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R1, Malaysia, Djepang

tangan

deagan

Tun

Abdu!

dalam Komisi 3-Menlu

Razak

(Ipphos)

siatif untuk

mengambil

mentjegah

ngan di KambodjaPresiden

Suharto

pembukaan
fik

@

suga

in

pepera

dalam

niJato

konperensi Asia-Pasi

Bina

Graha

hari Sabtu

pa

Bi lslu mengatakan bahwa sesuni
dengan

dilan

piagam PBB serta Perdjan

Djenewa

1954

maka

nega

ya2 besar jang @pertjajakan vw
tuk membina perdamaian dan kea

manan diharapkan untuk me'gam
Dil prakarsa guna

mentjegah

Ivasan perang di Kambodja.
Presiten

nja

menjampalkan

dalam

bahasa

KATA

per

pidato

Indonesia

10.45.

Kepada delogasi2 @berikau teks
pidato jang telah diterdjemahkan

tapi delegasi? Malaysia dan

baru Bina Gra-

ha, samping Istana Merdeka Djakarta, tealh memben

tuk suatu Komisi 3-Mente-

Abdul

ri Luar Negeri dengan ang
gota2nja terdiri dari Indonesia, Malaysia dan Djepang.
jang duKetiga negara

Menlu

ini dikatakannja bahwa sedjak tang
14 April lalu Kambodja
telah di
hadopkan kepada suatu agresi dari
pihak Victkong dan Vietnam Utara
gal

kan perundingan
diantara
mereka dan menghubungi
pihak2/negara2 lain jang

berkepentingan

Kemudian
dalam keterangannja
ke
pada
pare wartawan
di Bina Graha
Sabtu
malam.
Sambaur
mergatakan

bahwa jang diperlukan Kambodja sa

mengenai

masalah Kambodja seperti
Vietnam Utara, Vietkong,

RRT, Inggeris, Soviet Uni.

negara2
anggota
Komite
Pengawas Internasional jak
ni
India-Kanada-Polandia,

ngapura Nampaknja tidak memet,

lukan terdjemahan itu.

dan

kan untuk segera mengada

2

Si.

Razak

menegaskan,

dan tentunja djuga Amerika Serikat. Komisi 3-Menlu

Luar Negeri jang diadakan, bukan mentjar! siapa
jang sulah
dan siapa jang benar, djuga tidak

Gjari situasi Kambodja ser

to

Presiden

Suharto

didalam

pembukaannja

bahwa konperensi

pida

para Menteri

itu djuga

suasana

konfrontasi

terha

dap sesuatu pihak, karena sikap
demikian hanja akan memperuntjing keadaan.
Ditandaskan oleh Presiden, bah
wa tudjuan konperensi adalah un
tuk berusaha memulihkan suasa
na damai di Kambodja, agar prin
sip menghormati kedaulatan dar
kemerdekaan sesuatu negara be
nar2 didjundjung tinggi dan supa

KATA TUN
ABDUL RAZAK
PENARIKAN
ASING AKAN
PERLUASAN

'

telah terasa

dalam

ri jang

berlangsung

selama

konperensi menteri2 luar nege
kepada
Minggu

an

(Merdeka)

Bersama

jang

di-

keterangannja

para wartawan hari
siang setelah selesal

#idang, Tun Abdul Razak me
njatakan kegembiraannja bah,

ja,

Indonesia,

suatu

kon-

pereasi menteri? luar negeri te
lah diselenggarakan di Djakarta

Indonesia pada tanggal 16 dan
17 Mei 1970, untuk membitjara
ken

keadaan

babkan

genting

jang

oleh kedjadian2

bodja baru2 ini.

dise

di Kam

Para peserta

konperensi itu
adalah sebagai
berikut :
Wiliam Mc Mahon — mente
ri luar

negeri

Austrafa,

Adam Malik —
hegeri Indonesia,
Kiich?

Aichi

negeri Djepang.

—

menteri

luar

menteri

luar

Kyu Hah Choi — menteri luar
negeri Rep, Korea,
:
Phagna Khamphan Panya —
utusan Perdana
Menteri Laos

untuk urusan luar negeri.
Tun

ngatakan

selandjutnja bahwa

pada permulaannja telah ter
dapat beberapa perbedaan pea
dapat, akan tetapi toh nchir

Anggota

Haji

Abdul

Razak

Djenderal

Carlos

teri negara

urusan

menteri luar
Abdul Rahim
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kortes
ru? potret.

oleh
terbaik
mahkc
menerima

Ia
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merargan dari Miss Virginia lain, jg
memperoleh
latu,
Miss

gelar

Shelton,

Miss

puteri

tahun

USA

seorang

dok-

ter HgI dari Norfoik, Virginia, mem
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martet mink
kontrak US
(Werja

&

turai US $ 5.000,

seharsa
$. 000,

US
dar

$
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hadiahz

Van

luar

negeri

—

menteri

Lam —

menteri

Adam Malik sebagai ketua. Tun
Haji Abdul Razak dan diende
ral Carlos P, Romulo masing2
sebagai wakil ketua dan Tha.
nat Khoman
sebagai pelapor.

r RI abstain
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larangan
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SEKITAR TEWASNJA
ERDADU
:

a kelihatan ketika kembali ke Israel
TANK2 dan kendaraan lapis badja Isra el lainnj
on dimana merek1 a ber
melantjarkan serangan mereka ki e daerah selatan Lebanwilajah Lebanon itu ber
h
ke
komando Arab disana. Serbuan
n pasukan22
dengan
Ba
tempur danga
dimana
Invasi Isr: ael itu menimbulkan ketjaman di PBB
.
djam
30

19 Mei

Gunja

(WHO).

pada

selama

resolusi

setudju

lawan nol

Merokok"

11

suara

Indonesia.

dengan

absten.

hari

berlang.

“Dilarang

suara

dengan

termasuk

5

djendral organirasi tsb un-

sg Tenan
nia”,

"Hari

jang

Kesehatan

—

Sedu

'mesekankan

efek2 buruh darj tembakau
pada

kesehatan.

(AFP)

Komunike

oleh

ngera,

11

Bersama

jakni

sbg

dua ha
tangani

Australii

Indonesia, Djepang- Korea Se
latan, Laos, Malaysia, Selandia

19
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lantjarkan front

land

dan

Ini

Vietnam

utusan

Kambodja

jang

Pe

diwa

kili oleh Manlu Yem Sambaur
tidak mendapat
status peserta,
Mendjelaskan hal
tsb, Adam
Malik mengatakan kepada pers
Minggu siang
bahwa utusan
Pem, Ton Nol itu hanja dimin
ta

datang

untuk

memberikan

keterangan2 mengenai
situasi
di Kambodja.
Menurut Adam Malik konpesemata2 membahas
renei tsi b
penjelesaian
tjara2 mentjapai
damai terhadap krisis di Kampermulaan terda.
bodja, Pada
pat perbedaan pendapat namun
peserta2 mentjapai
kemudian
diwudjudkan
kebulatan jang
itu,

bentuk

komunike

demikian,

dalam

bersa-

kesempa-

delegasi

nja,
van
wan

telah ' mengungkap-

Jain. Mual

pendirian2

Selatan Tran
Vietnam
Menlu
warta
kepada
mengatakan
Lam
dalam konbahwa
""Merdeka',

pihaisnja

perensi

lap bagi plaster2 Vier

tetapi djuga pesukar2 geriljawan. Me

nurut
Van Lam hal itu dirasa perlu
oleh pihaknja mengingat
tjara2 pepe
rangan
jarg sering dipakai oleh ko-

seperti djuga di Kambodja se

karang ini.
Lam
djuga menegaskan bahwa Viet
nam
Selatan akan terus memberikan
bantuan
serdjata
kepada
Kambodja.

Pernjataan

utusan

Kambodja berobah2

SEMENTARA
ITU,
selama berada
di Djakarta, pemimpin
delegasi Kam
bodja
senantissa
memberikan
ketera

rangan2 jang berobah2 bahkan kontradiketif.

Ketika mendapat kesempatan ber:
bitjara dalam komperensi Asia-Pasifik,

ketua

delegasi

beri

tara2

garti-rugi

Ih

militer Itu dluga me
Pemerintah Kambosetudju
kepada

untuk
memkeluarga bin

la jarg menderita luka2
akibat pengerojokan mahasiswa2 Kam
bodja Itu, masingz
sebesar 60.000
Plaster

atau lebih sedikit dari US
“ La
kurs resmi.
el
Pok
mahasiswa
Kambod|

s

dtudun "memukal
bintar
Vietoan
Selatan sampai mati itu, dan melukai
Gua bintara Vietsel lainnja. Perrin
tah Kambodja telah menahan
& maha
mh ah menangkap beberapa orang
—ia,
amaungan
lengan
Insiden

ran Norodom Sihanouk dj Peking dalam sebuah komunike
nja

mercita

Yem

Sam

baur mengulangi lagi permintaan pe
akan bentuan2

harj

bahwa

Sabtu

membantah

geriljawan?nja

belum

lama jnj seleh membunuh dua

orang paderj Perantjis
kat desa Neak Leung.

dide-

Komunike itu,
jang disjar.
kan oleh Kantorberita "Hsinhua"
harj Minggu, menuduh

bahwa kedua
ulama Katolik
itu, Romo
Francois Claudel
dan Romc Vincent Rollin. di

bunuh
AS"

Penh

dan

oleh

"imperialisme

pemerjntah

Phnom

Satu kota djatuh,

Phnom Penh, 19 Mei (Mdk)
Pasukan2 komunis dikabar-

KARTU2 PENGENAL
3 WARTAWAN ASING
DIKETEMUKAN
Phnom Penh. 19 Mei (Mak)

Kartu2 pengenal
3 wartawan

Amerika

jang

tengaa 3 aa
an

ngai Mekong disebelah selatan
Keterangan?

me.

ingenaj djatahnja Stung Treng
jang

terletak Ik. 272 km sebe

lah timur laut Phnom Penh,
imasih belum diperoleh.

tertangk:

n telah Ambalan

pasukan

terperintji

marinir

Penh
militer di Phnom
Sumber2
menerangkan, bahwa dua bataljcn ba
labantuan tentara Kambodja jang dikirimkan ke Kompong Cham telah ter
jg
tekstil
tahon sekitar satu fabrik
7 km
Vietkong,
dikuasai pasukan?

Geri kota. Pertempuran seru dikabar
Ikan sedang berkobur disekitar pabrik
itu
Pusukan2 Vietkong kennja
jang
merembes kedalam kota Kompong

kota terbesar
Cham, jdng merupakan
nomor 3 di Kambodja setelah Phnom
Penh dan
Baftimbang
sesudah mere

ka melartjarkan serangan sebelum fa
Gjar hari Saptu, dikabarkan berta
han dalam gedung? universitas dan
skolah?
menengah,
mah sakit hewan.

dan

sebuah

(No.

12) disebelah

latan Kambodja
labuhan
besar

se-

antara peKompong

Som (Sihanouk-ville)
Takeo. ibukota suatu

dan
pro-

pinsi.
Departemen
Pertahanan
Vietnam
Selatan
mengumumkan bahwa
kampanje
baru itu dilantjarkan kira2
30 mil disebelah barat perbatasan propinsi Chau Doc
didaerah jang penuh rawa2,
kurang-lebih 140 mil disePara

djurubitjara

Angkatan
komando

Laut dan
menjusup

miljier

pasukan?
lebih da-

lam sampai
15 mil didalam
Kambcdja
pada hari
Sabtu
Siang, untuk
membuka front

Minggu dikota strategis Kom.
pong Cham, jang terletak le.
bih darj 150 km menghilir suTreng.

baru

mengatakan bahwa satuan? di
visi infanteri Vletsel ke-9 dan
21, tank2 dan kendaraan2 ber
lapis badja
Jajnnja, kapal2

Pertempuran sengit
di Kompong Cham

Stung

Saigon, 19 Mei (Mdk).
10.000 Pasukan Vietnam
Selatan dengan dukungan
udara Amerika Serikat hari Minggu membuka front

belah barat Salgon.

ketangan komunis

telah menjampai-

chusus tentang pena
kan pandangan
dari
asing
pasukan?
mundur
nike
disebutkan
harus
Cimang
Kambodja
konvensionil
sadja pasukan?
bukan

munis

SIHANOUK BANTAH BUNUH
2 PASTOR PERANTJIS
HONGKONG — Pemerintah
Kambodja
pimpinan
Pange.

Djumlah itu sama dgn kl. US $b.
700 menurut kurs resmi atau US $500

Selatan,

berarti bahwa

me
—

Perh hari Senin 11.

(Lihat berita chusus)

merintah

J

Djurubitjara Pemerintah Vietnam
Selatan hari Djum'at mengatakan bah
wa Pemerintah Kambodia telah setu

Baru." Piliptna, Singapura, Thai

kan sematjam

melarang

69

tat bhw

ju untuk membajar
ganti-rugi sebe
sar 200.000
piaster Vietnam
Selatan
kepada keluarga
bintara
Angkatan
Laut Viesel
jang dibunuh di Phnom

berapa

Resolusi jang sama djuga
meminta
kepada direktur
atu

akan me-

tan mengadakan konperensi pers, be-

sungnja
sidang2 madjelis
dan komite.
Organisasi dunja tsb me.

nerima

komisi

Namun

Djum'at telah memberi sua
merokok

ika
erl
& sAme
Viet

PBB

Saigon,

ma

(Mdk)

tu tjontoh dengan

langsung selama
daruratnja. (AP).
Dewan Keamanan telah mengadakan sidang

reka kepada
pemerintah
masing2.
Perihal
dibentuknja Komisi

dalam

Organisasi Kesehatan Se-

Kundjungan kehormatan pemimpin2
delegasi ke Presiden Suharto '
DJAKARTA, 19 Mei Ofdk)
Gelegasi konperensi
Lima ketua
merterid luar negeri

lu

ar negeri Rep, Vietnam:
Konperensi 'tu telah memilih

Dienewa,

Keamanan

hasi!
utama komperensi
ri itu hanja
ditanda

negeri Pilipina,
Ishak — men-

luar negeri Muangthai.

'

lumrja telah dip'lih sebagai peserta

i

tersebut.

pu .

3-Menlu ini djuga tertjantum
dalam Komunike
Bersama
serta2 konperensi, Perlu

P. Romulo

Singapura,
Thanat
Khoman

Bin

USA, mengalahkan 50 peserta kontes
j1.
Minggu
lannja, pada malam
21
jang berusia
Shelton,
Debbie
ke-tjoklat2-am
tahun dan ber-rambut
8 Inti,
sedangkan tirgginja 5 kaki,
39-24-36, sebeGan ukuran badanria

4

Kembodja

laporkan hasil2 kerdja me-

Malaysia

Dato Hussein — wakil perdana
mugnteri dan menteri pertahan.

pai kemari.
Wakil PM Malays'a itu me

lu

untuk mentjari suatu tinda
kan konkrit dari pihhk PB
B terhadap masalah tsb.

Sam-

konperensi,

ketua

menghubungi

ta2 Dewan

Keith Holyoake —
perdana
menteri dan menteri luar nege
ri Selandia Baru,
—

Republik

Bandung

Memberikan

19 Mei

1, Atas undangan pemerintah

PERANG

djata hasil2 sitaan dari pasukan
Victkorg/Vietut, katanja.
Tapi, Minggu siang, Sambaur merobah lagi keterangannja. Kambodja
memerlukan bantuan
ekonomi disam
ping "bantuan2 lainnja",
kata Men

la Sekdjen PBB dan anggo

(de-

Sambaur

Yem

Menlu

10 PASAL KOMUNIKE
BERSAMA KONPERENSI
Komunike

PASUKAN2
TJEGAH

oleh

permintaan

atas

keterangan

Djakarta,

DJAKARTA, — Wakil PM
Malaysia
Tun Abdul Razak
mengatakan bahwa semangat
dua hari,

dipimpin

nja akan

anggora

Seluruh

maka

peserta

memberikan
baur dan rekan2nja bamja iku, sebagai pendengar sadja, (Iadopix)

ke hal. III)

Bandung

jang

Kambodja

status

pan, kanan) hania diberikan barisan empat duduk dibagian po.
djok ruangan sidang Kcmp. Asia/Pasifik di Bjma Graha. Setelah

rakjat
menje

Terasa ada
semangat

mx'1dapat

tidak

KARENA

delegasi

ra benar2 dihormati dan dengan
(Bersambung

at ini bukan lagi sendjata tetapi dokkungan moril
dari negara2 sahabat
Kambodja sudah banjak memiliki sen

rensi2 landjutan tentang
masalah tsb. Komisi chusus

ja keutuhan wilajah sesuatu nega
demikian memungkinkan
negara jang bersangkutan

mempela-

ta membitjarakan kemungkinan2 diadakannja konpe-

untuk mengutuk ataupun .nentjip

takan

akan

bidang militer

adalah salah satu bidang dimana ne
gara2 sahabat Kambodja dapat mem
berikan bantuannja. Dalam hubungan

Djepang Kiichi Aichi.
Ketiga negara ditugas-

duk dalam komisi tsb. dengan demikian
diwakili

PRESIDEN

dan Vietnam Utara"
Menurut Sambaur

oleh
Meniu
Adam Malik,
Wakil
PM Malaysia
Tun

Mereka duduk dipodjok

sela

ma 20 menit dimulai djam

di gedung

KG

besar

Kerep

mengharapkan

Komunike bersama hanja
atas nama 11 negara

Ma

Indonesia

ja Negara2

aa
.

Ai
!

Djakarta, 19 Mel (Mdk)

harus
. dari
negara2
besar"

i

“Inisiatif

Djakarta, 19 Mei (Mdk).
KONPERENSI
11 nega
ra2 Asia dan Pasifik jang
berachir Minggu tengah-ha
ri setelah bersidang 2 hari

ab tzIa

lu Darisman (kanan),

3
$ Pe
f
£
3 ia

berdjabatan

r
Bena
1:

Suharto

ketua delegasi Malaysia ke konperensi
Asia-Pasifik mjnggu lalu.
ketika semua delegasi diterima di Istana Merdeka sebelum sidang
@'mulsi, Tampak Menlu Adam Malik (lengah) kepa'a protoko Dep

ji geeakgig:

PRESIDEN

ru

tar kota, akan tetapi sumber? mili
ter di Phnom Penh
menerangkan,
bahwa nasib brigade infanteri ke-3
jang berkekuatan 1.200 orang, jang
mempertahankan sajap | timur dari
Kompong Cam belum diketahui
Pertemguran djuga masih terus ber
kobar dikota Tonie Bet, diseberang
Kompong Cam ditepi barat sungai
Mekong, Jurug terletak Ik 128
belah timur Ia Pic
Kedua kota itu ditutungkan
oleh

ke.12
ngah

jang meliputi kjra2 sete
dari front
depan jang

Juasnja 600

Departemen

mil

ira.

Pertahanan

Viet

nzm Selatan
mengumumkan
bahwa kampanje baru itu di
tudjukan untuk
melenjankan

markas2

gelap dan

djalan2

no.12

bih

drij

7.519

menewaskan
pas

nis dan menjita lebih
sendjata. amunisi dan

supply

lainnja.

(UPI)

Je-

Komu

banjak
bahan

"SUARA BANGSA2 ASIA"
KATA CARLOS ROMULO
DJAKARTA, — Menteri Luar Negeri Pilipina Carlos Romulo meng.
kambarkan hasil? “ konperersi mem
teri2 luar negeri di Djakarta sebagai "Suara bangsa? Asia"
Penegasan tsb. dikemukakan Men
teri Romulo Minggu siang dalam su
atu pers konperenai setelah korgerersi para Menlu mentjapat kata se
pakat untuk mengeluarkan suatu he
munike bersama sebagai hasil dari
dua bari untuk
suatu sukses, karena dalam masa ix
kritis didaerah ini, telah berhmati
Gipertemukan beberapa negara untuk
mengemukakan pendapatnja masingd
bingga mentjapal suatu persetudjuan.
Ditegaskannja
bahwa: "tertjapatrja konsensus jang demikian, sudah.
Uukup penting artinja”":
Korsersus Itu terdapat dalam cm
pat seruan jang dikemukakan konperersi Menlu2 mengenai Kambedja
jarg berlangsung

selama dua

hari &

Djakarta, ialah tangga! 16 dan 17 Meh
1970 dan dihadiri oleh 12 menteri

supply,
dibandingkan dengan
kempanje
penjusupan didaerah "Paruh Bebek", 35 mil di
sebelah barat Saigon
rut

Partisipasi Amerika,
mfnuDepartemen
Pertah/jhan

Vietnam
tas

pada

Selatan,

bantuan

akan

udara

terba.
dan

logistik. Para djurubitjara mi.
liter AS
mengatakan bahwa

2 DJENDRAL WANITA
PERTAMA DI AMERIKA

WASHINGTON, — Presiden Ntxcm hari Djum'at
mengangkat dus
orang djenderal wanita, jang pertama
dalam sedjarah Amerika Serikat
Mereka itu adalah Kolonel Eliza
beth Motstngton, Kepala Korps Ten:
tara Wanita (WACS) dan
Kolonel
Anna Mse Mars, Kepaia Tentara Pe
rawat
Mereka

akan

memperoleh

bintang

Kongres AS mentjipiahan pangkat
@tenderai
bagi personil tentara wani
ta tiga tahun jang Inlu
Kedua wanita
jang akan dindi
Gjenderal Ita menjertat WACS »€

AS

jang

akan

tep Ha Ndalah A1 Loctnna

da

Matma

Tp"
t

Penjelundupan Tjandu Di Timur Tengah:

' Pembangunan
emajoran

penjelundupan2

1

mahami keadaan penumpaag
dikamar tunggu
jang datang
merentjanakan
internatjonal,
untuk memasang air conditio

Djakarta, 19 Mey (Mdk)
Pembangunan? daiam rang
ka memperlengkapi segala fa.

membawa
an

gudang

ukuran

untuk barang? de

40 meter x 80

Angkasa

PN

dengan

me

telah

Demikian pendjelzsan
"Merdeka"
diperoleh

jang
darj

Pura

dikumpulkan

ini

Keterangan

oleh wartawan "Merdeka" sehubungan dengan rentiana pe

Selandjutnja

Pura.

Angkasa

PN

dari

investasi

ini

tahun

sumber jang kompeten di Air.
por: Kemajoran.

meter jang terdiri darj 8 ruang
an 10 mx 40 m dengan biaja
seiuruhnja Rp. 50— djuta jg
merupakan

direntjanakan men.

djelang achir
terpasang.

laksanakan.

dipe-

sedang

inj sekarang

mindahan

#nternasivnal

ze-

Kemajoran

perti dikatzkan oleh Gubernur

Panitia
Festival .
Film Asia
terima

jang
Raya pekan
Diakarta
laki, karena menurut observa
si war:awan "Merdeka". belum
jang

pihak

semua

berhubung

masalh ini siap
an dengan
untvk itu. Salah satu jang me

njolok

adalah investasi

PN

ngunan

gudang

barang

jang

Pura

dalam

pemba.

Angkasa

Pura

dalam

Angkasa
bari

PN

Rp. 15 djuta

tsb.

membenarkan kebidjaksanzan
untuk melakukan jvestasi2
tsb. mengatakan

bahwa

kita

tidak bisa me-nunggu2 demiki
an srdia pembangunan lapang
an terbang jang baru tsb. jang

pa

wektm

diketahyi memakan)

ling tievat 7 tahun kalau ba.
ru rertengahan tahun ini di.
lakukan surrey.

Sabtu berdjumlah

Rp

Sedangkan kebutuhan? jang
mendesak sesuai dengan pe-

13550000.

Perlatj'annja sbb: Rp 10 djuta da
ri

Pemerintah

Rp 4 Gjuta

dari

Djakarta,

DCI

700000 dari PT Farolan,

ngan terbang internasisnal te.
rus djuga bertambzh, dimana

Rpj 100

butuha2

Djatya, Rp 50 000 dari FT Masayu,
n antara

tributor

lain dari Gip-

Dis

InternaNam Trading Co-, Dian
tional dan Pertamina. Dikabartun
lebih landjut bahwa perusahaan
Laksamana

KSAU

Swkendar

woto

dalam

menjumbangkan

telah

plotannja

gedung

sebuah

pesta

film (film

5 Film Hongkong
serta
ini 3 buah fm
Baru2

“kong tiba di Djakarta untuk
ikut sertakan

Hcrg

Si

690

ke hal.

2. Konperensi itu dibuka oleh pre
siden Suharto dari Indonesia. Dalam
pidato presiden mertjatat bahwa negara? besar jang menurut Piagam P
BBB telah dipertjajakan pendjaminan
bagi perdamaian dan keamanan internasiora! serta regara2 jang berda
sarkan Persetudjuan Dienewa tahun
1984 mempunjal targgung djawab jr
ehusus, tidak menundjukkan sesuatu
untuk mergambil largkab2 di Kambodja. Korperensi di Djakarta karearja merupakan langkah pertama
urtuk berkumpul dalam rangka usa
Ia jang objektif untuk” mengekang
memburuknja keadaan serta sumbangan kearah mengembalikan suasana
damai di Kambodja jang memungkin
kan rakjat Kambodja — memetjahkan
masalak2rja tanpa tjampur tangan da
HM Inar. Tertjapalnja tudiuan2 itu akan pengaruh baik
pada masalah jarg lebih luas dalam
merdapatkan pemetjahan damai untuk seluruh Indo Tilna.
3. Atas urdangan nertemuan itu,

Lengan

ngan

mentjari

dari DCI,

persoalan

bersama

antara Dja.

bar dan DCI Djaya.
”Bukan rahasia lagi,

Kebersihan DCI Djaya
Chusus (Polisi
3
Pengangkatan
Bergadji),
Tak
u deke—37 Polsi Chusus
Dinas

meminta bantuan segenap
lapisan masjarakat untuk
melaporkan kalau ada me
lihat Tan Kim Tjan jang
berperawakan sedang kepa
da pihak kepolisian setempat. Belum diperoleh kepas
tian dimana Tan Kim Tjan
berada, kemungkinan pula

turan2

thd

pelanggaran

|

Gimana

Gubernur

berada

pimpjran

telah keluar dari daerah Su

dibawah

Guberaur

pengawasan

DCI Djaya

dan Pangdak VII Diaya. demi
kian SK Gubernur Al Sadikin,

matera Utara. (Ant)

Meaurut

Keng

kemudian
Njong

radio

oleh Tan

kan dengan tjek
palsu seharga Rp.

Sie

tsb 'dibajar-

Hakim

Sewaktu

itu,

radio2

Indra

Mala.

Negara.

terdakwa Tan
on SH kepada
Sie Keng menanjakan tuduhan
tsb. semula terdakwa mengata

kan tidak benar dan terdakwa?
ikut2

laimmja

Hakim, akan

ri mereka Sudah
masuk pendjara,

sering keluar
karena mela.

mengatakan tidak

4. Para menteri telah mengadakan
suate tukar pandangan jang bebasdi
dan terbuka mergenal keadaan
Kambodja dalam semangat muhibah
meng
Gan saling pengertian. Mereka utama
akui bahwa tanggung djawab
dalam menghadapi masalah? regional,
pada tingkatan pertamanja terletak
h
pada negaraz jang terdapat didaera
jarg bersangkutan dan bahwa pemeli
baraan perdamaian menghendaki kerdjasama atas dasar seluas mungkin
artara semua negara jang berkepenUirgar. atau tersangkut. Mereka telah
bahwa dengan
merjatakan harapan
berkembargnja suatu — permufakatanpe
artara nezara2 Asia, urtuk mana

dakwa

mikirar2 lang diterima nada pertemuan itu dapat dianggap sebagai su
tolak, negara? jarg tidak
atu titik
konperensi itu akan
diwakili dalam
ikut serta dalam pembitjaraan2 dima
sa2 jad.
5. Terdororg cleh suatu keirgiran
pabersama memberikan sumbangan aran
da usaha mengembalikan peraam pada
ehususnja dan Asia Terggara pada
dan ketenangan di Kamboaja askan
'umumnja, para merteri merandmasing2
kembali Ikatan negara2nja
pada tudjuan dan dasar? Piagammasa-P
g bersangkutan dengan
1
lah jang dihadapi, chususrja Pasal
dari Piagam itu, jang” menghet
pemetjahan melalui tjara2 damai dari
setiap sergketa diantara bangsa2. Me
reka Uelah pula mergingatkan kembalj akan Deklamasi konperensi nega
ra2 Asia Afrika di Bandung pada
bulan April chususnja mengenal pokok2 jang menghendaki dihormatirja
kedaulatan rasional dan penseliharaan keutuhan wilatah serta non-inter
versi dalam masalah2 dalam regeri
negara2 lain.
6. Para menteri mengakui adanja
keinginan rakjat ” Kambodja untuk
memelihara suatu kedudukan netral
dan tidak bertihak (ron-aligned) dalam imasalah2 Internasioral dan ketnginan untuk tidak
merjelesaikan m
Sementara itu dalam memberikan
pandangan atas keadaan di Kambopara

Gia,

menteri

mentjatat

dengan
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DJ AKARTA — Kurs valuta asing di Djakarta hari Sabtu
n
Pasara
nja.
sebelum
hari2
pada
kurs
1970 masih sama dengan
sepi dan kurs jang tertjata
hari Sabtu tidak ramai djuga tid
ai berikut :
pada PT Guntrag Agung adatah
DJUAI
BELI
Rp,
#11
—
is
Poundsterling Ingger
Rp. 412—
Doflar Australia
Rp. 90—
Rp. 123—

Rp, 10050

Rp.

Rp.

100—

82—

kan oleh pemerintah
lam pernjataannja
padi
jang sedjak itu bs
kembali. Di
huburgan Int
a mengingatkan kembali pada
djaminar2 jang diberikan oleh fihak2
dalam — Persetudjuan Dienewa tahun
1984 dan fihakZ2 lain lang bersangku:
tan untuk menghormati — kedaulatan,
netralitas, persatuan — dan keutuhan
wilajah Kambodja serta menahan df
Fl dari setiap tindakan tjampur tang
an dalam masalahZ dalam negeri ne
gara tsb
1.

berikutnja dan

Dalam hubungan pertimbangan

diatas int para menteri dengam sega
dan setjara tegas
han
tindakan permusuhan
dan agar semua
dnwertika
ditarik mundur dari
pasukang
Kambodia

hingga

Gary semua fihak menghormati itaske
netral
kemerdekuan,
@sulatar,
dja dan
dan keutuhan wilajah Kambo
r
merahan diri dari tindakan "jampu
tangan dalam masalah? dalam negeriKk
negara Itu untuk memungki m
jat Kambodja memetjahkan
nja dengan tjara2 darcai menurut ke-r
hendak mereka sendiri tarna tjampu
Tangan atau tekanan dari luar:
GI) ketua2 gabungan dan para
Dienewa tahun
peserta konperensi
1954 serta anggauta? Komisi Pengawasan Internasional mergenai Kambodja Jarg dibentuk oleh konperensi
Itu bertemu dan bekerdjasama — dakembali
lam rangka menghidupkan
komisi itu,
@V) Semua peserta konperensi
Djerewa tahun 1954 serta semua fi
ber
hak2 jang berkepentingan lairsta pal
temu dalam rangka usaha mentja s
untuk seleka
suatu permufakatan
murgkin diadakan suatu konperensi
irterrasional untuk mendapatkan susuatu pemetjakan bagi keadaan dewa
sa ini 1g adil, damai dan efektif.
8. Para menteri-memutuskan agar
pandangar2 dan rekomendasi? mereka jang disebut diatas dit
untuk mengadakan konsult
ra resmi pada PBB. Deng:
ini mereka mengharapkan agar semi
arggauta PBB menginsjafi kegenting
an masalah itu dan mengulurkan
sa2 baiknja untuk usaha2 meni
suatu pemetjahan damai bagi masaKambodja melalui pertemuan
atu konperensi internasional atas
sar2 jang diusulkan oleh sekreti
dlerderal PBB dan fihak lain.
9. Para menteri telah memohon
tiga peserta jakni menteri2 luar neMalaysia dan Indonesia
geri Diepang,
ra mereka sendiri dan djuga dengan
fihak2 lain serta ketua2 gabungan
konperensi Djenewa, — tentang tjara2
melaksanakan pasal 7 (ID dan
serta pasal 8 jang disebutdiatas

bagian ba

kan

ekretaris djenderal
dan para anggauta Dewan
manan dengan maksud diambilnja tim
dakan oleh PRB
memberikan laporan mengenai hasi'2
mereka kepada pemerintah2 jang diwakili dalam korperensi ini. Ketua.
komperensi diberikan hak untuk me
nendakan konsultasi dengan pemerin
tah2 itu, serta
fihak2 jairnta
Jang
berkepentirgan,
dalam rargka tang:
kah2 lardjutan kearah suatu pemetja
han damai

10. Para menteri menjatakan peng
hargaar mereka urtuk keramadanh para
ban jang diterima mereka
masire2 selama
ar grauta per
berada dl Diskarta dari pemer
rakjat Repubtik Indonesi
ngn'urara Jar
pertemuan tai

ru2

kedapatan

telah

mati

12/5 Kelurahan

sumber

Sawal

tsb, pada

Kemajoran.

lu murung

jang

Kaju

ian

malam itu

dari suaminja

dan djarang berbija

beberapa

Setelah

djam

satu

tertidur

.

anakah suramun

1) pd p'riu menu
adaan membetakang
dju dapur dim
bersintuhan dedan udjung
terntata telah me
cgan lantal
1 dlam kemudian
ninggal. Ba
urunkan polisi dihadapan
majatnja
ramai, jang berkumpul diseorarg2
kan tsterinia tadi
babkan
Perbuatan apa jang dilakukan Sa
#1 sehingga menimbulkan persoalan
itu belum diketahut dan masih dalam
penjendikan. Sawal meringga'kan dian
orang Isteri dan $ orang an k.
dari Isteri tua
taranja 2 orang anak
lu menteg
ria jung telah Tebih
tua
ta. Anakrja jang patier
uduk di klas VI Sekotah Da
an sumber Poltsi tsb
“
€
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Ba
un Dana PBB uriuk Irjam
kete
m
dala
r
Soha
n
Haru
rat,

Anyara”
kevada
rangannja
Ba
menga-akan kini di Irian

ra:
wat

datang
Cessna

lagi 5 buah pesa
pemberian Prest,

rap

hanja

untuk

Pers pemusan jang Omah Histuk tempo.kavap sepeta datang

Gen untuk Pemda Irbar.
Ke—5 pesawat ja diseranIrian Ba.
kan kepada Pemda
kepemerintahan

setor|
a
untuk time
muatiw
mamb

dalam

BUDI NV

SETIA

keperluan

disana bu-

uriuk diganakan
kan
keg'asan komersil

PAYNAVA AT AN

SENI RUPA AU TRALIA DEWA
Australia mutahir

Seni Rupa

Pameran

diselenggarakan

Kedutaan

Australia

Besar

dan

oleh

Dewan

Kesenian

Djakarta

di

PUSAT

KESENIAN

DJAKARTA,

Taman Ismail Marzuki
mulai Hari

dibuka

djam

Rabu,

20 Mei, sampat

09.00
17.00

sampai
sampai

Senin,

13.00,
21.00

A

tilp, 52208
tilp. 44596

!

djam untuk
perdjalanan

Ketua

|
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setelah singgah

—

:

SHOW
COCK
FIGHTING
bajakan
Basama
ADUAN
AJAM
PAMERAN

IRIAN BARAT TAMBAH
“
5 PESAWAT LAGI

menggan

ra disebabkan memikirkan
persoalan.

antara lain

kapal2

DAN

BIMAS UNGGAS

oleh be

tuanja

selama empat
melandjutkan
ke Australia.

dahulu sementara dia akan ber
kundjung kerumah tetangga un
an ke
tuk mengobrol2
Adjakan

faktor

telah

kapal?

menurut

dan mengantarkan Gubernur Daniel Evans dan rombongan dilapangan terbang

menjuruhnja tidur 'ebih

susahan,

Hal Ini

ketjilnja

braith, tampak menjambut,

24-00

tekan pada hari Senin
isternja,
Menurut

angkutan

di Indonesia,

kat

sumber polisi menga

demikian

mengungkap.

djuga

gian Washington.
Dutabesar Amerika

pegawai

Utan

Atieh

dari

orang wisatawan negara ba

tung diri didalam rumahnja di
Kelapa Tinggi
Kebun
daerah

RT

DALAM RANGKA:
| PROMOSI PARIWISATA |$

se

perdjalanannja ke Australia
dan beberapa negara Asia
25
dan Eropah bersama

berkantor di Dji, Ekor Kuniag
Djakarta Kota: pada malam
WIB
diam

laut

ig

dan

Evans adalah dalam rangka

Mei (Merdeka)

ira2

Harjono

situasi

IK P1 purups. paua @ETTROMES

Djakarta — Gubernur ne
Washington
bagian
gara
Amerika Serikat, Daniel J.
Evans, Sabtu malam singgah di Djakarta selama em
pat djam.
gubernur
Kundjungan

oleh Pemda Dja-

(40 tahun)

de

GUBERNUR
WASHINGTON“
SINGGAH EMPAT
DJAM DI MANILA

pem

& Te'ekomunikasi

Perla

bagatmana

tersebut,

aa
Pos

beroperasi

perhubungan

berapa

Pegawai ,
PN Telkom
gantung diri
SAWAL

se-

k Perhatikan Voltage
jang epat!

Sumut di Belawan ba-

ini,

karena

anjara lain ke erangan Guber
nur jang selandjvnja mengemukakan, bahwa rersiaratan

PN,

diremadjakan,

Harjono disebabkan

ni. Pemungutarnja djlaksanasekali setelah
kan 2 tahun
1970/1971. Dem:kizm
periode
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ra.

masional.

nja dipungu, dari presentase
jang didapat peta
tambahan

Djakarta,

dan

"volume”

di

kan der Djatiluhur harus di
bajar petani dan pembajaran

tsb diterima
wa Barat.

telah tua

Admialstrastor

jang dialir-

air

agar

le-

karang ini dalam rapat ker
dja kepala2 pelabuhan Gan

bag'en &ir, chusus dalam soal
@lerang
ajrnja,
kan bahwa Bank Dunja meng
hendaki

5075

dapat

kondisi

pengaliran

(Mrs)

hampir

Dirdjen

dan

soal

dan

jrigasi

7

mengemukakan

oleh Gubernur Dja

soal

UI

demikian di.
bak,
ngan
kemukakan oleh Dirdjen Per
Harjono
Laot
hubungan
Nimpuno,

Indonesia, Gubernur
seluruh
emukakan, bah
meng
n
Solihi
wa dalam memberikan btntu
annja jtu Bank Dunia memadjukan persjara:an2. Diantara
nja

besar

— Diperkirakan,

kini

perlu

tsb

lebih

demikian

penjelidi-

(Ant)

adalah ipar perem

Indonesia

wa Beras Solihin GP.
dihadapan para
Berbitjara
Pe
peserla up grading course
management dari
mngkatan

saksi2,

Ketiga menteri itu diminta untuk

waduk,

darj

terangkan

BERSAMA

SWstu kechawatiran
jang mendalam
akan memburuknja
keadaan setji
sertus dinegara itu, jang djika dibiar
kar berlargsung, akan membahajakan
tabilan diseluruh

surat2 keterangan lengkap,

kukan penipuan2." Sidang oleh
hakim diundurkan sampai ming
gu depan untuk memeriksa ter

meningkatkan

wah

tetapi oleh petugas2 pengadilan
maupun Djaksa sendiri menjata
kan bahwa sebagian besar da

Da

dan men
wakil dua perdana menteri Yen
Samteri luar regeri Kambodja,
baur telah memberikan gambaran
dan
mengfnai perkembangan terachir serkeadaan dewasa Ini dinegaranja per
ta memberikan pendjelasar2 atas de
tanjaan jang diadjukan berhubung
ngan keterangannja itu.

stbagaj — usaha

lagj

selesainja

kan? lebih landjut.

dan

HARJONO
NIMPUNO

ditrop

untuk

lam tahanan Mesir sambil me

ta2 telah berumur 20 tahun
lebih. Oleh karenanja kapal2

tahap

Ika dollar AS Dana ini

Pilipina jang terli.

kinj sudah berada da.

nunggu

bih: dari kapal? jg. dimiliki

Dunja akan
Bank
uamg sebeser 40 dju

penjama,
mendrop

itu.

lain-

mentjo

uang

Beirut.

MEDAN

lebih

Sebagai

Orang2

asing

negara

terbang

sedjumlah

bshwa

meningkatkan kegungan ProDjal.iluhur,
serbaguna
jek
Bank Dunia member kam per
memberjkan
setudjuan untuk

bantuannja.

tu ditanja oleh

KATA

BANK DUNIA AKAN,
BANTU DJATILUHUR
BANDUNG,

ba:

Sebagian
besar kapal2
sudah tua

Ia

Untuk

ternjata

bius dari

atr untuk sa

—

se-

tsb te.

kan keluar negeri.
Kedis adalah Atase Ekonomi Pilipina dj Kairo jang tiba

Djawa Barat, (Ant)

Semua terdakwa mengatakan
belum pernah dihukum sewak-

kosong dan
500.000 jang

tak ada dananja pada Bank

gang

tangankan

mindah

me-

menjelundupkan

agar kintjir air sematjam itu
di daerah2
dapat didirikan

diperiksa disuruh
jang belum
menunggu gilirannja diluar sidang.

pepun untuk memliki dan

ba

mengusahakan

pula

akan

lalu

negara

jang asing jang d'anggan ti.
dak legaal hendrk diselundup

Indramaju,

keterangan,

dilapangan

djumlah

mengata

wah? dan kebun2nja.

dan

Israel
nja

akan

hanja

iai

waktu

untuk kepentingan

kan mata2

diselundupkan
hendak
jang
tsb diatas, terbongkarlah kegiatan2 kedutaan besar disana
pertukaran? ge.
mengadakan
lap antara Kajro dan Beirut

Kedjadian

diplomat

lah pula dipersona non grata
kan dengan tuduhan melaku.

asing

uang

beberapa

dan Mesir se.

bagai
kevala rumah 'angganja sebab didalam tesnja di.

Madjalengka: Banten dsb ig

membutuhkan

alat? negara

Pilipina

ber-turut2

Mesir

Pertzma2

kiktjir air tsb:
berguna sekali

misalnja

Barat,

orang

kedja.

hubungan

mendjelekkan

puan be'tas Duta Besar Pilipina dj Kairo jang bertugas se.

1 bagi beberapa daerah Djawa

«

pernah

Solihin

kan bahwa
akan sangat

antara

sebe-

dengan

perkara

dalam

na

satu

waktu

kali

ra

obat

dju
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djangka

dua

Kairo karena

per djiwa, Harga

kintfir air tsb Ik Rp.

Dalam

dari

Deddy

HA.

ita, maka

bius

staf darj Kedutaan Besar Piii
pina dipergoki oleh alai2 nega

60 Ilter

sebanjak

dan

minggu,

ta dan dihadiahkan kepada
sebagai "service”
penaua

wita.

luruh wilajah DCI Djaya. Da#neasnia
lam mepdialankan

Sukarno

diantaranja telah

per hari

pera.

jah kekuasaar nia melipu: se

SN

bab

bat

mengadakan
Mesir kemudia,
pengusutan lebih landjut dima

Kairo

di

bernama

rat 170 kg
dian

Indonesia, ke

KBRI

staf

Aldjazair

lebih

berisikan

Sehubungan

ditangkapnja

oknum

luarga

dan

buah

ngan ketenjuan? al. kekuasaan
termak
Kepoiisian pegawa'2
sud hanja terba'as pada pe-

ngusutan

beberapa

kedua

darj Beirut dengan 6 buah kof
fer

jang didjadjkan

sasaran sedjak

salah satu penin.
Gubernur
Solihin
n Gubernur

peaduduk

asing

Asia, Tenggara

duk kampung tsb adalah se
kinffir air jang dapat
memberi air kepada 4.800

hasi!

atas kepatuhan jg setepat?nja
Daerah
terhadap Peraturan?
kebersihan.
@'bidang
chusus
Gub. KDCI Djaja Ali Sadikin

kepolisian Sumut

kepemimpin
Guber.
tsb”. demi.

baru di Menteng . Djakarta
Selatan jang semula meru.
pakan daerah
terdiri dari
dan
terburuk
rawa2,
Salah satu fasilitas jang
oleh Gubernur
dihadiahkan
AK Sadikin
kepada pendu.

dan

antara kedua daerah teruta
ma jang menjangkut masa-

lah tapal-batas

perwakilan

pula melihat2 perkampungan

dan ke

telah mengangka, 37 pegawai?

TYPIST BERPENGALAMAN

ASING

pengalaman

Ali Sadikin

kedua

telah banjak berhutang aki
bat kalah main djudi.

berapa

Lamaran dapat dilakukan setiap djam kerdja setjara tertulis atau
pribadi dan dislamatkan kepada:

VALUTA

bersama2

kehormatan,

peladjaran

dilakukan oleh Tan karena

untuk dipekerdjakan dengan gadh jang baik.
Starat : Berpendidikan sedikit2-rja dengan idjazah SMA.
Umur antara 22 sampai 30 tahun
Pengalaman kerdj, minimal 3 tahun
Dapat berbahasa Irggris dergan baik
Idjazah kursus mengetik

KURS

pertama.

membawa

37 POLISI TAK BERGADJI
KEBERSIHAN
UNTUK
DCI DJAYA
me
Guna
DJAKARTA
pengamanan
nginjensifkan

Pihak

1

Dalam

Gubernur Ali Sadikin di Dja

Memerlukan dengan segera :

WARTA

Maksud

sa-

Room DCI Djaya”.
KINTJIR AIR UNTUK

So

Gubernur

Tan Kim Tjan (41 tahun)
bekerdja sebagai supir taxi
dan beberapa waktu jang
lalu telah mendjual mobi!
sedan merk
madjikannja
dengan har
1955
t
role
Chev
Hal ini
ga Rp 650.000,—.

DITJARI

Mempunjai

dan

ratlon

adalah dalam rangka kundju

kalah main djudi di casino
Medan.

wo TEKS KOMUNIKE

SEORANG

Senin

Barat

tiga untuk menjelesalkan be

puan 100 (seratus) buah radio
"Philips" type 16.RI,277 dan 376
i harga Rp. 471,
jang m

turut

Film Asia ke 16. Dua film, Horg
kong sementara iru sudan liba
iga
di ibukota sebelumnja
III)

Pr
sea

Djawa

tsb terutama

3 maksud,

pe

para

dan

buronan polisi didaerah Su
matera, karena laki2 tsb.
mobil setelah mendjual
dan madjikannja, setelah ia

peni.

rena

dalam — Testival

(Bersambung

lihin

Sa

tang Suwandi bin Surjanegara
dan Lim Kwi Djiam alias Mul
jadi, hari Sabtu kemarin telah

Wizma Iskandar Sjah, Keodisran
Buru, dengan segala pelengkap
annja untuk keperlsan jerjeleig
garaan
Lal).

bemama

il

id Abu Bakar bim Muhammad
Sukarno bin Sastrodiwirjo, Ta.

'tu

pada

bari

Kundjungan

kom

anggota

Bools- bersama 4

Su

Madya

pemda

ke Dakarta
Selasa bl,

(Merdeka)
Njong alias

Djakarta. 19 Mei
Tan Sie.Keng

mendjadi sponsor

parade artis.

djabat

Somantri.

100 radio Philips dibajar dengan tjek
kosong

Houten.
Lotto, BU Nalo, Van
Roda' Mas, Philips, Rinso. Har.
Unjiever aka:

Lily

saja

kian kata
Solitm
setelah
mendengarkan
laporan Gu
bernur All Sadikin di ”Ope

Bupati

lat Sukarmadidjaja,

Dan

dasarnja berkat
an dan mani
nur Ali Sadikin

Gu.

Solihin,

djadi sasaran pengamat2an pi
setempat
alat2 negai
ntara mere.
dan beberapa
berhasil ditangkap
ka telah
basah.
Selandjutnja menurut
war.
ini adalah
“Antara”,
tawan

Tut atas hasil usaha Ig pada

didampingi
Solihin
berour
oleh Walikota Bandung Hida

Tan Kim Tjan mendjadi

PENGADILAN :

BERITA

BU

Film),

Importir

dan

mini-

dikamar
AC.
pemasengan
tunggu arrival dsbnja. (ND)

ditunggu

rodfin (Gabungan Produser,

paling

jang

ke-

mum bagi suatu airport inter
nasional pun kita belum per.
seperti
seluruhnja
lengkapi

Rp 50000 dari Thai Ingeraational,
Rp 200000 dari PN Pelni.

itu mash

bahwa terhadap

diakut

000 dari PN
Rp 200000 dari
Rp 250000 dari PT Pembangunan

Sementara

penggunaan lapa.

ningkatan

bioskop2, Rp

kata

demiktan

19 Mei (Mdk).

Medan,

terbang

lapangan

Pilipina di Kairo djuga, men-

kan pengakuan nasional dan
internasional,

Sudah 2 tertangkap basah

asing

kinj diplomat

maka

dj RPA,

karta benar2 telah mendapat

kan didaerah Djawa Barat”,

Djual mobil
madjikan
karena kalah
main djudi

penum.

barang2

san dan

Sekarang inj telah diselesai

ngan

uatuk

(ban berdjalan)

pang keluar setelah turun da.
ri pesawat. Semua perlengkap

internasio.
silitas dilapangan
masih terus
Kemajoran
-

kan

conveyor-

satu unit

|

daa

achir
ang-

besar2

kedutaan

kota?

PEMBANGUNAN DJAKARTA DIAKUI :
SETJARA NASIONAL & INTERNASIONAL
erahnja. "Banjak sekali pengalaman dan peladjaran j
dapat kita ambtl dari sini
dilaksanauntuk kemudian

tjandu

uang jang pada waktu2
melibatkan
banjak
Inj

a

ta

KARENA AIRPORT
BARU AKAN MAKAN
WAKTU 7 TAHUN

dan

Mdk)
membasmi

19 Mes
rangka

BEIRUT,
Dalam

diteruskan
ning

Diplomat Pilipina
terlibat
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,

Djakarta,

Dalam

Diah

bali,

negeri

untuk

Ba

berkepentingan dikawasan
jang
untuk diadakan pertemuan diantara negeri2
tanggurg dja
perang itu. Sekalipun Asia mengambil
jang sedang diketjamuk
jang menentukan
wab moril terhadap keadaan dinegeri?nja, namun kekuatan2

diluar benua ini selalu merupakam halangan bagi negerta Asia untuk dapa
tanggung

mengambil

kekuasaan

dan

djawab

sepenuhnja

daerah2nja

atas

sen-

Setelah Pertemuan Asia selesai. maka Indonesia djelas tidak bisa ber.
pengku tangan. Tapi ia haruslah giat dalam mentjari djalan? pelaksanaan
hasil2 pertemuan. Terutama dibidang2nja jang menjangkut seluruh kepentius bisa
gagal sebelum konperensi
ngan Asia. misalnja, approach? jarg
move?
disukseskan diwaktu? mendatang. Dalam hal inilah kita mendjalat

untuk kembali kepada kekuatan Asta seperti jang diungkapkan didalam Kon.
perensi Bandung 15 tahun jang lalu jang ternjata telah mampu meredakan

perang dingin diantara dua kekuatan raksasa dimasa lalu dan mendorong
kemerdekaan nasional dan kedaulatan negeri2 Asia—Afrika.
Politik bebas-aktif, netralitas dan non alignment adalah sendiata politik
dalam
jang terkuat untuk Asia. Djika kita memegang teguh garis politik Asia keputuusaha menjelesaikan soal Asia, kita akan lebih sukses melaksanakan
san2 Pertemuan Asia jang telah mampu: mengumpulkan.s€mentara pemimpin2
tinggi sementara negeri Asia.

tetapi

15 BAJI

KORBAN

SERANGAN

DI

parts

djatuh

korban

orang

terbatas
tehnisi

Gerakan tersebut menjerupat gerakan Sosialisme dibenua Eropa dalam
abad ke-19, setidaktidaknja mengingat
kan kita begitu, tetapi sumber doktrinnja bukan Marxisme, melainkan
Freudamisme. Bila dalam abad ke-19
@ibenua Eropa, kita mengenal Sosialis
me utopi (Owen, Proudhen, Salnt-Simon) dan Sosialisme ilmiah (Marx.
Engeis), maka dalam abad ke-20 dibenua Amerika, kita mengenal Campus Liberalism (John Lennon) dan
Campus New Left (David Bellinger.
Wright Mills). Bila Marx melukiskan
agama sebagai protes terhadap keseng
saraan manusia, tetapi sekalipun merupakan sumber daripada kesengsaraan manusia tu (dalam bukunja, Kritik
atas flisafah hukum Hegel), maka

di
AS

TN

Wiratmo Soekito
Froud melukiskan kemadjuan peradaban manusia sebagai dimungkinkan
oleh adanja tekanan terhadap djiwa

'manusia, tetapi sekai'gus tekanan ter
hadap djiwa
manusia
Itu merupakan
sumber rasa
tidak berbahagianja ma-

nusta orang-seorang (dalam
bukunja.
Peradaban dan Rasa Tidak Puasnja
Mesk'pun bukan Marx dan Engel:
jang melahirkan Sosialisme utopi, na
mun dalam kata pengantar bukunja.
Suatu Sumbangan kepada Kritik Ekonomi Politik,
wa
diwaktu

mendjiplak buah-fikiran kaum Sosia1s Perantjts (Proudhom. Saint-Simon).
Katanja,
"an

djangankan
memberikan

Djakarta.

Menurut keterangan pollsi, tiga
orang telah ditangkap. Reuter menga
harkan, bahwa para demonstran Itu
kebanjakan diduga telah ikut serta
dalam demonstrasi jang terdjadi sebe
jumnja dekat lapangan terhang Inter
naftonat di Tokyo sebagai protes thd
Ikut badirnja Menlu Diepang dalam
Romperensi Djakarta mengenai Kam.
sogja,
Memtu Ateh berangkat dari lapang

“8 terbang Tokyo menuju Djakarta
"ena
mengalami
sesuatu
Ineidan
Ren
(Sambungan

dari

hal.

dam

Nam

“Vangeanem

sebnah

4 “Festiral

of

Ii

film
Eng

A Shosgte

Mes mon drama,

4 Hongkong

1989

Ia

Gomont ha
ta Setu
ada
kepaselan Mangarat Ajomlik dan
Beni
Mn
aona
ang “kam
barat eta
dalam FTA
1 10. Teberaga 4
“sa
Mm
»-

Geger "tpu tang H
Aan Bernnga

bila

kita

melainkan suatu Sosiallsme utopi dju

TOKYO, 19 Mer (Mak)
Kurang lebih 4.000 mahasiswa dan
kaum buruh Djum'at malam mengadakan demonstrasi protes di Tokyo
menentang penjerbuan pasukan2 Ame
Fika Serikat dan Vietnam Selatan ke
Wilajah Kambodja
dan Konperensi
Menteri2 Luar negeri Asia mengenai

buat Hlm (AM adalan Ava
Arama jaita "Lora WP ekuan

namun

me bukanlah suatu Sosialisme ilmiah,

di Tokyo -

PANITYA

ilmiah,

memperhatikan sedjarah gerakan Ko-

Demonstrasi

dj

memberikan
kependapatpun ia

tidak berani. Meskipun dengan penGjang-lebar, Eengels menguraikan per
bedaan antara Sosialisme utopi dan
Sosialisme

Kambodja

Marx menerangkan, bah
jg lalu la hanja pandai

atm

Ra. Sebab sedjarah gerakan Komunisme Internasional, tidak sesual dengan
ramalan Marx dan Engels, tidak mem
bawa negara Sosialisme kearah masja
rakat Komunis, melainkan kearah ne
gara Nasionalis. Emil Lengyel dalam
bukunja jang terbaru, Uasionalisme:
Tarat terachir Komunisme,
1900,
amat berhasil dalam menggambarkan
hat itu.
Sebagaimana Sosialisme Perantis
(Prondhon, Sotnt-Simon) dan Sosialis
me Dierman (Marx, Engels) sama-sa
ma bertjorak utopt, demiklaniah pula
Campus Liberalism dan Campus New
Left. Adapun perbedaannja talah. bah
wa Campus Liberalism — mempunjal
prirsip kemanusiaan, — tetapi tidak
mempunjat program,
New Left mempunjat

sedang Campus
program, tetapi

tidak mempunjal prinsip kemanusiaan
melainkan mempunjat terortame seba-

tel taktik. Sebagaimana Engete seba
2aimana pembela Sostalis Imah men
(sta Soslallame Topi sehagat Snatalis
me jang tak dapat laksanakan, da.
miklantah pala Campus New Left men
(el, Campus Liberaitam dengan satu
pertanjaan jang selain Malang alang
"Mengapa protee-protes Wita tidak
juga berhasil menghentikankan Da
rang Mi Vie Nam"
Dengan

tewrnla — Gerekan

Mudaja

Muda Abon Amerika, berehtriak
damar Mariiema dan mutattat Aa
man Prondtantama
tom FREUD
jang me
Maneat Antam tekan
1g
&
Antar eta M0 temen Perta
nat sehagat seorang mendte
marnah ey Ramai, ta
tape Ia retak Wanja terkena sebaga
senang sarden Natar ang memar
teahangan sea tentatk terami eat

afasi

kesulitan

spare-part,

meng.

selain dilakukm
sempurna

diu

dan

ne

lainnja, demikian
Menurut

Bintara ke Australia serta bebe
rapa

ngikuti

Komando

ke

Amerika,

Staf

dan

mau

DJAKARTA

—

wab pertanjaan

R

Mendja.

ne.

potensi

mi.

hadirnja

pasu.

kan2
Amerika
Serikat di
Kambodja
ia berpendapat
bahwa hal itu adalah dgu
persetudjuan penuh pemerintah Lon Nol.
Ia menundjuk

bahwa

ke

hadjra,

pasukan?

hadirnja
lainnja

pasukan?
asing
diwilajah Kambo.

Serikat itu
dja.
"Akan
ngar

Amerika

adalah karena

tetapi

bahwa

saja

fihak

mende

Amerjka

Serikat akan menarik pa.
sukan? itu pada 2chir bu-

lan Djuni jang akan da.
tang
ini", kata
Thanat

Khoman
"Betapa — sempurnanja”
demikian
ditramb:

"diika

pera

Diunj

mereka minta, tetapi ke-

pada

itu

achir

djuga

pada teori Freud mengenai peradaban,
mereka berpendapat, bahwa kemadju
an peradaban adalah gedjala dari teka

PABILA Campus Liberayism
hanja
memprotes
untuk
memprotes, mak, Gambar
kap teori Freud itu kedalam
teori revolusioner den Prog
pam meruntuhkan sistem. permerinta
han Amerika. Mesktpin — demiktan,
Campus New Left bukan bagian dari
eerakan Komunteme Internsstonat, ka
rena menurut adjaran Marcuse, Mar
same Lenintame telah gerai dalam
tugmanja At Eropa “ntuk merumtuh
kam Kapitatteme. Sebagai rentkatna,
tantelah Campus New Left
Adapun
kaum muda Amerika jang memeatami
Perang Viat
Irastrnat alah tamara
Mam Ma barat seat Jontiang jam ter
ayam apem antara Camp Liveratam
dan Campus “ea Left
Kendatiyan bentiana Camp Nee
Lt atas Hrap toge Campus Libera
taburi. amen
Lagu Merstkag
aga para

(Ant)

MENGANGGUR
KARENA PENDIDIKAN
BELUM TERARAH
Kata Prof. Dr.

Sarwono

JOGJAKARTA.
Prof. Dr
Serwono Praw rohardjono,
ke
tua Lembaga Ilmu Pengetahu

an

Indonesia

(LIPT),

atas

per

tanjaan
Antara"
Jogjakarta
mengenai persoalen sarijana2
nj
jang menganarur dewasa

pendenaynia
sandjann

menjatakan
wa
manja

bah
pe

nganggur ju adalh disebah
ken al. karena
tidak/belum
terarahnja sustim pend dikan
sekarang H. Se
kita sampa
ja

Idak

mengaha

memb

bukitan2

itu.
Miata

Memangnja

tahkan

kearah

mo.

an

Kambodja,

Vietsel

kan2

jang

memproies

keras

jin

telah

bendera

memaklumkan

tipggi

Amerika

daerah

dan

Vietkong

dimuka

jang

dj Pa

telah

mengibarkan

ukuran

geredia

be

Amerika

jang terleyak disebelahnja.
Sedjak seminggu jang lalu

dan

Negara

harj

bahwa

terdengar.

jang

Djum

femba

menjaksikan

digedung

asrama

sional menembak

jg

mati 4 ma

desa

(Rar)

an minggu

sukan?

tan

Israel

SPD

PILIH

yelah

LAGI

SAABRUECKEN, — Kongres

Partai Sosialis Djerma, Barat
Kamis memilih
(SPD) hay
lagi

laku
jas

kanselir

kefuanja

amat

Tetapi

Willy

besar.

Brandi

se

memang

sa

tahun

1964.

legasj

ke Kongres

majori

djabatan

untuk

tjalon

itu jang

Brand:

dengan

tu2nja

dipangkunja sedjak

Hanja 11 dari 344 orang de

dak

jtu

menjetudjuj

jang

ti

dipilihnja

kembali
Brandt,
dan
dua
orang memberi suara abstair.

11 hilang

PA

sela

menderi

ta 14 orang tewas, 17 orang

luka? dan 11 orang lainnja

KERUGIAN
DISERANG

dinjatakan hilang, dem/kjan

dikatakan

oleh

Yasser

Arafat: pemimpin
Organi
sasi Pembebasan
Palesrina

(PLO) barj Djumrat.
Selandjutnja

ra wartawan

djung/

daerah

didepar

Arkoub dima

pertempuran

di, Arafay
tah

berita2

kan

Israel

fat

bahwa

telah

pa

mengun

jang

jiu terdja

telah membanjang

mengata

para

disiksa.

mengarakan

iahanan
Ara-

bahwa

aktif

BRANT

WILLY

KANSELIR

Komando?

dibagian

Libanon

(Bebas

5

KONGRES

Hanoi

ini melawan

AKTIF

dat

kepu

memprotes

jang

DAN

tusan Presiden Nixon mengi
rimkap pasukan ke Kambodja.

tewas, 17 luka - luka
—

BEBAS

monjran? di Universitas Kent.
Ohio,

mahasiswa

JANG TULEN
Pidato Pak Harto dalam mefjambut "Pertemuan Asia” djelas meng
gariskan politik luar negeri Indonesia jang bebas dan aktif.
Kalau diartikan bebas
aktif itu, bebas untuk me
ngirimkan sendjata dan
aktif untuk tjampur tangan dalam
soal2 lain
orang, tentunja banjak
jang ketjeleeeee.....

hasiswa dan melukaj 9 orang
lainnja. kejjka
mereka mele
paskan tembakan kearah de

pasukan?

BEIRUT,

na

jang

bertingkat empa,
jiu telah
hanjjur.
Peristiwa penembakan hari
Djum'at jiu
terdjadi hanja
11 harj setelah pengawal2 na

Al Fapah dalam perlempur

"

malam

wanita

jtu

masih

djendela

(Reuter)

14

dae-

sendiri peristiwa iju menerang
kan, bahwa
hampir
semua

Utara ke Vietsel dan Kambodja.

?

dan

at dikabarka,

bermaksud membuka djalan2 ko
munikasi baru d! Laos untuk me
ningkatkan supla! dari Vietnam

dipinggiran

pria

Orang2

merebut

dan

melaluj

merupakan

nembakan

Pasukan?
Vietnam Utara ser
dang berusaha memukul mundur
pasgkan2 Laos kearah djalan ra
ya 13, jg terbentang sepandjang
lembah sunga!
Mekong sampai

Sementara 'tu AFP beritakan
bahwa seorang djubir kementeri,
an pertahanan Laos hari Djumat
menjatakan timbulnja ketjema
san dari komando militernja ter
hadap situasi diselatan Laos.
dan menjarankan
bahwa dari
segi pandangan militer adalah per
lu bahwa pasukan? Vietnam Se
tatan hendaknja
turun tangan
membantu 'bersihkan' Laos.
Djubir itu, 'kolonel Knosky, me
ngatakan dalam satu konperens!
pers bahwa Vietnam Utara pada

sar

orang

kepada

Indonesia.

Indonesia
banjak
jang
njimpan
sendjata buat
nembak kiri kanan.
Jang betul adja, dong.

ke kampus setelah serdjadj pe

Moua-

pertahar

bantuan

se-

buah helikopter Israel telah

AL FATAH
ISRAEL

ditembak djajuh tapj awak
pesawajnja telah djangkut
oleh suatu team penolong
Israel.
Djzegaskannja

bahwa

per

tempuran dj Arkub itu me

rupakan suatu ..perjempur
an militer biasa” dan bukan

suatu

perjempuran

gerilja.

Arafa, djuga mengumum
kan bahwa rumah? orang?

Libano, jang
pertempuran

diberikan

binasa akibas

temebui

ganti

rugi

Ikan

ADDIS ABEBA, 19 Mei (Mdk) besat
Sekretaris pertama kedutaan
Ifekoslowakia di Addis Abeba hari
jum'at telah meninggalkan kota Itu
untuk tudjuan jang tidak disebutkan
guna mentjari suaka disesuatu negata Barat
Viadimir Krula telah meninggalkan
beserta Istegi dam
kota setjara dlam2
ketiga orang puteranja dan naik se
terbang jang bukan
buah pesawat
untuk tudjuan ke Kairo, ruterutin
untuk menudju Praha.
Sumber? jang mengetahui mengata
kan bahwa Krula, jang berada di Addis Abeba sedjak 1967 adalah seorang
pendukung kuat dan kenamaan dari
bekas pemimpin reformis Tieko Alexander Dubcek (kini djadi dubes dl
Turki)

Selama invasi Sovjet kenegaranja
tahun, membe
tahun 1968, Krul
rikan satu konperensi pers di Addis
Abeba jang mengutuk
keras "tindakan diluar hukum" dan djuga meajerahkan satu memorandum kekementerian Luar negeri Etiopla jang
mengutuk tindakan Invasi dari seku
tu2 Pakta Warsawa Itu. (Dp

mahasiswa sekolah cinggi jitu
melantjarkan
pemogokan,

memprotes

dikerahkannja

tara AS di Kambodja.

ten

PM Vietkong
sudah mati ?

Phnom Penh, 19 Mei (Mrk)
Suatu surat-kabar Kambodja ha
ri Kamis mengatakan bahwa
HUYNH TAN PHAT, Perdana Men
teri Pemerintah Revolusioner Vie
Kong, tewas katika pesawata
pembom B-52 AS mendjatuhkar.
bom2 disuatu kamp rahasia di
Kambodja. Tap! hingga sekarang
belum ada konfirmas! langsung
dari pihak Pemerintah Phnom
Penh Suratkabar "Ngkor Thom"
menjebut Huyah Tan Phat seba
gal Ketua Front Pembebasan Viet
nam

Selatan, jang gelar utamalija

sekarang

lalah-

Pemerintah
Kong. (UPI)

Perdana

Revolusioner

(Sambungan

karena

nia tidak membawa kebahagiaan bagi
manusia orang-senrang.

un

kota Saravang, ditep! timur pe

INISIATIF

pas

asing lalnnta ditarik
dar! wilajah Kambodi:

ke

pemerintah

ris selaku

ter kepada Kambodja kare
na negaranja bukanlah me
Mengenai

posisi?

dibebaskan”

garanja tidak mempersoalkan masalah bantuan mili
suatu

usahanja

tara Selasa dan Kamis fhinggu
laju pasukan? komunis telah me
lantjarkan empat serangan thd.

sekolah

sore lalu, Menlu
Thanat Khoman

rupakan
liter.

pengen

Polisi dan Ik 500 orang pengawal nasjonal
didatangkan

Demonstrasi

Djumat mereka sedang menge
pung sebuah pos Laos di Nong

ri Vietnam Utara ke Vietnam Se
latan.

Kamis

bahwa

ketika

malam,

di Jackson,

luas Tang Vay, 90 km dari kota
Laos selatan Savanaket, dan hari

tuk memperluas lorong suplai da

AS

ketika tiba

mengemukakan

di Indotjima,

tel 9 Mai telah

dakan AS di Kambodja hari

di Djakarta darj Bangkok
Djum'at
'Thajland

Nixon

Arm NINA
pemanen
MAHASISWA AS DI PARIS
KIBARKAN BENDERA
VIETKONG
PARIS, — Para mahasiswa

aa

Come on people now,
Smile on your brother.
Everybody get together,
Try to love one another right now.
(TERDJEMAHAN: Marilah manusia
sekarang djuga, Senjum untuk saudara-mu, Semua ' berkumpul, Berusaha
saling-mentjintal sekarang Ini djuga.)
Pembatja mungkin
ingat, bahwa
ketika baru-baru in puluhan kaum
muda Jang berkumpul didekat Gedung
Putih untuk mengadakan demonstrasi
protes terhadap Presiden Nixon Jang
telah memerintahkan pesukan-pasukan
Amerika masuk wilapah — Kambodja,
terdapat seorang muda jang setjara
demonstratif melepaskan — pakatannia
lalu tidur dengan orang lang beriain-

manusia,

pendidikan

me.

APA KATA THANAT
KHOMAN TENTANG
INTERVENSI MILITER
DI KAMBODJA

muka

Tunduk

untuk

sempurna..

"Internasionale””
John Lennon Itu (kita kutip
rangan Steven1. Kolman, Youth and
gn Policy, madjalah Foreign AfAprit 1970)
berbunji sebagai
berikut :

orang-seorang.

Pamen

Kalau

gera

kemadjuan

orang

latan dalam satu

an Laos mengatakan bahwa

pemakalan po

Amerika

Presiden

Seorang djurubitjara

me-

baru2 ini telah dikirimkan pula
beberapa
orang
Perwira dan

gondrong,

nan terhadap dliwa

jang

dari Inggeris,

brewok, tjinta bebas, dan sebagai:
Mereka
menjanjikan lagu tiipta:
John Lennon jang mereka hajati

bebagiaan

untuk

Iis, chususmja
dan elektro,

eologi' itu. Timbullah

Bukan

Sebagat

sampai saat ini masih ditakukan

manifestasi utama dari
Sebagai
Ideologi jang ketat itu adalah Perang
, dimana manusia membunuh
karena d'kukung oleh 1deoasing-masing. Maka manulalu memberontak kepada ke-

kelamin.

antara

kini

sawat. agar
pesawat? (chusus
nja ex Rusia) dapat lebih lama
i
Pembelian spare part

kebawah.

daban jang

tsb

terang

ga penghematan

Para
korban
terdiri
dari
baji2 jang berumur
1 tahun

man

mengenai

ada titik2

perawatan

njakit demam-panas
disertai
muntah2 jg menjerang desa?
tersebut.

rambut

namun

spare-parts

nurut KSAU

8

orang di Tuhaha dan 7 orang
di Mahu, akibat serangan pe.

hara

AURI,

politik

Vientiane, 19 Mei (Mdk)
Pasukan? Vietnam Utara nam,
paknja-sedang mengkonsolidir po
sisi2 mereka sebelah timur Da
taran Tinggi Bolovens di Laos Se

kemampuan

telah

salah

dan
menjebutkan penjakit hystery
neurose, tetapi djuga terkenal sebagal seorang sardjana besar jang mema
Gjukan satu teori psychologi dalam
persoalan
jang adjarannfa menguasai
sex dan doktrin bawah-sadar. Teotinja Itu kemudian diperkembangkan
oleh para sardjana Amerika seperti
Norman O. Brown, Herbert Marcuse
Dalam hubungan dedan R.D. Laing.
ngan gerakan-gerakan sosial, inti-tcotinja jang diperkembangkan itu ber.
lah keketatan ideologi
kisar pada
n ruang kebebasan,
lang mei
lang meniadakan akkomodasi, Ideologi
lang ketat itu memisahkan manusia
Jari manusia, menghalangi manusia
Ingin berkumpul dengan manu-

Oleh :

mengingat

kesulitan2

Gerakan budaja muda
ARA pembatja achir-ach!T
Inf tentu mendengar beritadi
mengenat kaum muda
Amerika dalam djumlah puluhan ribu jang merupakan
tang
kaum "dissenters”, kaum penen
lankan
potitik luar negeri jang Gidja
Washington, te
oleh Gedung Putih di Viet
Nam. Dian
di
knta
politi
a
utam
rganitara mereka itu ada 'c mengo
isasi
Mobil
e
Komit
a
raksas
a
setfar
sir
Nam,
Viet
di
g
Peran
chiri
Menga
untuk
ger, ada
dipimpin oleh David BelMnOrgan
isasi
pula Jang mengorganisir
dipimpin
Kesedjahteraan Nasional, seteru
snja.
oleh George Wiley, dan
aSetjara keseluruhan, penulis amenam
kam tersebut Gerakan Budaj Muda
(Youth Cultural Movement).

kesu

adalah ba

pi meski masih dalam keadaan

bahwa

masing2

mengatakan,

chususnja

tuk

militer Saigon

gi pesawat2 ex Rusia, karena
AURI tidak dapat membeli spa
re-parts dari Negara tsb, Teta

selama 1 bulan terachir dike
dua desa tsb 15 orang baji te.

lah

KSAU

Titan2 itu

Ini

Laos undang
intervensi

hing

tubuh

Suwoto Sukendar
hingga saat
Ini diumlah pradjurit AU jang
ditahan karena terlibat G3OS/
PKI sekitar 800 orang.
Mengenai
kesulitan
spare.

mg

datang

sebebelum

kedua daripada kerusuhan jg
terdjadi
disekolah tinggi un-

pemudi kelihatan disandjung oleh- para demonstran. (UPI)

hingga operasi
dengan baik dan melega
kan, Menurut Laks. Madya (U)

mere

diminta

dekai

Kambodja

sendjata

mahasiswa

KALAU PENJOKONG PRESIDEN
NIXON BERDEMONSTRASI ....

itu berlangsung,tanpa kerusuhan meskipua agak ribut. Gambar
itu melantjarkan demonstrasi
atas menundjukkan ketika buruh2
mereka jang pertama tanggal 11 Mei lalu di New York, Seorang

hasil

P. Saparua Malujang
datang ke

mendjelaskan

bahwa

minta

1

... .

Mahasiswa

£

menjokong

AURI terus dilakukan kerdjasa

Tuhaha dan
penduduk desa
Mahu dj Djazirah Hatawana,
Ambon

reka

atas pertanjaan

mengatakan

MEMANGNJA

keti

bil2 jang lewap
rah kapuas.

SEBANJAK 5000 buruh2 pelabuhan dan pembangunan di New
York hari Djumahat lalu kembali me'antjarkan demonstrasi me-

terlibat

ga saat ini operasi dalam

DEMAM.PANAS

ketjamatan
ku Tengah

dian

menurut

itu

Hal

Selandjutnja

KSAU

AKIBAT

HATAWANA
AMBON — Beberapa

tja

ada

800 Pradjurit AU
G30S/PKI

diluar bidang spesialisasinja sa
ngat terbatas, Mengenal 2 orang
Karbot AURI jang hingga kini
masih tertingal di Rusia, Laks,
Suwoto Sukendar
Madya (U)
mereka
bahwa
menerangkan
masih berada di Rusia karena
ketjantol gadis setempat. Usaka telah dilakukan.
nemui kesulitan,

memang

telah

lemparkan

Laks. Madya (U) Suwoto Suken
dar sebagai langkah kewaspada

nica, sehingga kegiatan mereka

mengembalikan

bahwa

chususkan,

Menurut KSAU: Karbol2z AU
RI jang dikirimkan ke Rusia
adalah watuk djurusan elektro.

ha vatuk

sebagai

dua

7 orang2

dara2 mobil melaporkan bah
wa batu? dan botol2 telah di

tara mereka dalam #nterogasi di

suasana Tanah Air, chusus
nja sesudah tahun 1965.
maka pada mereka diberikan refressing (peniegaran)

Salah satu tjara jang baik djuga adalah mendesak diadakannja jangkonpeberrensi nasional di Kambodja, dimana kekuatan? politik dam sosialsendiri.
Nikal dapat menetapkan sendiri tentang soal? dinegeri mereka
proprosinja, antara lain
Pertemuan Asia telah mendjelaskan sekaligus
Kita
sebagai salah satu pendorong untuk diadakannja pertemuan? lainnja.U Thani
menjetudjul sepenuhnja saran Pertemuan saja jang mendukung saran

dar.

AU,

pat menjesuaikan diri dgn.

dapat disebut berdaulat

tengah

lon2 Perwira, Diakui oleh KS

lum meletusnja G30S/PKI
sehingga karenanja agar da

didalam hal ini, penarikan mundur pasukani asing disesuatu negeripun tidakbagi sesuatu
lah merupakan ketentuan mutlak dan hanja oleh sun" si
atau

sih putih, terutama

tsb. dikirim ke Rusia sebe-

terus menerus. Bahkan

Polisi

kekampus

djiwa 'Pantjasila” 'Saptamarga'
dan "Sumpah Pradjurit' sebab
pada hukekatnja mereka Hu ma

(U) Suwoto Sukendar meKarbol2
ngatakan, bahwa

sekurang2nja

melukaj

sa kita, ja. Bung TV.

ka membalas tembakan jang
dilepaskan
oleh
penembak2
sembunji.

, refress.
ing
para Karbol AURI jang
baru
ditarik kembali dari Rusia
dan kini dalam penampungan
di Adisutjipto
sangat
perlu,
chususnja untuk
mempertebal

Madya

Laks.

KSAU

kan

orang

KSAU

ngikuti pendidikan di Rusia
dan kini telah ditarik kem

di Djakarta
Setelah selama dua hari berselang maka "Pertemuan Asia”
sudah diramalkan
Mari Minggu lalu tetah ditutup dengan selamat. nSeperu
"Pertemuan Djakarta'"
debin dahulu, memang dari sepuluh pasal keputusa
asing ditarik dari
Mtu terdapat seruan? antara lain supaja semua pasukan Pengawas
Internawilajah Kambodja dan supaja dihidupkan kembali Komisi
sional.
bahwa KonDengan selesainja "Pertemuan Asia” itu, belumlah berarti,
rangka penjelesalan
perensi penting itu telah sukses melal ukan sesuatu dalamsekali
mengingat neTerutama
soal Kambodja, apalagi seluruh Indo Tjina. "Pertemuan
Asia” banjak jang
gara2 jang harus melaksanakan keputusan2
tidak hadir chususnja RRT dan Vietnam Utara negeri? Asia Jang langsung
berkepentingan, bagaimanapun djuga, keputusan2nja harus diusahakan agar
luas untuk mentjapai tudjuan utamanja.
terlaksana, sehingga terbukalah djal
seluruh dunia
Usaha? Pertemuan Asia untuk mengandjurkan agar supaja
djika diKambodja,
soal
an
penjelesai
mentjari
dan
akan
membitjar
ikut/serta
Jaksanakan, djelas h merupakan djalan jang tidak bisa ditempuh selama per
musuhan ideologis jang sudah mentjekek dunia dimana-mana belum kelihatan
mereda. Kalau doktrin Nixon untuk Asia memang sungguh2 mau didjalankan,
maka ini merupakan salah satu kuntjl untuk mentjari djalan perdamaian.
sesuatunegara ditentukan oleh rakjatnja sendiri.
Sebab pengertian kedaul:
jang mahapenting adalah bahwa kedaulatan sesuatu
Dan kita mengerti, bahwa
negara mendjadi kuat dan betul2 berdaulat. djika ia merupakan ketetapan
dari rakjatnja sendiri. Inilah jang harus kita tumbuhkan dimana2, dan inilah
n dan Inda Tjina umumnja, apapun
buhka
di Kambodja
jang harus ditumpula
geri
Ideologi atau sistim jang dikehendaki rakjat2 mereka. Selama suatu
ingin mendjalankan tjara? demokratis tapi komunisme tidak mengizinkannia,
bangsa

wawantjaranja de

lain

Baiknja

simpulkan didalam baha

kan tembakan? kearah asrama
mahasiswi
disekolah
tinggi
pemerintah di Jackson, mene

800 WARGA AURI
TERLIBAT G30S

19 Mei (Mdk).

ngan wartawan ”Merdeka”
di Lanud "”Huseinsastranemengenai
gara” Bandung
Karbol2 AU jang telah me

SETELAH KONPERENSI

atau sebaliknja, selama itu akan timbul ketegangan?

rahajat biasa

Jackson, Mississippi,
(Mdk). hari Djum'a, melepas
Poiisi

10096

tambah

sajangnja wawantja-

Djadinja
mengerti
tidak dapat
diutj:
seglene na japkan pa# kal Ui di: Ht

an
19 Mes

@

Rp. 50,- per mm/kolom iklan

minimum : 40 mm/kolom
na

dengan

ranja hanja didalam bahasa Inggeris.

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

telah mengadai

ma

TARIF IKLAN :

DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR):

La

tokoh? delegasi peserta2
"Pertemuan Asia”. Tju-

@

antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara)
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan

BUAT

n wawantjara

an

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar

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

MANA

RAHAJAT ?

-

PENERBIT : P.T. Merdeka Press, Djakarta.

1

,

SERIKAT

an

darj

Menteri
Vlet

-

hal.

1

lesaikan persoalan — mereka de
ngan tjara2 mereka sendiri, tan
pa tjampurtangan ataupun teka
ran dari luar
Kita berkumpul disini, kata
Presiden, bukan untuk merundin
kan siasat dalam mentjampu
urusan dalam negeri Kambodic
malah sebaliknja kita berusaha
membantu negara itu dalam mens
gakkan hakanja jang sjah
Usaha jang terutama untuk ini
adalah keluarnja semua pasukan
asing diwilajah Kambodia, untuk
mendjamin kenetralan Kambodja
Oleh Presiden — dikemukakan
bahwa politik laar negeri Indone
sin adalah bebas dalam arti, bah
wa Indonesia bebas dari ikatan?
apapun, tdak sada Ikatan? pak
ta militer atau politik, tetapi &
en ratan? ndeotogia, sehingga In
donesia benar? bebar unuk
mem
lai seawata tnacalah atwupun
ta kedinilan tanpa dipan
leh Ikatan? apapun. mi

DEMONSTRASI

PERDULI

TIDAK

— Se djumlah

perwira

Serikat

Amerika

tetap me

California, tanggal 13
landjutkan parade mereka di kampus Uni versi itas Santa Clara,
dengan aksi durasi
melai ntjarkan demonst
Mei lalu sekalipun sedjumlah mahasiswa
diselenggarakan
tiap taduk didjalan jang dilalui oleh perwira2 tsb. Parade tersebut
hun

oleh

perwira2

tjadangan

Phnom Penh, 19 Mej (Mdk)
DELAPAN BELAS wartawan
jang dikira hilang pada hari
Sabtu sore ketika pasukan?

Vietkong

memutus

dan

djalan

Vietnam
raya

1

Utara
jang

menghubungkan Phnom Penh
dengan Kompong Cham kemu
dian dilaporkan

selamat

telah menggabungkan
sebuah

kompi

Darat Kambodia
Mula? wartawan

Yennis

Keterang an lebih

Wartawan

18

ngan

itu.

Cameran

dan

diri de

Angkatan

Newsweek

melaparkan

bahwa tira mobil peruh war
ye
taw
etertel eri»

landjut tidak diperoleh.

(AP).

asing selamat
di Kambodja

kabaran/Siaran — Columbia
dan team Televisi Swedia, ma
suk ke Kompong Cham pada
Sabtu siang kemudian ja me
ngatakan bahwa
ta melihat

team NBC

mengikuti rembong

an tsb ketika djalannja terpa
Kemudian Dennis Cameron

tus

mengatakan

bahwa

djalan

terputus $ km dilmar Kompone
Cham. Mesarw Cameran

DIBERITAKAN
HILANG SABTU SORE
sukan? Vietkong telah menge
pung kota dan ada tembakan?
dari kedua sisi djalan ketika
a mengungsi.
Ia menakgk
kira? 300
pasukan Vintkong
berada

pong

disektor

'

Cham

utara

disebelah

ambung

ke

Kom-

hal

bakat
IVI

YALAMAN IV

MERDEKA

KOMENTAR

SELASA,

Taiwan dilarang
pindjam pemain2
Hongkong

MEMBERIKAN SUATU PROSPEK
JANG MENGGEMBIRAKAN
sepakbola maka

penting

PON VII di Djawa

terlalu lama untuk mematangkan regu
nja. Setiap
regu voli
insi jang

Mana sada d7 Indonesi harus siap

menghadapi tantangan dari Pulau
ata ini sebab
djika dilatih dan
dibina dengan tekun regu Bali pasti
dengan mudah masuk cmpat besar
Indonesia. | Mungkin tahun depan
djika pemain? intinja tidak "dibeli"
oleh perkumpulan? dari Djawa.
DJABAR”

pat

egu2 volley putera dari Sulawesi Selatan, Sumatera Utara
dan Bali adalah regu2 jang
tersisihkan dalam pertandi2 pool sehingga tahun ini mereka
mendapat kepatan untuk invitasi empat besar
Agustus, Tetapi hal ini sama
i bukanlah satu Germin
dari
ja meterial jang dimiliki re-

setjara intensif dan

teonaBer jang” berperawakan tinge
tetapi
a
Hi

tertentu

an

10000 pengge

tu pertandingan
tenang sedangkan

jany berdjalan
kedua
team

mar sepakbola

menjaksikan

ngan2 lebih banjak

oleh Jartine.

sua

dilantjarkan

Kelemahan team tamu nampak

tenang dan tak terduga,
tjekatan dan emiliki
betul2 terkuas
Anak

Jusuf “satu mu

main dengan intuisi

jang instinktief,

terdjadi pala menit ke 35 setelah

Li Kwok Keuang berhasil memper

dajakan

pertahanan

Djakarta.

Pada menjt ke 30 babak kedua

Chee

Wong Chin
Chan Hung
Cheung Jue
ang, Oheng

Nasution,

wan,

Kong

(keeper):

sepakbola

Tai-

tadinja dipenuhi

oleh

Federasi Atletik Amatir Tjina

di Hongkong

jg

meng.rekrut

pemain? sepakbola lokal jang

warna

Taj

menimbulkan
pemain2
dika.

langan Hongkong jg "serious.
Sehubungan

dengan

jni,

ma

ka surat dari Sir Stanley Rous

itu djutarakan oleh

"Sunday

Post-Herald” sebagai:
"Per.
soalan politik hendaknja djangan

mentjampurj

persepak.

bolaan dan hendaknja harus
diabaikan
untuk persoalan
ini”.
Langkah

jang

diambil

oleh

FIFA akan memberikan

kepa

da Hongkong peluang kembali

untuk memperbeiki
sebagai salah
dalam

Batu2nja

posisinja

satu kekuatan

persepakbolaan

Asia.

kemungkinan

bagi

menondj»l,

ber.tahun2 untuk

wan

pertandingan2

in-

main untuk Taiwan pada ma-

Taiwan

ke

mereka

bermain dibawah warna Tairdalam

ternasional.
Team manager2

rapkalj mempergunakan alas.
an politik untuk membolehkan pemain2 kelahiran Hong-

seorang
hjiran

pemain

sepabola kela

Hongkong

dapat

sa mendatang

adelah

ber.

djika

meninggalkan

Hong.

kong dan mendjadi warga negara Taiwan, demikian ditekankan dim surat jitu. (AFP)

Maket arena Olympiade .

06—43,

1976 di kota

dengan 30—24.

Montreal

Kedjuaraan ini selandjutnja akan
koslowakia, Brazil — Italia, dan Ame
rika Serikat — Uruguay.
Kedjuaraan-dunia ini berada dibawah pengawasan Presiden TKo, dan
dibuka olehnja pada Sabtu siang, ser
ta akan berlangsung sampai dengan
24/5 jang akan datang.
dimainkan antara: Uni Sovjet — Tje-

Lit, Cheng Jun Jue:
Peng, Ldk Tak Fa,
Kdk: Li Kwok KeuKwok Kan, Cheung

Che Doy, Wang Man Wai, Kwong
Jin Jing.

Setekah ku kemudian
tni

esa

Bombay

dan

di

Indo

n

jar kembali dan sedemikan djauh

NARA SUDJANA

jang

ARA adalah kakax kan
Gungnja
Ii Sumirat, ki

Seora

kup memuukan.

dif

Untuk team Inti Thomas

Inonesia kali
pemuda jang

4 hitam” jang berdisertai gerakan2

Tetapi sajang sekali

Cup

ini (1970) Mintarja
berusiah 25 tahun

Amsterdam.

bagai pasangan kedua regu The

itu Mintarja

pemain regu Thomas Cup W

mulai

Eri

MULJADI

Sudjara

| #reusung lapar

if

W.Djonis sendjata

|. #lNama sebuah pulau di Junani.

dari

ke

Bangkok Dje

|

"MENURUN:

:
5

32.Permainan sandiwara jang hanja
diudjudkan
oleh gerakan2.
Lifama sebuah pulau di Nusa teng.

teriebih

dahulu

dilangsung.

darj
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bermain lagi sesudah pertandi
kedua dalam pool karena blessure).
Bahkan dengan tidak adanja Partono
(seorang veteran) mendjadi alasan
mengapa regu ini kurang begitu baik
mutunja. Harno jang disekolahkan
di Djerman untuk coach, tidak lagi
ikut bertanding, dia duduk dibangku
tjadangan sebagai coach. Pemain2
muda Jogja jang 50/c mengisi team
jati tidak memberikan kesan jang
menjolok. Pemain2 muda Jogja ku
tang memperlihatkan keistimewaan2
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djika ada pendapat jang menjatakan
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kukan oleh pemain Jadine Cheung Che Doy
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Bali telah memain-

kan satu "power football” jang hebat
sekali. Kita dibuat ngeri oleh pukulan
gcledeknja. Tetapi pada satu
al lainnja mereka lemah disamping
tiadanja pola permainan, jakni kurang
nja intelegensia dalam permainannja.
Bukunlah pukulan keras sadja jang
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Djawa Timur, Dj
Djakarta Raya
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INV ITASI
- VOLLEYBALL
8. BESAR
:8 Besar seluruh Indonesia telah
berachir hari Selasa petang jang
lalu tanggal 12 Mei, suatu rang.
kaian pertandingan invitasi jang
dilihat dari sudut targetnja memberikan prospek jang menggembirakan. Empat regu jang berhak
mengikuti turnamen empat besar pada bulan Agustus tahun
ini adalah Djawa Timur, Djakarta
Raya, Djawa Barat dan Jogja-
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