dan berkata: Aku
adalah orang jang patuh menjerah
(Muslim). Tidak akan sama tingkat
jang baik dengan tingkat jang
djahat. Tolaklah dengan tjara jang
sebaik-baiknja (djika) tiba? antara
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berat dari TOVO Djakarta, memetjah
kan lagi satu rekor nasional angkatan
press dengan angkatan 145 kg. Rekor
lama atas namanja sendiri adalah 134

LONDON
RALLY
MEKSIKO
Santiago, Chili,

Timo Maknnen dari Finlandia, dengan mengendarai
telah berhasil
Ford Escort
sebakeluar
dan
leading

1 kg Jang dipetjahkan dalam test ang

nanti. Malam
meramalkan tau sekurang-kurangnpa
bakal ada lagi pemetja
han rekor oleh top Ufters kita.

kat besi jang baru lalu di Djakarta.
Pemetjahan rekor ini ternjata haaja satuznja jang bisa dipetjahkan.
Dalam angkatan Snatch dan Clean &
Jerk, pretasi Rosjid rupanja sedikit
menurun djika dibandingkan dengan
prestasinja waktu test di Djakarta
(102,5 kg
dan 147,5 kg). Di Solo dis
mentjapai 100 kg dan 140 kg.
Dua lifter lainnja jang ikut dalam

gai pembalap pertama jang

« berhasil menjeberangi perba-

tasan Argentina—Chili dalam rally London—Meksiko
Selasa malam, demikian dibedari
"AFP"
ritakan oleh
.
Santiago

Sedangkan kedjuaraat

sebenarnja baru diadakan pada bulan
Djung 1870 jang akan datang.
Untuk kedua kalinja sesudah PON
VII Surabapa, A. Rosjid Hifter kelas

Fi TOVO Djakarta, Prestasi total Hift
seberat 347,5 kg menempatkan Usman
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SA.

(Hongkong)

—

PERSIDJA

S.A. — PARDEDETEX

(Hongkong)

Harga kartjis
Tempat pendjualan keris:
KOTA
1. Toko Shanghal
2. Nusa Yasa Express
3. NV, Bakti
KEBAJORAN BARU
1. Bumiputera
2. PKPN
3. Loket Timur Stadion

Pantjoran
Partjoran 37 atas.
— Gg. Burung 29 atas
Majestic
—
Kebajoran Baru
—
— Senajan

DJATINEGARA.
» Gantino Baru

Matraman Raya

—

GAMBIR
1. Ibu Dibjo
2. Tjan Njan
3. Loket Persdja —”
4. Restaurant Sabang

—
—
—
—

Yikini Raya
Tikini Raya
Menteng
Dji. Sabang

Gan pada hari2 pertandingan diloket2 Stadion Utama Senajan.
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1. Tidak dikenal: dengan nama fair
8. Sebuah kota di Junani.

9. Mata uang negara kita.
11. Penduduk asii Amerika.
suka.
14. Makin
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19. Nama suatu negara di Afrika.
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25. Tempat merjimpan pot!
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A. Rosjid digolongan Sentor dan
Alip Hartono digolongan jum'or, kedua
duanja Ilfter- dari TOVO Djakarta te
lah digelari lifter terbaik dalam pertandingan angkat best itu. Sedangkan
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an semor
h Sakti Surabala dan
digolongan
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terus meningkatkan prestasinja. Seorang litter Juntor lainnja adalah Jus
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Burik (bekas sakit tiatiar)
kebesaran pemimpin2
B.Makam
Rusa hi Moseow
I Pengaruh jang mersaiatkan: doro:
ngan tambuk
10, Satah satu Perusahaan Negara
13. Atas nama

1S. Dibatis

380

lebih baik.
besi Djaya
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tan untuk memperbaiki prestasi me
reka. Tentunja dengan lebih memper.

3 Tambah huruf ,.C” didapannja
Tidak setudju : Lawan
kediaman

test

bab pertemuan itu bisa didjadikan ba
rometer buat kita mendjelang Asian
Games ke VI jang akan datang. Terttama dalam kelasnja Chartie, Madek Kasman dan A. Rosjid. Mungkin
djuga dalam kelas2 lain dalam waktu
retatip singkat masih ada kesempa-

26 Sebuah gunung d: Itaha.

tempat

Itu Rudy Santoso dari Sakti
Surabaja.
Seorang Mfter TOVO Djakarta lain
nja
jang djuga tidak nampak di Solo
adalah Sutanto Hardono. Kalau meli
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