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Menteri Amir Machmud :

Pres.

| Mainkan Ktm
, Nasakom2an
baru2

ini seorang

Agama

produksi dan jang penting adalah
untuk menanggulangi masalah da

sia, untuk diperiksa,

Tahirkan

kerdja keras, penuh dedikasi dan

Gikawal olet Lt. Sudarja, pemban
tu Atase Udara RI di Kairo.
Selain dari A.R. masih ada be-

untuk

Rp 16-099,400.—, Indragiri Hulu

Regu Thomas Cup Iadoncsta
telah berhasil leading 4—0 pa
Ga pertandingan hari pertama

Milir Rp. 11.416.950,- dan Kabu

butan

Rp.
Rp.

5 djuta, Kabupaten - Kampar
12.909.850.-: Kepulauan
Riau

sebesar
paten

Rp.

10441.350,-,

Bengkalis

319.300,-: (Ant).

Indragiri

sebanjak

Rp.

17.

"Watak keagamaan jang dalam
jang menjebab-

ikan bangsa Indonesia selalu med:rinja dalam keseimbr.

ngan, keseimbangan antara dirinja dengan masjarakat, keseimba
ngan antara dirinja dengan alam
semesta, keseimbangan antara hi.

Pe-

rantjis jtu tidak dapat menghu
la minta
bantuan Komandan
bungi Phnom Penh dgn radio,
Viet

Kong.

iang

pasukan2nja

ditempatkan didaerah perkebun
an karet itu. untuk menghubu
ngi Kedutaan

Besar

Perantjis

di Phnom Penh, Kedutaan Be
sar Perantjis inilah jang dapat
menghubungi lapangan terbang
Phnom Penh dan manager tsb

dengan

angka 15—9: 15—5,
dilain
pihak, partal ganda ke-1 memenangkan
pertandinganaja
dengan angka 15—4: 15—12.
(AM)

LL.

PANGDAM V/DJAJA
AKAN TURUN KESAWAH
Djakarta, 29 Mel (Mdk)
Panglima

Kodam

V/Djaja

Bank

Huru-hara

Majajen

Poniman menurut rentjana pada hari

Saptu besok akan mengadakan peninGjauan panenan padi "PIPAP" Ka
dam V/Disja di Bekasi.
Penindjauan

Panglima

di Paris

tsb merupa

kan suatu penindjau pertama jang di

lakukan terhadap projek pertanian AD

dan menurut

tawan

Ibukota

rentjana

akan

penindjuan

beramah

dengan para petani. (S)

tamah

Rabu

Disamping

itu,

IGGI

dan

telah mendjandjikan

meningkatkannja
600 djuta untuk

pula untuk

dan

badan2

affiliasi

adalah filsuf
pengarang
Jean Paul Sartre. jang sebulan
lalu mengambil

mendjadi US$
masa Djanuar!

1970 sampai Apri? 1971.
Diatas kesemua ini, Dana

Dunia

Bank

Dunia jang ditahun 1969 membe
Tikan pindjaman US$ 500 djuta,

Redaktur baru darj

Mo

eter Internasional (IMF) telah
pula menjisihkan dana. persiapan
(standby) tahunan

sebanjak

US$

MAJDJEN YUGO SUGOMO :
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Oleh Wapangab Djendrai Pang

Suharjo Belum
Tertangkap

Dengan dasar itu, menurut
Yugo Sugomo,

—

8 #3

tetapi
mereka
an

di Timur

Tengah,

ngan Meologi komunis.
Mengenai pasukan? AS di Asteng
dikatakannja selandjutnja, bahwa ha

@jata2nja didaerah2 kerusuhan

masingg,

jang

setingkat

dalam

NATO,

tetapi

masing2

n, para
pemimpin Barat berusaha — mentjari

de-

GR

@ipengaruhinja.

jang

mendjadi suatu. propagan
Adhirnja Menlu Rogers mengatakan bahwa keputusan NATO akan

niatnja

kun-

sedjak

lama

se

dapat sege
dan disah-

kan oleh DPRGR
Oleh
ibu2 tsb dikemukakan

nan di Eropa harus bersifat positif
dan umum. (UPI)
dan

AS pelopori mentjapai
kebebasan ummat

Sekdjen PBB U Thant me

sudah

kali terkatung2
ra diselesaikan

anak2.

na melindungi

Oleh

karena

itu,

gu

kaum jang lemah

tersebut dan guna pegangan
da
lam mendjalankan tugas BP4 se

bari2 sangat diperlukan

adanja

suatu UU tentang Perkawinan, de
mikian dikemukakan,

ngab Djen.

Panggabean

tanjaa perg sek'lar

B New York, 29/5 (Antngurungkan

telah mengemuka-

chususnja RUU ttg. Pokok2
Perkawinan Ummat Islam

jang

Meniu2 di Djakarta didjelaskan oleh
Presiden Suharto.
Mengenai pembangunan didalam ne
seri, Presiden Suharto mengatakan
kekuatan Indonesia untuk melaksana
kannja masih belum memadai. (Ant)

29 Mei (Mdk)

(imbul dengan mantel

itu

kan desakan agar RUU tea
tang
Pokok2
Perkawinan

Uk mau menarik pasukan? dan sen-

hasil

Men aan

ding Badan Penasehat Per--

kawinan dan
penjelesaian
Pertjeraian (PB4) dari selu
ruh Indonesia, dalam perte
muan dengan
ketua DPR-

memakan waktu dan perhatian jang

Gisuatu negara untuk menggantikan
penarikan pasukan2 Amerika Serikat
dari Vietnam !tu.
Djuga tentang

agenda

Sjaichu dikamar kerdjanja.
Para ibu tsb. sebagai pe
serta — konperensi/up-gra-

mau

pun perang di Indo-Tjina tertjantum

rus didjaga supaja djangan sampai
ada pasukan asing lagi jang datang

Paris. 29 Mei (Mdk)
Pefnerjntah Perantjis hari Ra
bu melarang organisasi Maoist
"La Gauche Proletarjenne” (go

longan proletar
kiri) dengan
:
menghada
pasukan2 poli'sj bersiap2 u:selu
pi golongan kiri tu berkenaan

Baik krisis

bahwa Asia
Suharto mendjelaskan,
Tenggara pada waktu ini tidak dapat
Giselamatkan dari bahaja komunis de
ngan kekuatan sendjata, akan tetapi
@jika, perlu bahaja itu harus dihada
pi dengan suatu fanatisme nasional
negara

ni Selasa siang telah mene
mui ketua DPRGR
R.A

akan
ngatakan, bahwa Washington
tetap meneruskan rentjanania untuk
menarik kembali pasukannja sebanjak
150.000 orang dalam waktu satu tahun. Rentjana ini telah diumumkan
bulan April jl. sebelum pasukanZ
Amerika diperintahkan memasuki Kam

harus dihentikan

memcnang-

kan pertandingannja

Djakarta, 29 Mei (Mdk).
Kurang lebih 34 orang
ibu2 dengan
mengenakaw
pakaian kebaja warna-war:

Intervensi asing

13—5,

partal gan

|

5

dan

djuta bagi

Washington, 29 Mei (Mdk)
Bank
Dunia (IRBD) harj

gelap belum

15—3

Sedangkan

Pindjaman baru US$ 17

F
T
A
1 Ig Hi
HI Kajela H

Aa

FE

baru dapat terbang dan menda
rat di- Phnom Penh dengan se
lamat, (UPI)

Pamflet

15—4,

DIDEPAN NATIONAL PRESS CLUB:

1

(nandang

PRESIDEN SUHARTO

|
!H 7

rasa

ke Phnom

berkebangsaan

jang

|
Hj

Inilah saja

Manager

1970

di Kuala Lum

da 'ke-2 Indonesia

Timur Laut Phnom Penh

perkebunannja

Cup

pur Kamis malam tadi.
Dua partai single dimenanz

15—1-

mengalamj kesulitan perhubung
an, ketika ja hendak terbang
nh,

Thomas

dilangsungkan

ka

Phnom Penh, 29 Mej (Mdk)
MANAGER
perkebunan karet didekat Chup. 55 mil dise-

sari

babak finalround untuk pere

kan oleh Rudi Hartono dun
Muljadj masing2 dengan ang

MANAGER KEBUN
MINTA BANTUAN
VIETKONG

belah

Perdana Menteri Kuba Fidel Castro dan Presiden Osvaldo Dorticos sedang menjaksi
kan peluru2 kendali buatan Uni Sovjet jang dapat menghantjurkan sasaran? didaratan
Amerika Serikat dari djarak djauh, jaitu dari Kuba. (AP).

H

adalah

Selesaikan
R.U.U.
perkawinan

il

II itu

Pekanbaru sedjumlah

INDONESIA
LEADIN6 4-0

Israel.

Ibu2 desak
DPR:GR :

(Ant)

|ih | ii Ti 1

tingkat

Kotamadya

kepada

Perseku

I

rah2

P. Rogers menambah-

Phantom

|!

5,- djuta untuk Kabupaten/Kota.
Perintjian bantuan untuk dae-

jet djenis

j

72.377.250,-

tjandu.

ke

Politik dua arah inj diumum-

orang pemuda Indonesia putera?
@iplomat telah tertangkap di Kai
r9 karena didapati melakukan ps

njelundupan

pembom

|

Rp.

(Rp. 50,- per kapita, minimal Rp.

sawat

dua

| | | Hi

sebanjak

an

Beberapa waktu jang Tglu

pasukan2nja

1

Riau

dan untuk

dipe-

'kembali ke Indonesia.

se-

1 tF

300.000,-

sedang

|
Ai

"Saja tidak dapat menjembunji

jang

mengirimkan

|

DJAKARTA, 29 Mei (Mak)

taranja untuk pembangunan desa?
(a Rp. 100000,-) sebanjak Rp. 87.

oknum

Tiksa, diantaranja ada jang telah

sj

anoman

tingkat II di Riau
untuk tahun
ke-2 Pekta (1970/1971) itu berdiwmlah
Rp 159.677-250,—, an-

berapa

untuk

Menteri Luar Negeri William

!

aan

daerah2

t

aa

dan

kepada

di Asia Tenggara

kan, bahwa politik Amerika di Timur Tengah mungkin
akan berubah untuk mengizinkan pendjualan 50 buah pe

Hj

jang positif

'desa

tapi menentukan”
Kambodja.

Indonesia

I

Uang bantuan jang diserahkan

Menteri atas Nama presiden untuk

ke

ini mengatakan

strateginja

tidak akan berubah, ketjuali politiknja jang "terbatas te-

5
t
E

toleransi

berangkat

kutu2nja di Barat bahwa

de-

Bisi

sea

A.R.

hubungan

H

dengan tudjuan Pelita harus suk

mempunjai

Roma, 29 Mei (Merdeka).
PRESIDEN Nixon baru2

di-

Hg Tiif I | “4

ja beli rakjat jang masih lemah.
Menteri berpesan
''imbangilah
bantuan jang diberikan itu dengan

tjurigai

karena

| Ha

maka

anggota staf-lokal bernama A.R.
telah dikirim kembali ke Indone-

g

peningkatan

Kairo,

1 $

mendorong

lam rangka
pembersihan dalam
tubuh Kedutaan Besar
RI
di

8

devisa,

penerimaan

da-

£

dorong ekspor dalam

pembersihan

2
E
z

dengan tudjuan untuk lebih mem
perkuat stabilisasi ekobomi, men-

Politik Timur Tengah
mungkin akan berobah

Beirut mewartakan,

|

adalah

dari

dim rangka

3

bahwa

bhw

ft

dikatakan,

'Antara'

Ti

nomi,

deka' pada tgl 27 Mei jbl. maka

@

merintah jang baru dibidang eko-

—

#

pe

(Merdeka).

s5

menjelaskan,

kebidjaksanaan

29/5

Sehubungan dengan berita "Mer
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»
i
|
:
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sekitar

DJAKARTA,

f
h
|

Machmud

bahwa

II, Menteri

Hit

Amir

tingkat

Tf
Yi 1

daerah2

g

bagi

penjerahan

untuk pembangunan

F3

upatjara

uang bantuan

1 il j
£
: Ear 1

Bantuan bagi daerah2

Dalam

ri

"Presiden Suharto :

djung kedaerah ini.

E Hi

Mendjelaskan sekitar Pola Dumar dan Mechanisme Pelaksanaan
Pemilu, Mendagri katakan, bahwa
@da beberapa penghambat dalam

AR dikawal
pulang
ke Indonesia

berkun-

Es

Gigedung daerah kota ini.

Mendagri

g

dilangsungkan

pe-

Rahardjo

!

jang

pula

anggota DPRGR fraksi ABRI jang
menjertai

“9

a

PERISTIWA
SELUNDUPAN
TJANDU :

I

ida Ru

Kolonel

XXIV

Fi4 dp

nja jang djuga dihadiri oleh Mus

Pemilu

REP.

AS)

. Seoratig — pradjurit Kasma

2
s

Sebelum Mendagri. telah

menjerahkan anak ketjil

pengungsi? Vietsel dari Kambodja dgn. kapal laut. (UPI)

se-

memberikan uraiannja sekitar

Selatan

8

adat daerah
jni
masjarakat
lain

jang

kita

Seorang pelaut Vietnam
kepada pelaut Vietsel

ily :

ma dan tokoh2
Berta pemuka2

wa-

kewaspadaan

mu.a

ikut

pimpinan?

eks

I

meminta

barpci/Ormas/Golkar,

alim2

nanti,

versi dan lain sebagainja,

laksana

dengan

kaum

trim, golongan Orla
(jang ingin
kembalikan kekuasaan Orla), sub-

Hal fCu dikemukakan Mendagri
@& Pekanbaru baru2 ini dalam suatu briefing

1971
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Ojalan.

tahun

kepada

btcong Menjamar Sebagai , @
Pasukan Korea Selatan t

Np

| Hasi

Nasakom2an dan memerintahkan
@gar
program partainja
harus

langsungkan

jakni sisa2 G3OS/PKI,

Tak

"3
£

1

jt |

Machmud
mengemukakan sinjale
mennja bahwa dewasa ini, masih
ada golongan j ang ingm kekua
saan Oria kembali dengan sistim

pelaksanaan Pomuu jang anan u,

"MAN

2

Nixon

TH.

Strategi AS

:

PEKANBARU. 24 /5 (MERDEKA)
Menteri
Dalam Negeri Aniir

roon

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE

SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968

BI

HANJA

Ti

ILAH

ti

nikmat

| il 5

lebih

H

Hidup

atas per

keterangan

MERDEKA

DJUM'AT, 29 MEI 1970

njak diketahul oleh pihak jang berWwadjib didaerah Itu, terbukti pada
Sabtu Jl telah ditangkap oleh pihak
Kepolisian Tangerang sedjumlah 18
colt textiel jang tengah didrop di
Pulau tab.
Komando Komsekko 722 Drs. So
tedjo jang merangkap Dan KP3 Ps.
Ikan baru? ini telah datang sendiri
ke Pulau tsb untuk mentjek tjara2
oleh

lau Babi itu sudah sering dilakukan,
gan sediak tahun 1970 ini sudah 6
kali terdjadi

fl

2

penjelundupan

dan

ba-

tertangkap oleh pihak jg

Patut “aitetahut, bahwa Pulau Babi
#dalah termasuk daerah Kab. Tangge
rang, dan dari Pulau ini basi para
gaya strategis untuk mengang
kut barang2 mereka ke Tanggerang,
Kerawang dan daerah2 lainnia tanpa
setahu Bea dan Tjukat serta petugas3
Keamanan Pantai.
2 BAN

Angin topan
serang desa

Kini Kapal Ruang ini terbang dari Hong Kong ke Tokyo dan U.S.A.

Setelah adanja
ledakan dilaut
SURABAJA, 29/5
Sebuah laporan

(MDK).

—

j

Tiap hari.
terbangkan

mjebutkan, bahwa pada tanggal
14 Mel sekira

djam 14:00 desa

Buluredjo, pedukuhan
Tandjung
sedjo, ketjamatan Pronodjiwo ter

Dan Kami
anda dari

Djakarta langsung dya
kali sepekan untuk me
ngikuti 747 kami. Dan
dari sana anda dapat
bergerak bebas atau

kabupaten Luma-

jang, telah diamuk angin topan
dan meminta
korban 54 buah ru

menonton film

(tamba-

han $ 2.50 sesuai de-

ngan peraturan IATA),
bermalasan, — makan,

minum,

menikmati

tsb masih dalam taraf pe-

njelit

Irian Barat harus
sederadjat dengan
daerah2 lain
DR.

dan

suatu

pe-

mereka

tidak senang

sendiri terbang 747 ka-

iang
merekah

mi. Semua biro per.
djalanan
Am
Pan
Pan
Am
atau kantor

Sebenarnja,

anda
menikmati per-

akan

dapat memberi kete.
rangan dan segala ban.

djalanan ini sehingga
anda lupa akan waktu
dan tioak sadar bahwa
anda sudah tiks ui

tuan
Hari

t

Amerika.
Tetapi

dja

ja semua

jang
ini,

diperlukan.
besok, tiap

Pan Am di Hotel

Indonesia, Djakarta

ini, buktikan

nerbangan seperti belum pernah anda me
ngalaminja. Malahan,
kami sediakan ruangan

(Ant).

KATA

djadjan,

untuk

Tilp. 49363 — 43755.

PanAms 47.

Pesowat dengan ruang selega dunia.

HATTA

DJAKARTA 29/5 (Merdeka). —
Dr. M. Hatta, Penasehat Presi-

den, jang tiba di Irian Barat un-

tuk suatu penindjauan,
rentjana akan
berapa tempat

Merauke,

menurut

mengundjungi bzseperti Waimena,

Tanah Merah,

Pasaran

Manokitu Dr.
kuliah

hasil industri
mulai ramai

kikan kemnan daan mi

menjangkut
i

en

semula

negeri

ap aan

gu joj

struktur sosial
AMBON,
Ketua

mengenai

i dalam
Barang2 hasi industr
harus

Soal korupsi
28 Met (Mdk)
Brigdjen
Umum ham

ian
ngadakan pendit
.

produksina.
Suhar

Perdama'an didaerah ini menandaskan
bahwa masalah korupsi di Indonesia
barus d'petjahkan setjara Integral ka
rena masalahnja kait-berkat antara bi
ut nas setu Geaan .Wbang: jang
Pemetjahan tersebut harus didjalan

ta

permintaan2

bertambah,
masih terus tab,

tindakan
ngurangj

ke Marokko

ru2 jni harganja diflrunkan te
lah mulai menggeser radio2 tran
sistor ex Djepang,
Man

dalam

ne-

wa

jang

penting

adalah

agar

port bahan baku industri agar

tidak memberatkan,

ping

Kurs Valuta Asing
Harga

Baru

itu animo

perluasan Indus

dak perlu kuwatir
neikan
,

Di:

barang2

ng

djadi

atur mengenai
onvoice,

mengenaj ke

untuk

perlu

demikian

Bean
a",

Itu

dan disam

kepada

import

segera

di

n harga
"

tsb

BUKU MAHATMA GANDHI UNTUK
UDAYANA.
DENPASAR, 29 Met (Mdk)
Dalam rangka kundjungannja untuk
beberapa hari di Bali, Dubes India be
serta Istri barua int telah mengadapada

Madjalah Mingguan
, EXPRESS?”

ri Rabu malam bertempat diruang
rapat DPRDGR
DCI Pegangsaan

perkara

Kapten

lasan tentang Penghapusan ADO.
Hal ini
dimaksudkan
untuk

501

kawan2nja

didalam rapat

DCI Djaya,

Barat telah memberikan

ha

pendje

Eksekutif

dan

Pimpinan

Disamping

Dewan.

pendjelasan

Guber-

nur, sesuai dengan atjara rapat
djuga membahas Laporan
hasil
Penelitian
Pelaksanaan
APBD
Triwulan 1 dan II tahun
dinas
1969-1970 dan laporan Penelitian
Pelaksanaan APBD
Triwulan
1

sampai

dengan

1969-1970,

III tahun

Tahun

dengan

Djakarta,

29

Mei

Dinas

rat2

Dinas

Salemba

Letnan

Mu

untuk

permintaan

bahan

katakan

ALRI.

RADIO

supply

SA

MAINTENANCE

This

be

me

minta kepada

bebaskan

madjelis

agar

terdakwa dar:

mem

segala

wudjudan partisipasi

an sosial jang harus mendapat
bantuan positif dari seluruh Ia

tuduhan.

Hakim Ketua Major (L) Dalic
Sarwodo SH menjatakan, bahwa
sidang adalah sjah berdasarkan
ketetapan2 jang berlaku dan akan

melandjutkan pemeriksaan terha
dap para tertuduh
Sidang pemeriksaan perkara
Kapten Pr
andjutkan

(Ant)

finanend

from

EGUIPMENT

AND REHABILITATION
the

proceeds

Of

aa credit

from

DIREKTORAT PERALATAN DAN PERBEKALAN
DIREKTORAT DIENDERAL RINA MARGA
ROOM No. 18
Parrim
A 1, KERAIORAN BARU

Martina tel May 1876 trem S0 aa A0 PAK PM
Ine closing date tor submtaston Of Bid sha! be YAN
fotp ana

DIRECTOR GENERAL
DEPARTMENT OF PURLIC

AM On PKK

OF MIGNWAYS
WORKS AND POWER

No,

RAM

70

$

PK dan kawan2nja di
pada
hari
Selasa

pisan

masjarakat

Pasila telah menindjau kota Pa
lembang
dan memberikan ban
tuan uang sebesar Rp 100000
untuk

penghuni

Panti

Asuhan

km 6 dan Panti Karya Sukama

dju merupakan panti jang tertarix

diantara Panti2 Asuhan jang te
lah

ditindjau

dibeberapa

FREEZER
GOJANG

xv

KARET BUSA JANG BERMUTU
PUSAT

PENDJUALAN
DJL.

KALI

pelosok

tanah
Ssenmmnsurawmanesonng
air

Ti

Tanpa stroom dalam waktu - 1
djam dapat menghasilkan 600 bis
dji « mambo, hanja dengan se
tengah batok es. Bila Anda mem
punjat alat tsb. pasti mendapat
untung Jang memuaskan sebab
dengan madal Rp 800 bisa mendja
Gi Rp 1200 tinp2 1 diam
Marga mat tsb. Isi 400 DIAN Rp
5.500 dam Ist 600 bidil Rp 7.300
Rahasia modal Rp 300 (kompi)
setiap pem
akan didjetaskan pada
dengan de
beli dan sekaligus
tap? hari metajani
monstrasi
Anda
Awas djangan keliru beli buatan
Raliman bila membuat es mamba
100 sempat M00 Didit Iisa didi
sekaligus dengan teori jang baru
Mubungilah — Ratiman — Kampung
Bogor. Diuga
Gedang MERK
seata ketawa kat ES BIAN Warga
Wp 1188 kekuatan 7 diam
Petundiuk Atatan mecutinta da
sekolah datar Tendiskan Empang
(sebetah Miri Yoko Hindia Moro
Ketua RK

per

pembangur-

aan

the International Development Assoctation.
Kid Documents may be obtained mgalnst payment Of Mp. 4.000,- at the

RP. 50 DJUTA PERBAIK
AN BOROBUDUR

dan
padu

usianja.

No, 560/M/70

Of:

FOR A HIGHWAY
PROJECT,
WIN

untuk

landjut

Usaha tersebut merupakan

SIN SHE TAN TJE NJI
Mengobati matjam2 penjakit teru:
tama penjakit djantung
Alamat Hotel
Pin K. 8 Dji
Gadjah-Mada 218/219 Dik. Kota
Praktek hania
hari Senin dan
amis
Ri 000 — 1200 sore djam

TELECOMMUNICATION
AND
SPARES

procurement

pendapatannja

Prawoto
terdakwa Kapten
sebagian ketjil dibagi2kan
sedjumlah anggota.

orang2

kapal2 jang ber
sangkutan tidak pernah menga

Pa

for

djual dan

Surat2
pesanan
dipalsukan

untuk keperluan Armada

The Directorate General of Mighways, Department of Public Works and
bids

sedjumlah minjak HSD berhasi! d'

Palembang, 29 Mej (Mdk)
Direktur Djenderal Bentjana
Alam dan Dana Bantuan Sosial
AM. Pasila S Th.
menjatakan,
hasi! Jajasan Nalo hanja dipergu
nakan untuk
keperluan usaha?
sosial murni antara lain Panit
Asuhan, anak2 tjatjad, tunancira
dan djompo
atau
pengurusan

Padahal,

INVITATION TO BID
TENDER No, : A/BM/IDA
Invites

JohaaSugito,

nolak tuduhan Oditur, karena t
dak memenuhi sjarat formil daa

bakar

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND POWER
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS

Power,

bahan bakar dimaksud.
Dengan bantuan Letda
nes Bakker dan Kopral

Penasehat hukum terdakwa

menggelapkan

o1riee at

MAGELANG M Met (MAK)
Dalam tahun ket Pelita, ntuk ke

Fi
j

ditu

Gjukan permintaan bahan” bakar
tsb pada bagian Logistik (L-4) Ko
submarsional 501
telah memalsukan
Terdakwa
djuga sedjumlah bon2 minjak jg
sudah kedaluwarsa, sehingga ke
lihatan sebagai bon2 asli,
dan
berhasil memperoleh
terdakwa

NALO HANJA UNTUK
USAHA2 SOSIAL

HSD pada PN Pertamina jang di

Seorang anak ketjil bernama Rusdin
umur kira2 Il tahun dan bertempat
Gi kelurahan — Setjabudi Rt.
@w/vi,
Diakarta, Selasa sore djam
1930 WIB, telah meninggal dunia seketika karena digilas mobji Flat B.
5815F jang dikemudikan
oleh ni.
Majat korban dibawa ke Rs Rr, T:
to Mangunkusumo,

bawahannja,

sional 501

MOBIL

(Mdk)

karena

bahan bakar HSD milik ALRI se
banjak 4-900 ton.
Terdakwa telah memalsukan su

1970-1971 serta. laporan Keuang
an Pemerintah DCI Djakarta Tri
wulan IV tahun dinas 1969-1970:
(PAB)

RUSDIN DIGILAS

Kosubmarsional

da (L) Johannes Bakker, Pelaksa
na Seksi Perminjakan Kosubmar-

mempertimbangkan

Kerdja

dan

duh menggelapkan bahan bakar
(minjak) HSD sebanjak 4900 ton
kepunjaan ALRI.
Oditur Major (L) Sukarno Pu
djorekso SH menjatakan, bahwa
tertuduh Kapten Pr PK sekitar ta
hun 1968-1969 telah bekerdjasama

Hadir dalam rapat tersebut al.
para wakil Ketua Dewan Ekseku

tip serta Wagub H. Sapiie.

Supply Prawoto

PK, Perwira L-4

mendapatkan follow-up dari pihak

Rentjana

Pemerintah segera mengatur im

Pimpin

Surabaja, 29 Mei (Mak)
Pengadilan Tentara ALRI Dae
rahIV di Surabaja dalam sidang
nja hari Senin telah memeriksa

Panitia Anggaran

Disamping itu dikatakan bah
wa bulan2 jini adalah bulan pa.
nen bagi hasil
maupun perkebunan rakjat,
Produk baru seperti Indomilki
telah mulai menjingkirkan susu
kaleng ex impor, Demikian dju

Kalangan

Djaya Al Sadt

Ketua Dewan

an DPRD-GR DCI

ga radio2 Philips Ralin jang ba

Dubes Mokoginta

(Mdk)

Gubernur KDCI

barang2 dja

di akibat PP 16,

29 Mei

kin selaku

pemerjatah untuk me
barang kiriman serta

lesunja

HSD milik ALRI
4900 ton digelapkan

hapusnja ADO

jakarta,

Akibat barang
kiriman berkurang
@eradjat dengan daerah lainnja.

Minjak

Gubernur Sadikin
djelaskan

:

BESAR

BARAT

DJAKARTA-KOTA
TEL.

23276.

No.

26

$
3
$

|

DJUM'AT, 29 MEI 1970

MERDEKA

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah

dikatakan

tuan

rumah

masih

terdjadi

sebelum

adaan masjarakat
tertjapai.

dari konperensi

tersebut.

Demikian djuga kerdja sama ekonomi antar negara jang sudah merupa—
kan organisasi internasional seperti halnja PBE di Eropa, Asean di Asia Tenggara
misalnja, biasanja dibelakang organisasi tersebut
Ih ada lagi kumpulan
kapitalis2 internasional jang pegang peranan menentukan jangdisebut consortium.
Dinegara2 sosialis telah tumbuh pula organisasi internasional kerdja sama
maka

jang

Disamping itu masih ada lagi kerdjasama ekonomnf internasional

lingkungan PBB dengan badan? kerdjasama ekonominja. Badan? ini biasanja djuga
dibawahdominasi consortium2 internasional, jang merupakan gabungan kapitalis2
dunia.

ke-

seperti

itu

Ada pendapat jang mengatakan
bahwa kepada rakjat djelata tidak
perlu “diadjarkan demokrasi" Beri
mereka pendidikan, nanti dengan
sendirinja rakjat akan “menuntut

para

Menteri Asia jang membitjarakan masalah kerdijasma ekonomi. Kita
(melihat bahwa dalam sepuluh tahun terachir ini hubungan2 ekonomi
antar negara telah berkembang kearah multilateral. Bahkan dibelakang
hubungan2 ekonomi antar negara, terutama antar negara? jang sedang ber—
kembang dengan negara2 jang telah madju biasanja terdapat organisasi2 ekonomi
jang mempunjai peranan sangat menentukan dibelakang lajar hubungan ekonomi

ekonomi seperti halnja Comecon. Karena sistim ekonomi
memegang peranan penting disini adalah negara induknja dan part

harus

demi kelangsungan

—

Pengumpulan dana

MALAM
DI TIM

restorasi

Borobudar.

ran

kan

Pengumpulan Dana untuk Pemugu
Tjandi

Borobudur

djuan membantu
kan tjandi

dengan

tu

usaha? perbai-

tersebut, demikian di-

kemukakan Prof. Bernet Kemper

ketua team T.V. dan Flim Belanda
jang akan membuat film tentang

tjandi Borobudur, ketika menghadap Menteri

@i Djakarta.

P dan K Rabu

siang

Prof. Bernet Kemper dan rom:
'bongan telah berada di Indonesia
sedjak tanggal 24 Mei.
Dalam pertemuannja — dengan
Pd, Menteri P dan K Soepojo
Padmodiputro dan pedjabat2 terras Departemen

P dan K di Dja

Ikarta Prof. Bernet mengemukakan
Tentjana pembuatan film TV 30
menit tentang
tjandi
dan film dokumentasi

Borobudur
berwarn»

45 menit tentang monumen2 nasional di Djawa Tengah.
Menurut Prof. Bernet Kemper.
Panitia Nasional untuk
Borobu
dur

ini akan

kemegahan

tjandi

memperkenalkan
Borobudur

jang

dinjatakan sebagai "peninggalan
kebudajaan dunia" jang keadaan
nja dewasa
memerlukan

ini sudah tragis dan
perbaikan2
segera.

Ditambahkannja, bahwa masja
rakat di Negeri Belanda akan mulai melantjarkan kampanje Resto

Problem
perburuhan
di Asteng
sama

Djakarta, 29 Mei (Mak)
Dua orang wak'l buruh Indonesia
masing2 Chudri Tandjung dan Danial
Khumarga mewakili MKGR dan SOB
SI baru2 ini telah kembali ketanah
air setelah hampir selama delapan
minggu mengikut! study cources di
Asian Labour Leadership Institute di
University of The Phi'ppine.
Dalam suatu keterangannja C. Tan
Gjung menjatakan, di Filipina wakil2
buruh Indonesia itu telah berkesempa
tan ikut mengambil bagian dim satu
tursus jang diperuntukkan bagi pim
pinan2 Organisasi buruh Asia Tengga
ra, dimana dalam kesempatan tersebut telah diberikan peladjaran2 ten
tang masalah dan perkembangan perburuhan di Asta dalam hubungannja
dengan usaha meng-upgrade pengetahuan pimpinan buruh dari tingkat na
#ional ketingkat #nternasonal
Kepada para peserta tih diberi ke
sempatan untuk melakukan fleld-trips
ketempat2 bersedjarah didaerah Sela
tan Filipina seperti kota Davao dan
'Cebu, jang hal ini merupakan peladja
ran praktek.
Disamping itu antara para peserta

perhuburgan jang achirnja disimpul.
kan,
bahwa probiim2 perburuhan dinegara jang berkembang di Asia

umumrja mempunja! masalah jang sa
mma antara lain tidak terlepas dari ke

Kampanje

sion,

tni akan

dilaksana-

melalui program2

dimana

kesuluruh

TV

Eurovi-

akan diperkenalkan

Eropah

Borobudur dan
nesia,

tentang

kebudajaan

tjandi

Indo-

Disamping
ini akan
diadakan
pameran? dan pemutaran film2 ke
daerah2 dan se&olah2 di Negeri
Belanda.
Rombongan

TV dan

Film Belan-

da tersebut
terdiri dari enam
orang dan akan tinggal selama
empat minggu di Indonesia.
Selama
di Indonesia team

akan

bekerdjasama

dengan

co dan pedjabat?P dan
Dalam

team

K.

pembitjaraan

TV dan

Film Belanda

Ini

Unes

antara

fni

dengan pedjabat? P dan K hari
Rabu telah dibitjarakan pula mengenai

pelaksanaan2

tehnis

pe-

mugaran tjandi Borobudur.
Kundjungan Dr. Kemper ke In@onesia bukanlah untuk pertama
kalinja sebab 1s adalah ahli dalam pemugaran tjandi2 dan per-

nah mengadjar di Universitas Ga
djah Mada antara
tahun 19501959. (Antara).

SELESAIKAN
(Sambungan darj hal I)
tang Perkawinan Ummat

Dewan Mahasiswa
bertempat di Pusat

Islam jg

tejah diadjikan oleh pemerintah
ke DPRGR, ketua DPRGR Sjaichu
pada

umum para

se Djakarta,
Kesenian Dja

pada tgl. 30 Mel 1970 akan ber.

langsung Malam Mahasiswa.

Gjuga

akan dimeriahkan

ce

Group

dan

beberapa

pertundjukan tarian Bali
Wayan Suparta.
Diharapkan Gubernur
ya Ali Sadikin beserta
hadir dan memberikan
Demikian
menurut
''Malam

Gembira

mma

ketua DIPRGR-

ucndrlo

"terdapat pula tidak hanja dalam ha
ti saja, isteri saja dan anggota2 rom
bongar tapi saja jakin djuga dalam
hati sanubari seluruh bangsa Indonesia thd Presiden dan bangsa Amertka”,
Presiden Soeharto dalam pidatonja
itu selandjutnja mengatakan: Kami
merasa sangat terharu berdiri dihada
pan hadirin jang mulia malam ini.
Bagi saja, dan bagi berdjuta2 bang
sa Indonesia, Amerika bukan sekedar
merupakan suatu pengertian geo-poli
tis: suatu negara megah dengan ke,
P?
lang berlimpah2, dengan rak
jar 210 djuta manusia,
memiliki
kemampuan teknologi serta ekonomi
ja
luar biasa, dap jang telah men
Ikannja suatu kekuatan raksasa
dunia ini.
Dibatk gambaran itu, kami mem
bajangkan Amerika sebagai tempat
lahir demokrasi modern, tempat berseminja perdjoangan pertama jang
telah berhasil melawan kekuasaan ko
lontal, tempat law'rnja orang2 besar
seperti Washington, Jefferson, Lincoin dan Martin Luther King.
Dalam perempat terachir abad ke18, bangsa Amerika telah mempelopo
MH perdjuangan untuk mentjapal tjl.
ta2 kebebasan dam kehidupan ummat
jang sesuai dengan martabat manuserta untuk mentjiptakan suatu
Im politik jang dapat mendjamin
Kenjataan

bahwa

negara jang terlama
hidup

Amerika

ketata-negarsannja

Gisarkan

konstitusi

“diduma jang
diatur

tertulis

ditezmpsikan dan d'pekerGjakan sesuai Gentan keahilan dam
@jurusannja, Sebagiin pada unitz da

sa

kekajaan, tetapi dju
an dan ketrampilan2 modern.
D'dalam masjarakat kita masing2

telah timbul

masalah2

jang menjang-

kut makna kehidupan
bagi setiap
warganegara kita: masalah kemiskir,
an

dan

ketidak-ad'ian

serta

antjam-

'an perusakan dari lingkungan hidup
manusia.
Presiden Suharto seterusnja mendje
laskan tentang masalah

API

sudah dipekerdjakan

telah

jang

ber-

jang makin melebar antara negara?
jang punja dan negara jang tidak pu

Seluruh lulusan
Dirdjen. Pertiubungan Udara dalam
siaran persnja jang disiarkan kemaTin membantah bahwa ””380 orang Iu
lusan A.P.I, (Akademi Penerbangan
Indonesia) masih nganggur” seperti
diberitakan oleh sementara koran ibu
kota baru? int.
Diterangkan bahwa lulusan A.P-I,
(sekarang Lembaga Pendidikan Perhu
bungan Udara LPPU) di TjurugTanggerang dari tahun 1988 dan 1940
adalah sebanjakc 1# orang, bukan
380 orang. Mereka Itu terdiri dari:
17 Orang penertsang, 43 orang Junior
Alr Traffic Comtrolers dan Aeronau,
Ulcal Information Services, 31 orang
Aircratt Engineers, 21 orang Radio
Engineers, 2! @rang Airports Electricat Techniciane dan 16 orang Airtrame and Electricaj Maintenance,

adalah

itu)

sesi?

PENDJUALAN

ini, jalah

Melalui atjara
progresif, uang sikaja dimanfaatkan
untuk simiskin. Selandjutnja, tulisan

saja itu djuga terdorong oleh kcterangan pedjabat perpadjakan mengenai pedagang2 jang "memelihara
dua matjam pembukuan” satu diantaranja dalam huruf Tionghoa
(“Merdeka 17.4. 1970). Dalam
hubungan itulah harus dibatja saran
saja agar tidak terlalu (ulang: terlalu)
memboroskan

waktu

dan

tenaga

dengan mendjelaskan kepada pedagang2 itu betapa sutjinja kewadjiban
membajar padjak itu. Achirnja, tetap

saja doakan semoga petugas? per-

padjakan senantiasa tabah dan di
ilhami oleh panggilan sutji Ibu
Pertiwi. Saja rasa tidak ada salahnja

bukan?

masalah

sidang

perkara

djualan Kana

Apalagi

kalau

melihat

kekajaan beberapa gelintir manusia
manusia jang didemonstrasikan di
Beni mita MkIsN JaN sodang pi

Pam data dana Ne bagan

SENDJATA

NK
V. KOSEK

Kosek

sidang

pen-

gelap

land,

kemarin, telah Eiduk eka
jang diadjukan oleh Pembelanji
Nerto

SH,

jang

meminta

supaja

kepada

'vorde-

Pengadilan merobah perkara

dari 'summler/

tsb

perbuatan dan kesalahan jang di
lakukannja. Lagi pula mengingat

pasal 1 UU Darurat No. 12-1951
jang menjatakan bahwa terdakwa
dalam perkara ini dapat diantjam

dengan hukuman mati.
|

Maka

Pembela

dalam

hal

ini

berpendapat, bahwa perkara :ni
kurang pada tempatnja diadju se
tjara summier, tapi
seharusnja

melandjutkan,

(Ant)

Djakarta, 29 Mei (Mdk)

se.

tulisan

29 Mei (Mdk)

memii

pimpinan
DCI vja
ibu akan
sambutan.
panitian

(dalam

tudjuan penggur

modern

akan

ditemukan

untuk

menjemarakkan gambaran mengenai

nomor

dari hal, T)

tu jang tidak terlalu lama", demi
kian

peralat

Para terdakwa diberikan
ea
Hungudidojo SH, jai
tahanan luar

cleh

Mahasiswa

Djakarta." (Ant).

sukar

Djakarta,

band2, Gipsi, The Disc, sumbang
an tari2an dari Venus Girls Dan-

sama,

rasi Borobudur pada bulan Oktober tahun ini, diseluruh Eropah.

diatas,

——
PERKARA

ram Badan Kerdjasama Senat2/

(Sambungan

Di Negeri Belanda dewasa ini
telah terbentuk
Panitia Nasional

sendirinja

dimaksud

padjakan

MAHASISWA

AS PELOPORI

untuk

seperti

hidup negara.

—

Kalau sepuluh tahun jang lalu kita masih mengenal batas2 hubungan
ekonomi karena perbedaan ideologi atau sistim ekonominja, maka sekarang ini
telah ada ketjenderungan untuk menabrak batasan2 itu.
Hubungan2 ekonomi antara negara2 blok Barat degan blok Timur makin
lama makin intensif. Dengan demikian kita melihat bahwva hubungan2 ekonomi
jang dilakukan antar negara bukan lagi sekedar untuk kepentingan nasionalnja
atau kepentingan sesuatu ideologi dan sistim sosialnja, tetapi telah menjangkut
kepentingan ekonomi regional. Kita sekarang telah Ihidup dalam kerangka
ekonomi dunia. Masalahnja sampai dimana kita bisa memanfaatkan kehidupan
ekonomi dunia itu bagi kepentingan nasional kita.
Pada suatu ketika pemimpin2 ekonomi dunia dan pengusaha2 internasional

2/3 penghuni dunia'jang masih melarat.

Sipenjamun mulia tadi sekedar di-

perpadjakan bisa sangat efektif.
Tetapi penjadjiannja tidaklah terlalu mudah untuk dilakukan. Per
kewadjiban untuk membajar padjak ”—— tama-tama, dalam masalah per-

Malam mahasiswa tsb akan diisi antara lain dengan
atjara2
atraksi2 tari-njanji-drama oleh ma
hasiswa sendiri.
Malam tersebut

terutama dalam usaha menghilangkan djurang jang makin lebar antara negara2
jang telah madju dengan negara2 jang sedang berkembang. Sebab negara2 jang
telah madju akan menjadari bahwa kepentingannja akan banjak terletak pada

Dengan

Hood jang

tidak tahu diri dan melakukan teror.

pengolahan pendapat itu kedalam
kebidjaksanaan2 pemerintah. Dengan demikian genaplah sudah
proses demokrasi.
Sebagai sarana pendidikan rakjat

perpadjakan bisa dipakai sebagai
sarana pendidikan rakjat kearah
demokrasi jang praktis. Terangkanlah — bahwa
rakjat mempunjai —

Dengan keadaan jang demikian itu dapatlah kita melihat bahwa Pemerintah
dari negara2 jang mengadakan kerdjasama ekonomi dengan negara2 blok Barat
terpaksa tidak bisa mengambil peranan jang menentukan. Pemimpin2 Pemerintahan dari negara2 jang madju selalu berbitjara atas kepentingan consortium.
Sebaliknja negara2 jang sedang berkembang selalu berbitjara atas kepentingan
nasionalnja, kepentingan rakjatnja. Disinilah letaknja mervgapa kedua pihak sukar

akan terpaksa untuk memikirkan suatu rentjana pembangunan ekonomi dur

berbuat seperti Robin

penting adalah pembentukan pendapat umum jang bisa membawa

demokrasi
Katakanlah
bahwa
pendapat itu benar. Maka, masalah

DJAKARTA, 29/53 (Merdeka). —
Dalam rangka merealisir prog-

untuk mempertemukan kepentingannja.

Tidak pernah diandjurkan oleh
tulisan saja agar pihak perpadjakan

nampak kepintjangan2 dalam peni"hak" dan "kewadjibun”
jarakat jang sederadjat.
Achirnja akan timbul tuntutan?
untuk mengoreksi kepintjangan2
tadi. Mungkin beginilah tjaranja agar
pembinaan demokrasi bisa disebut
“program oriented” Tetapi, apapun
namanja ara jang dipakai itu, jang

sudah

mentjapai kedewasaan bernegara.
Melihat keadaan kita sekarang
in
rupanja masih banjak sekali jang

KITA HIDUP DALAM
EKONOMI DUNIA
mendjadi

bahwa masjarakat

padjak.

24

vordering. Setelah sidang diskors
beberapa

menit

timbangkannja,

untuk

memper-

maka

Disamping

itu untuk

pembukti

an dalam

perkara ini oleh Penga

itu Hekim

mengabulkan

Milan tidaklah

sulit.

man para terdakwa

Disamping

permoho

untuk

dapat

Gitahan luar selama mereka diadi
1H dengan djaminan keluarga me

reka sendiri, dengan
sjarat dja
ngan mentjoba melarikan diri.
Para

terdakwa

dalam

perkara

ini diantara 3 orang pegawai Ke

'dubes Tjekoslawakia, masing2 La
bert Daniel Mores, Slamet Budi

No, dan Atjep Chairuddin,

dan 2

orang terdakwa lainnja ' adalah
Agus

Sutlarso,

wartawan

'Suara

Baru' dan Djarwarin Bagiran Nato
@ari Pariwisata Nitour.
Sdang oleh Hakim dilandjutkan

sampai minggu depan. (Mrs)

keputusan

an pembela, dengan alasan bah
wa dalam sidang terdahulu para
terdakwa telah mengakui perbua
nja.

dan

tuduhan

terhadap

PAMFLET

(Sambungan

Kegiatan

Majdjen

sisa2

Yugo

dari

G30S/PKI,

Sugomo

telah tidak berarti,
atu jang sudah

ral,

menurut

prakt's

untuk

'Gdakan hubungan
trnasional. Bagi
burgan dengan

1)

menurut

kiri

tetapi adalah su
, mereka masih
menga-

dengan Komunis Inkaum Komunis hu.
Komunis
Internasio-

Majdjen

Yugo Sugomo

adalah doktrin, maka baik langsung
atau tidak sisa2 G3OS/PKI pasti akan
terus
berusaha
untuk
mengadakan
hubungan
dengan
Komunis
Internasi

Oral, sebab itu adalah suatu keharusan bagi mereka. Tetani di Indonesia
Int menurut Kepala Pusat Intelidjen
Strategie,

usaha2

mereka

itu

senan-

!lasa menemui kegagalan,
Dalam
pada itu,
Maldjen Yugo
Sugomo dalam Wawartjaranja dengan
Wartawan "Merdeka" sekitar ex. Brig
djer Suharjo memberikan keterangan,
bahwa ex. Brigdjen Subarjo hingga
kini belum berkasil Gitangkap. Tera-

Chir menurut keterangannja,

ex. Brig

@jen Suharjo mengikuti tugas beladjar
Gi Rusia, tetapi kini menurut
Maj.
den Yugo Sugomo, dapat dipastikan
€ x.Brigdjen Suharjo tidak lagi
bera
da di Rusia (S)

RUANG

AGAMA

Mahammad Rasulullah dan penat.

kui2

jang

merjertainja,

tegas

terhu

wap orang2 kafir dan saling kasih »»
sama mereka, Akan kau Ilhat mereka
mmerukuk dan bersudjud, mergh:
&an karunfa dan rida Allah.
nja pada wadjah mereka karena bee
Ikas2 sudjud,
Demikiarlah
perumpamaan
mereka
m Taurat dan didalam Indiil,
Yaitu serupa setjangkok tanam jang
menyeluarkan

tunas

sampai

kuat:

ke

(mudian mendjadi gemuk dan teguh
berdirinja diatas pangkainja:
in mc
makdjubkan penanam, akan mendjengkelkan orang2 kafir dengan kemak.
muran orang2 beriman,
Allah mendjandjikan kepada orangz
jang beriman dan beramal saleh, am

Kkelkan orang3 kafir dengan emak:
muran Orang beriman.
ADA hari baik, bulan baik

umpama — Maulid
9
biasanja tampak semangat
dan gairah kaum muslimin

hendak

ma

mempamerkan

Islam.

Gubernuran,

Sedjak

dari

Kabupaten,

matan, Kelurahan
pung2

sjiar aga-

antar

Manila,

orang

(Mdk).

Njonja Imelda R. Marcos,
diharapkan memimpin dele
gasi ratu2 ketjantikan ting
kat internasional pada hari
Filipina tanggal
22 Djuni
j-a.d. pada Expo '70 di Osa
ka, Djepang

Njonja Marcos sendiri adalah
seorang ratu kefjantikan, Pada
Waktu masih berusja 18 tahun,
Imelda memperoleh mahkota ke
djuaraan sebagai Miss Rose of
Tacloban dan sebagai Ratu Ge
Janggang Dagang Internasional

di Manila

pada tahun

1953 se

belum mendjadi isteri anggota
Kongres
Filipina.
Ferdinand
EF, Marcos,

cnapa harus terdjadi " dj o-

K

tOsan

" antara

(Sjafruddin

besar Islam diadakan.

hadji. Yudha tgl. 2/5 dan A.B.

teladan jang dapat diambil dari-

perang

. Banjak jang Lajur sm

“
ikut2an. — Orang
mengadakan, maka malu kalau
tidak pang san pula. Hasil

tampak,tak begitu
kaum

muslimin,

meresap

adjaran/achlak

dan sunnah jang digariskan Nabi

Muhammad s.a.w. Sat inibukan

bapja

mn

sadja jang tetap

m-annj

im

pindnja masih tetap Jalam kea

daan membingungkan pengikut2-

Saigon.
Operasi

militer

itu dimu

lai pada tanggi 27 Mei dise
belah Tenggara Takeo, ku-

rang

lebih 25 mil disebelah

Barat Laut Chau Doc. Pada

hari pertama operasi, pasu
kan2
infanteri,
pasukan2
berlapis badja, marinir dan
pasukan2 berkuda berhasil

.menewaskan
18 pasukan
Komunis, menjita persediaan sendjata

dan amunisi

se

tempat2

persembunjian

terbesar

jang

was dan 2 orang luka2.
Serbuan
terdjad
seu
dah kira2 Pengen " Vier:
nam Selatan ditarik mundur ming
gu ini Gjuga dari daerah sektar
Teluk Siam.
Disebelah

Timur-Laut

Kambodja

pasukan2 infanteri AS terus me
masuki hutan? dan
menemukan
suatu persembunjian
perlengka
pan Komunis jang besar dan me
njita 67 ton sendjata, amunisi dan
@lat2 perlengkapan. Pasukan2 Viet
Nam Selatan menjita 60 ton beras
Cidua tempat persembunjian.

Peralatan
mukan

sendjata dikete

Pasukan2 Divis! Kavaleri Udara
1 AS. disuatu sendja pada targ
gal 26 Mej masuk kedaerah 4
mil didalam Kambodja
dan 104
mil disebelah Timur Laut Saigon
dan berhasil menemukan persera
bunjian 14 alat penjembur-api, 16
mortir, 30 senapan mesin, ratusan
butir peluru mortir dan pistol, le
bih dari

50.000

granat,

dan

se-

Baik

pun

Presiden

isterjnja

menghadiri

operasi

Penjelundap
perak
ditantat
1 tahan

untuk

di Osaka

Filipina tingkat Internasional Un
tuk menjertainja,
jaitu Armt

1981),
(Miss

Hilario,

Gamma

(Miss

Stella Marguez

Kulumbia

Cruz

International

Internatjonal

Araneta

1963) dari

jang

kawin dengan

(Miss Universe
Aurora Pijuan.

sekarang) dan
jang baru sadja

seorang

Filipinos

SERBA

pendjara

Gloria

Diaz

dimahkotai sebagaj Miss Inter.
national tahun 1970, (UPI)

Husami

hari berikutnja.
Disinilah

kepada

soal

politik,

dalam

ABADI

agama

dibawa

inginnja

menang seorang. Sebaliknja,

Presiden Suharto kepada ummat
Islam dan ummat beragama pada

ru kepada seluruh ummat beragama di Indonesia, agar diangan
menijari perbedaan,
djangan
jing2 perbedaan, kaperbedaan kejakinan

nja : wa amruhum sjura bainahum Pia Kannada

ALAM

iantara bangsa Indonesia,

rupakan halangan bagi

perdjalanannja ke

Djombang
tgl. 15 Mai,
nteri Agama K.H. Dach-

lan

bershalat

djum'at

ja, untuk tetap bersatu sebagai bang
Ummat

di

Pasuruan. Menteri Agama me-

itu

Arab,

berchotbah
tidak

djamaah,

ma
MA.

dalam

bahasa

diterdjemahkan

spontan Menteri

berkata : ULAMA2 DI Ni
KOLOT! ABADI 25/5.

ongang

— berit

aa

makan. Dan biasanja mesdi

Jang berkeadaan demikian, djamaahnja dekat kepada djamaah

jan
berkuasa di Dep. Agama.
cAnggalan demikian, tentunja
setjara organisatoris,
kurang

adanja konsultasi. Tetapi, dj
jang — berkcadaan
mikian,

djamaah lain,
makanja tidak bijaksana keadaan sam
pen
walau ku
mi
izal

galbi laanfaddu min hawhi

'anhu wastagfir lahum wa sa
HL amri «
kalau anda keras

Isi

Ie

dikatakan

Presiden tidak berarti

bahwa
adjaran agama, masing2
mendjadi tjampur aduk. Toleransi diantara ummat — beragama,
berarti saling menghargai dan
menghormati kejakinan dan iba-

dah agama masing2.

Dan sebaliknja kata Presiden

kita wadjib mendjalankan adja
ran2 agama
kita dengan penuh
kesungguhan dan kedjudjuran
MAM AL GHAZALI dalam bukunja Ihyaa II, hal
382 m
barkan tampang
saw. sebagai beriku:
Adalah sifat Rasulullah s.a.w
itu tidak djangkung benar dan
tidak pula pendek, tetapi dikata
stature,

Memang lebih baik banjak

dalam

Ka

kerdja, daripada tjuma banjak
ngomong.

perkara Sedang
barang
sebanjak 32 zak (55930 kg) pe
rak seharga ki, Rp. 6 @juta di
sita

untuk

negara,

Tuntutan

bawa

hukuman

tsb.

perak tsb melalui

dur

eksport.

bahwa

(kerdjaannja memang
ngomong)

Delegasi Bali
di DPR-6R

proce-

perbuatan

penjelundupan
adalah
sangat
merugikan negara Sedang jang
meringankan

terdakwa

adalah,

terdakwa mengaku terus terang
dan tidak menjulitkan sidang

DJAKARTA, 29/5 Merdeka) —
Ketua

pengadilan,

mengatakan

bahwa

kepada

dalam

pasal

26

Hakim

durkan

Siburian

sidang

SH

Sjaichu,

dan

djuga dihe-

diri oleh MHH.S. Rahardjodikromo
dari Bagian "'C' DPRGR itu. oleh
Gelegasi

telah

dfkemukakan

mengua

tanggal

tentang

Perimbangan

pusat

Kecu

pengganti ADO.

Ketua

DPRGR

dalam

nja al. mengemukakan,

sambutan

bahwa

DPRGR akan berusaha setjepat
mungkin untuk | membitjarakan/
menjelesaikan

bangan

RUU

Keuangan

tentang Pertng

tsb. Akan

adalah kesediaan waktu oleh pe.
merintah bersama DPRGR untuk
merampungkan pembitjaraan RUU

Dalam pada itu oleh Rahardfo
dikromo telah diberikan pendjela
san kepada delegasi tentang prosa

tentang Ps

dur pembitjaraan RUU

tebanga Keuangan teb. dalam
Saran2 jang disamparkan

Gelegasi

mengenai masalah

akan disampaikan nanti
rapat

strasi2 dari fihak komunis.

kerdju

dengan

(Antara).

oteN

pemerintan,

€

Zoeber

Djamaluddin

Perawakan atau perbadanan

beliau sedang sadja, tidak gemuk

terkurung daging dan tidak kurus terdesak tulang. Berdjalan
tegak lurus dalam geraknja jang
ringan

upa beliau putih bersih lak-

sana mutiara serta ber-seri2, tan-

ditjampuri unsur? warna

seperti merah, kuning

atau sawomatang. Hanja bagian
badan beliau jang terbuka dan

rapat

dan

bersilang

tampaknja.

Ketinggian dataran hidung beliau
datar, artinja tidak mempunjai

Yang dimiliki hidung orang2
nung

kerjil

Jahudi.

seperti lazimnji

Gigi beliau rata bersusum

dan
bilamana mulut terbuka
karena
tersenjum, membaji

sematjam kalmantang kilat. Bib

beliau jang indah lemas menutu-

i mulut Pipinja djirus tak
njak dagingnya dan
banj

terkena — angin dan matahari

ditumbu hi

sedangkan bagian badannja jang

tetapi kumis selilu — dira

tengkuk

dil. me-

nampakkan bajangan kemerahan,

tertutup tetap putih bersih
Rambut beliau tidak kurus

lurus dan tidak pula ber-gelung.
keritingan.

Kalau disisir

a-

tan sematjam riak? dipasir. Pada
i

an : bah-

djatuh ketengkuk

sampai

etjuping kuping. Biasanjape

Djenggo

kumis

dan

dj

ja dibiarkan

Ikher

beliau

tidaklah

angin

atau sinar mai

boleh dii, ber.

tjahaja laksana perak bersepuh
cmas.

Dada Rasulullah s.a.w.

(bidang)litjin seperti katja:
kelihatan belikatnja atau
daging2

jang bertondjolan.

#.buka kakinnaa ber-t ahad
Paras Nabi amat indah
sekali

lainnja didada dan diperut

Dan

bagian tengkuk

jang

dan sukar ditjarikan bandingan.
Abu Bakar mentjoba membuatgan sjairnja
kan bandingan
musth:

Aminun

ilchari

il badri zayalahuz
uhammad Al Amin —
jang utama itu (senantiasa) —
menjeru kepada kebadjikan
safa
) serupa purnama
membelah
gelap. Kedua alis —
beliau pandjang dan lebat
diantara — keduanja
laksana perak

Kedua matanja,

kosong

bitamnja uh

Rambut

pelupuk

mata

belian

.

katakan pandjang atau dikatakan
pendek. Dan mana jang terkena

lin cmpat, dua dikanan dan dua
dikiri, masing? melingkari telinga,

tab.

datang

Oleh :

mus)

muka,

tefa

pi jang perlu, kata ketua DPRGR,

hadapi kemungkinan timbulnja demon

seperti

ber

berapa masalah jang menjangkut
CESS penghasilan periwisata,. UU
tentang Pariwisata dan lain2nja."

SIDANG DEWAN MENTERI NATO
DIBUKA
ROMA, 28 Mel (Mdk)
PM Italia Mar'ano Rumor hari Se
jasa membuka sidang musim semi da
ri Dewan Menter! NATO, dengan SeTuan agar persekutuan Itu membuka
tahap baru dalam peredaan ketegang
an antara Timur dan Barat
Konperensi jarg berlangsung dua,
hari itu antara lain akan membitjara
kan satu usul jang akan diadjukan ke
pada Moskwa mengenal pengurangan
pasukan2 Timur dan Barat di Eropa.
Polisi telah memasang barikade2 se
kitar gedung konperensi untuk meng-

lainnja

digedung DPRGR

sumbangan

2 Djunj 1970 umtuk menentu.
kan keputusannja, (Mrs)

pa

H.A.

angan antara pusat dan daerah2,

sama sadja,

sampai

DPRGR,

Rabu siang telah menerima defe.
gasi DPRGR, Tk. 1 Bali jang terv
Giri dari I. Gusti Made Putra Sam
skerta, I. Gusti Ngr. Pertha dan
Ngurah Ketu
Dalam pertamuan jang diadakan

RUU

b ro KUHP dinjatakan bahwa
baik pertjobaan atau telah ber
hasil, hukumannja

dst

oleh

kan rab'ah(alwasitul gamah — hitam dan putihnja sangat putih.
medium

Prof. Sunawar SH kemarin
dulu terpaksa sibuk membetulkan tafsiran? jang salah
dari omongan Ketua Umumnja.
Sunawar sebagai sardjana hukum tentunja sudah
j:
rumusan bagaimana
mebik
betul “salah ngomong” Ketua
Umumnja.
Asal djangan sampai keterangannja Sunawar di “salah
ngomongkan” lagi, bisa berabe

potong

banjak riwajat
wa rambut

Hindu/Bali, Toleransi beragama

ke-

jang dipaham

18/5 di Istana

Negara. Presiden Suharto berse-

lau persoalan politis di Alan:
kan dengan achlak agama, maka-

sjawaratkan.

maulid

peringatan

mau

SALAH

NGOMONG.

denda Rp. 100.000 untuk Slam
suddin bin Tata dan diharuskan membajar
segala ongkos

Hakim,

Filipjna,

Kuusela

nja daripada tentaranja sendiri.
Tentunja bakalan lebih susah
Lon Nol mengusir tentara2
asingdarinegerinja........
-. kasihan !

ma 27 hari di Kambodja. (UPI)

lam tsb

Njonja Imelda E, Marcos telah minta 5 Ratu Ketjantikan

Arancta

makin banjak tentara asing-

sela

menjelundupkan- dan belum Ia
Bi merugikan negara, Tapi Djak
sa. sehubungan dengan pembe

tetapi Presiden
Marcos hanja
akan mengutus isterjnja sebagai wakilnja untuk memjmpin

delegasi

Kenjataannja sekarang, disana

kepada Hakim supaia meringan
kan hukuman terdakwa karena
terdakwa baru hanja mentjoba

diundang

70

diemu

militernja

bantuan, bisa makim

Waktu Lon Nol
Sihanouk, sesumbar|
an
akan segera mengusir tentara
asing (Vietcong dan Vietnam
Utara) dari negerinja.

kan oleh pasukan2 Amerika Seri

kat dalam

me-

KASIHAN. ......

Pada sidang hari Kamis itu
djuga telah dibatjakan plerdooi
pembelaannja,
jang
meminta

Marcos mau-

Expo

njak

Komuiis

telah

Washington

dak akan minta tambahan
bantuan ekonomi.
Ini tentunja kabar gembira
buat rahajat, karena selama
bantuannja Uncle Sam masih
seperti sekarang ini makin ba-

buah switchboard jang mengalur
djaringan telepon.
Ini adalah salah satu diantara
jang

dari

ngatakan bahwa Indonesia ti-

operasi

banjak
5 ton dan menjita
sebuah gudang sendjata Iain
nja. Dipihak Vietnam Selatan seorang
peradjurit te-

lah dalam segala urusan.
Garis lurus
direntangkan

tgl. 4/5 disambut dengan Press

release

dana dal pa pers dap: at disal,
karena Kerang manfaat dan suri

berhasil
menjita
gudang
sendjata dan amunisi Komunis. Demikian pernjataan djuru-bitjara militer di

ampunannja dan bermus

ibadah

dalam bahasa

tidak

dan

Tenggara

disebelah

Maafkanlah mereka, m

Prawiranegara S.H.

mengenai — pelaksanaan

la. Djadi, bukan
hanja dimesdjid,
langgar atau
rasah sadja peringatan hari?

negeri

Kambodja

rasi militer baru

djuhlah —Ymercka
ka — dari
da anda

(K.H. Dachlan) dengan Husami

mengadakan peringatan Maulid.
Bahkan Kedutaan
dan” Kampus
diluar

one-

hati kepada mereka akan men-

Dep. Agama

njaksikan Chatib pada mesdjid

Mah:

melantjarkan

Kabar

Tampang dan kepribadian
Nabi Muhammad S.A.W.
nja.

Ketja-

bahkan kam-

“ad

29 Mei

ISTERI Presiden Marcos,

istana,

RT/RW,

Selatan

Vietnam

Pimpin rata2
ketjantikan
ke Expo - 70

diri

hal.

29 Mei (Mdk).

10.000 Pasukan

Njonja Imelda Marcos

nja pengadilan menolak perminta
tan

Saigon,

TAMBAH

BANTUAN

E Fedi

setiap anggauta masjarakat ada
keseimbangan. Pada saat itu bolehlah

(“Merdeka”

IOribu tentara
Vietsel adakan

TIDAK

5

Gjika antara “hak” dan “kewadjiban”

adalah

!

Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos : A. 12638.

telah

dan Perpadjakan”
4. 1970)

Tetapi, beritahukanlah djuga sekali
&us apa hak? rakjat sebagai pembajar

Keadaan jang sebaiknja adalah

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11,

karenanja

14.5, 1970) atas tulisan (populer)
saja jang berdjudul “Robin Hood

ata2 "hak" dan “kewadjiban” sering digandengkan orang
sedemikian rupa seolah-olah tidak ada jang satu tanpa
jang lai Sebagai angan2, memang demikianlah seharusnja, tetapi kenjataannja adalah berlainan sekali. Sebagian besar
daripada masjarakat nampaknja seperti hanja mempunjai
kewadjiban2 melulu. Dilain pihak ada orang2 jang hidupnja
merupakan rangkaian hak2 belaka.

Dua warna (hanja merah) tambah 1004
Kontrak
hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom.
minimum : 25 mm/kolom.

timbul

menimbulkan salah tafsir dikalbu
ipembatja. Hal ini bisa dilihat dari
“resensi” Drs. B. Usman (“Merdeka

(Oleh : Ir. S. Bratanata)

minimum 25 mm/kolom.
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp.50,-per mm/kojom iklan
minimum : 40 mm/kolom

Indonesia

bisa

penjederhanaan2 persoalan jang bisa

|F

Harga langganan dalam kota: Rp. 200, sebulan (termasuk beaja
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara).
Luar negeri: Ditambah beaja posudara ke negara jangbersangkutan
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm

luas, tulisan2 mengenai

masalah perpadjakan terpaksa harus
“dipopulerkan” Tetapi bahaja jang

Perang di Kambodja

:

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.

ini

masjarakat

edemokrasi

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta.

B:

berat. Maka, untuk bisa mentjapai

F

ari padjak

Merdeka

jang bisa mengasjikkan siawam,
lagipula materinja sendiri tjukup

dari pedukul
dukuh - kalong)
tumbuh
bat

Hanja

(kira2 tempat
i kepusar,
Yuda begin

kelihatan rambut jang tumbuh.

Punggung beliau djuga lebar, S
tahi-alar jang
Idi

dibawah pundak kanan

rambut Olbengih antara kiri HN

kanan terdapat tjap chatiminnubuwah
Udjung djarinja lembut me:

njedjukkan rasa bersalaman dan

melimpahkan berkah kata diusapkan kc kepala kanak2

4

bentar

sore

hidjau

melawan

se

OLARIA.

sepenuhnja (100 pCt) akan terd'c
| kan pula bahwa para official ja
Itu Team

Manager

masonal

kita

dan

kan membimbing
Gjuga

akan

Coach

jg

para pemain

kita

itu

terdiri

dari

melalui tulisan im Ingin djuga kita
Tasanja untuk menjampaikan sekedar

pendapat jang mudah2Zan akan dapat
didjadikan pegangan
oleh pemain
nasional kita maupun
oleh coach
dan Team Manager,nja.
Saran2 kita ialah:

kepertjajaan Kepada kemampuan diri

sendiri supaja djangan dihilangkan.
Faktor2 inilah rasanja mau tidak
mau harus diperhatikan oleh pemain2

Djaksa Pedro Dorado me
metintahkan supaja Bobby

David Rojas

pakan suatu kesempatan mereka
untijk mengambil revance
atas
jang

tor Pengadilan
bahwa mereka

terdahu-

Iu Hanja kini timbul pertanjaan,

apakah

akan

mampu

dengan bendera.

nasional?

PSSI untuk mengambil

Dari

revance?

data2 jang diatas, maka

dari mulaj sekarang susunan team

naglonal

kita jang

ikan dalam

akan

diturun

menghadapi OLARIA

'besok, kita djuga tidak akan

ba

Gedetex sebelumnja.

pe

sebagai
melhat

jak meleset dari susuan kes. Par

imain2 nasional PSSI menurut ki
ta akan terdiri dari: Judo (kiper)

lum mengambil tindakan terhadap

Bobby Moore sebelum ada

— Juswardi, Renny (back) — Ali
andu/Aziz, Muljadi Anwar (half)
'— Iswadi, Jacob/Max Timisela,
Sutjipto, Basri dan A- Kadir.
Giatas jang terdahulu, dalam
laian kita setjara keseluruhannja

(paka seluruh pemain2
Pardede
tex/Nasional kita itu telah. ber

Main. baik sekali

Bahkan

@ingkan dengan mutu

diban

tusan dari

Dynamo Moskow

AUTO-RALLY

Rally Mobil London - Meksiko Berarhir

9, Red Redgrabe, Phil Coper

Untuk kelas overal:

tsb sedang menghadapi gembleng

MEDAN,
29 Met (Mdk)

tour Asianja- .
Tetapi dalam
Bu,

kita

masih

penilaian

melihat

indivi-

djuga

ce

dalam

tidak

umumkan)

be

Ini terutama sekali diperlihatkan

2, Leonti Potaptchik (Unt Soviet), Moskovitch,

jg
di

samping Juswardi jang agak lam
Iban dan lesu serta Renny Salakt
kurang
taktis. Pada pemain2

Tan

Pagu

kelemahan

man Columbia.

) dan

(Peran

Untuk kategori
1: tidak djek
2: 1301.1600
1 'Rosje Smith (Irlandia), AusIn Maxi

Sedjumlah
14 orang wartawan Medan, seorang dari Padang, Senin sore

formnja,

Oleh captain-nja jaitu Sutjipto
nampaknja
bermain ogah2an

3, Gumnar

Moskovjtch

31 menit,

kita

6, Hmmy Greaves
dan Tony
Falt (Iaggeris), Ford Escort

Satu2nja stadion
ditepi sungai

dalam pertandingan jang terdahu

PALEMBANG,

29 Mei (Mdk)

PERTJASI
ADAKAN

Helm

(Uni

Sovjetj,

4, Sergel Tenichey (Uni Sovjet)

Mostkovitch, (Ant-AFP)

19 djam, 31 menjt
7, Patrick Vanson
dan

Bobby

rek Wachowsid
(Polandia)
Ford Escort.
23 dj 49 mm,

:

Luar

PALEMBANG
KEDJUARAAN

Kalangan jang dapat dipertjaja me

Isa jang dibangun oleh pemain2 Par

Rupainja pada waktu itu pihak
hui
ex
mengeta
det
masih belum
'Perde
bahwa keunggulan OLARIA adalah

pada per
| litlapan Gengan PERSIDJA

ankita
ng
dapatlah
hari kedua,
andi

iketahuj Ibahwa djika dibawa berma-

darj hal

tetapi

menunggu
dan tidak

Keeper Team
“oviet dapat
tjedera

Kini

(UPI)

musjrik/Jahudi
i Nabi
des

kedji : as saamu

kota,
AI Muchtar, ketua kopel sepakbola itu menjebutkan bahwa kesebelasan

aja.

tera" atau UMS, dan mungkin djuga
"Hercules””.

! j

tenang, tenang wahai sajang.

EKSPEDISI PENDAKI GUNUNG INGGERIS URUNGKAN .NIATNJA
KATMANDU, 29 Mel (Mdk)
Ekspedisi pendaki gunung Inggeris

terlibat

dalam pentjurian
gelang

kepuntjak

gunung

Annapura

telah

pada hari Minggu.
Tak chawatir tentang tuduhan pen
Wjurian itu jang ditimpakan terhadap-

ran jang sampai

dj

Kathmandu pada

hari Selasa.
5
Laporan dari kaptain team, Kelvin
Kent jang disampaikan darj kamp uta
ma mereka mengatakan, bahwa sebuah badai saldju jang hebat telah
menghebaskan Douglas Haston dan
Don Whilliams kebawah, ketika me
reka bergerak kepuntjak dari kamp

I

Gan telah "'bebas dari segala persang
kaan", demikian dikatakan Alfonso

ie

seorang anggota

13

4

15

t

p

Panitya

Disia dalam Worid Cup 1970, jang
akan dimulai distadion Artec City

a41

Yap
kedjuaraan
Judo Asia ke-2

les

kebandjiran

31

TAIPEH,
28 Met Mk)

pelabuhan didaerah

“Selatan

MENURUN :
1. EBRO, 2. SITN, 3. UNA.R.A.,
4. IDAK (KADI), 6. AMBASADOI.
7. OJAILOLO, 9. OIBRALTAR, 10.
COLOMBUS,
12. ANAI, 13. PG.,

14. MAYA,

20.

ALIM,

16. O.R,, 18. BAJUR,

21.

PALI,

22.

PRAE,

| nd

MENDATAR:

ih ii

:

H

B2

FE

!

135i LE Hi, Bj
j Ng j | j

)

aa mengurungkan
Iu. (Ant/AFP)

DJATENG KESULITAN
ALAT2 OLAHRAGA
Semarang, 29 Mei (Mdk).
Tokoh2 olahragawan2 di

Semarang dalam keterangannja kepada "Antara" me

njatakan,

wa

di Sema-

Para officjal team Umi Soviet
mentjoba
menahan
Rudakov
untuk tetap selama ia berada
setelah

tetapi

City,

di Mexico

ia menelpon isterjnja. di Mos-

bibit

alat2 olahraga

dan lapang-

an-lapangan untuk Daratan,
«

bantu

Indonesia semen

muan

dengan

ing

Presiden

Nixon,

dengan Presiden Rark
Dunia, Robert Mc Namara, dzn
direktur exdkutif
IMF,
Paul
Schwettzer. (Ant-AFP)

Treviso, Italia 29/5 (Mdk)
Pembalap
sepeda Eddy
Marckx dari Belgia berhasil leading dalam balap se
peda tour of Italia, dengan

waktu

2 menit 41 detik di

muka pembalap sepeda dari
Dermark, Ole Ritter, ketika
ia memenangkan time
trial babak ke-9 sedjauh 55
km, dari Bassano Del Grap
pa sampai Trevisa.
Ia adalah djuara tour de
France
1969,
diharapkas
akan keluar sebagai djuara
dalam tour of Italy itu, se
telah
ia menjelesaikan timenjelesaikannja — deagan
tjatatan waktu 1 djam 10

menit 55 detik.
AFP).

ga bermain,
Yashin tadinja berada dianta

Felice Cimondi dari laila mendudu

ca 40 pemain dalam persiapan
team Uni Soviet, tetapi kemu.
dian ditjoret namanja pada pe
milihan final untuk 22 orang,
Setelah Rudakov menderita tja
Oera ia dipanggil ke ain
TURNAMEN

TENNIS

DI PARIS:

L. Kaligis dan L. Liem
menangkan ronde kedua
Paris, 29
Dalam

Mei (Mdk)
pertandingan

ronde

ke

dua untuk ganda wanita turnamen tennis terbuka Perantjis, pa
sangan

"

wanita

L-

C-

Indonesia

Liem

mengalahkan

pasangan

Mandarino

L.

telah

(Spanjol)

Kali

berhasil

wanita

dan

P.

Ridriguez (Perantjis), 8—6, 6—2,
dalam

pertandingan

ja'

ber-

langsung hari Rabu kemarin

an wanjta
GG. Chanfreau
dan
F. Durr (Perantjis) berhasil menga

lahkan pasangan

Djepang

K.

Ha

tanaka dan C. Murdkami,
6—1,
—A.
Sementara itu diberitekan pula
hasil2 pertandingan rcnde kedua

untuk

single

pria

jaitu

sebagai

Ray Riffels (Australia) — Patrir".
Cornejo (Chili), 7—5, 6—4, G—2

Martin Mulligan (italia) — Tom
Gorman (AS), 6—, 6—3, 6-3

Georges Goben (Perantjis)
--—
Hans Ploetz (Djerbar), 6—3, 6--2,
—0.
Peter Marmureanu
(Numan'a)

— Ingo Buding (Djerbas),
III, 6—2.
Joaguin Loyo-Mayo

— Toma Kakoulis
(Uni
I—6, 6—2, 2—6, 6,

1—5,

(Meksiko)
Sovjetu,
,

Alan Stone (Australta) — Ber
nard ” Montreneud — (Perantjish.
1012, 2—6, G—3, 6—2
Z. Franulovic (Yg) — Wies-

law Gasiorek (Polandia),
46, 68, A57
6—2,

&—1,

Lew Hoad (Australia) — Char
lie Pasarell (AS)
6—4,
3—£,
6—, 6—4
Nicola Pletrangeli (italia)
—

Nikola Spear (Yugo) — Eric
Drossart (Belgia), 6—i, th,
5—2.
Manuel Orantes (Spanjo)” —
Juan Gibeert (Spasis),
/C—2,
—A. 6—3

63,

Jim Momanus

berikut

P. Holbergem (Belgia), 1—6, &—1,
6—2.

Vladimir Zednik (Tjeko) — Bob
Hewitt (Afsel), 6—8, 6—3, 6—4,

olahragawan,

para organisasi olahraga
terbentur pada kesulitan2,

peningkatan

me trial babak ke-9 kira2
2 menit dimuka Ritter. Ia

—

i

12

E- p

9
7

|i !

"

M1. Ludah (air jang dimulut)

I
!

|

Ta
j

| TAkwis Inggris pemenang Oscar
! “untuk tahun 1970

Rudakov, keeper team

Dalam rcrde jang sama pasang

tiga kali usaha penaklukkan puntjak
gunung tersebut melalui tjelah yebelah
selatan, akkan tetapi achirnja terpak

Indonesia — waktu

30 tahun untuk membereskan hu
Font lama sebegar US$ 2 mil-

Mercky
menangkan
babak ke-9

me

ngurungkan usaha penaklukkan mereka
kepuntjak gunung Himalaya dan kini
sedang dalam perdjalanan kembali tu
run, demikian menurut sebuah lapo-

melaporkan

bahwa Presiden Suharto dianggap

Selama di AS, Presiden Suharto

lalu mesalaman

Nabi biasa menegur "

I)

juta.

'alaika (bukan

ahlan! mahlan

'AFP' Washington

hal,

pimpinan negara. Tahun .ni ban
tuan AS akan mentjapai US$ 230

pembukaan

wa azabuh - kamula
jang
yjelaka, serta kutuk dan siksaan-

Jang akan diundang itu "Djakarta Pu

dari

Kongres

Gjak Presiden Suharto memegang

Unj Soviet untuk perebutan Pia
la Duna jang menderita tjedera

HI)

as sulamu : artinja tjelakalah
ga, Sopan dibalas PE Ai

(Sambungan

meneruskan

e hari, lalu berpapasan dengan
g

PINDJAMAN

annja kepada

uan Ouraigj jang
memal
sebangsa biawak .
Beraninja djangan “dikata
berperang senantiasa berada dibarisan terdepan. Kata sahat
kalau perang sudah tjamuk,
kami awasi adalah
Rasulullah
saw. karena tak ada siapa?
jari Sekat ketempat musuh dari

ditahan dirumah.

oleh

Dengan kejakinan jang sma
kin tumbuh dari Bank Dun'a, AS

me-

alam dari
ika scorang
jongkoki
t beliau

Gang suatu kesebelasan kuat dari ibu

hl
in

4

NDATAR

model

@jui diserahkannja 6.000 putjuk

Eugene

datang

telah melangkah
djauh kedepan
dalam memulihkan keadaan
cko
nomi Indonesia hingga menimbul
kan kepertjajaan 'Par's C'ub' jg

Pemerintah AS telah menjetu

E

(bermain lamban. Namun sewaktu ber

AS

kepu

tih di Mexico Cy tanpa dia.
Moore ditempatkan bersama deng.
an Alfonso Senior sptjara baik dimarkas El Chico, Utara Bogota, ke.
tika kepolisian melakukan pemeril
an mengenai pentjurian itu jang dituduhkan kepadanja.
Moore berada disana sedjak Selasa malam, bersama2 A, Stephens wa
kilketua Persatuan Sepakbola Ingge
Fis dan Dennis Fellow, sekretaris per
satuan Itu, Rumah mewah itu didja

akan

putjuk
AK-47

Luar Nege

Negeri

(Sambungan

BKMI PALEMBANG AKAN UNDANG
KESEBELASAN IBUKOTA
PALEMBANG, — Ketua kopel sepakbola BKMI Palembang menjatakan,
bahwa dalam usaha mempersiapkan
team sepakbola BKMI jang tangguh,
Gikandung maksud untuk mengun-

Disangka

ditarik mun

Tampang

Moore ditunggu
di Meksiko

Mexico City, 29 Mel (Mak)
Captain team sepakbola Inggeris
Bobby Moore akan tiba kembali Ra
bu malam di Mexico City, demiklan
dinjatakan oleh kalangan terdekat
dengan team Inggeris itu hari Selasa.

Palembang, 29 Met (Mak)

10.Sakit paru-paru

Bantuan

partemen

be

mungkin

batas

gal 30 Djuni 1970, ji, tanggal

DJUAMLAH dan matjam sen
Gjata AS jang diberikan kepada
Kambodja tidak diketahut Den

ta
Dan di Kantcr Pengadilan
akan dibantu oleh Vicente Laver
de Aponte, sbekas Menteri Kehak!

tjis). Austin
Maxi, 30 djam
35 menit,

berapa pemain Pardedetex Medan
Itu bermain

Watson

Genette Dero!

setjepat

Bobby. Moore

10, Rosie Smith (irlandia),
AM-

WARTAWAN MEDAN DAN PADANG
BERTOLAK KE KUALA LUMPUR

Pardedetex"

Moore

dan Bob
(ing
gerja). Morris 1800. 24 diam
42 menit

karang ini sudah lebih baik. Hal
Ini tentu al. disebabkan karena

| dewasa ini pemain2

dang2

Ti sebelum sesuatu bantuan
militer dapat diberikan.
Djumlah dan matjam
nja tidak diketahui

Ia sesuatunja beres:
Sementara itu Perdana Mente
ri Inggeris Harold Wilson mende
sak Kedutaan Besar Inggeris di
Columbta supaja turut serta me
melesaikan — persoalan
Bobby

:

maka

kita se

matan AS sendiri. Pernjata
an itu diperlukan oleh Un-

ikut ke Kota Mexico sampa! sege

permainan

terdahulu,

Pengadilan,

Bobby Moore terpaksa
di Bogota, Columbia,

jang mereka perlihatkan sewaktu
melawan Csepel (Hongaria)
dan

“keadaan/mutu pemain2

demi keamanan dan kesela

Mechet Leclerco (Perantjis) —

Bob Carmichael
6—2, —

(Australia),

Adriano

Panarta

Frantisdk

Pala

(Italia)

(AS),

6—2,

—

Paui

Meyer
—4

(Perantjis).

—

(Peranti's)

Francois Januffeet
Patrick

1, ti,

Ta-

2—6,

64, 6—2, &—1
Arthur
Ashe
(AS) — Billy
Freer (Afsel), 6—1, 6—0, 5-3.
Ulte Nastase (Rumania) — Jtm
Fletcher (Australia), 6—0, 6—!,
6—
Peter Szoke (Hogkong: — 'ean
—2,

(Spanjo)

(AS), 6—1, 6—2,

TO.

(Perantye).

(Are

—

Szabales Baranyi (Hongaria? -—

Barry Mackay

1—5.

Reutor)

Bob PhilippesMoore (Australia),
I—$, 18, 60, 2—6, 13—10--

(Tjeko)

Santana

Manuel

6—3,

Geusz Nowicki
(Polandia), 6—1.
3—2, &—1
Jan Kodes (Tjako) — Bob Howe
(Australia), 6—4, 6—1, 6—2

|

Dari permainan
jang diperli
hagkan oleh susunan team jang

dokumen kepresidenan jg.
menjatakan, bahwa bantuan sendjata itu diperlukan

Teguendana

Pihak Imigrasi Columbia

jang disertai

Kp
| F!

Susunan

dalam seputjuk

surat rahasia

saksi,
Bobby

pada toko di Hotel
tsb.

dari tanggal
si
tang-

waktu

bantuan sendjata2

dak

itu berlaku mulai
22 April

Lon

sii
if

“

ar Negeri

Moore
mengambil
gelangnja.
Suarez menambahkan bahwa ia
berdiri 1 meter dari Bobby Moore,
tetapi tarpisah oleh katja toko
dan melihat bagaimana Bobby
Moore mentjuri gelang tsb. Clara
Padilla dan Alvaro Suarez ada
lah asisten? jang diperbantukan

Pardedetex

team

adalah

lik Nona Padilla jang menuntut ganti kerugian sebe
sar 10.000 dollar AS.
Nona Padilla dan temannja Alvaro Suarez menjatakan di Kan

lu telah. dikalahkan oleh
OLA
RIA dengan 0—1, maka pertandi
ngan sebentar sore adalah meru

mampuannja.

ngatakan,
bahwa pengiriman
sendjata: AS untuk Kambodia

Keputusan itu diumumkan

500.000 rupiah. Tetapi gelang emas itu bukan milik
David Rojas, melainkan mi

jang dalam pertandingan terdahu

Djendral

hari Djum'at minggu lalu
kpd. Komisi Hubungan2 Lu

ribu peso Columbia
atau
1.500 dollar AS atau kira2

pertandingan sebentar sore
kes.
Pardedetex ckan bermain
diba
wah naungan dan bendera team
nasional kita PSSIBagi pihak Paredetex
sendiri

mereka

permintaan
Nol.

gelang emas bermata intan
permata, jang harganja 26

orang2

ketjil sehar

ketidak

Komunis di Kambodja, atas

melaporkan

bahwa jang ditjuri

nantinja,

sendjata2

ga 7,9 djuta dollar AS untuk memerangi
pasukan2

milik
toko intan permata
di Hotel Teguendama, Bogota, dimana Bobby Moore

Pardedetex, jaitu Dr TD Fardede
Gan E-A- Mangindaan.
Dengan demikian maka pada

kekalahan

rim

Moore ditahan berdasarkan
tuduhan Danilo Rojas, pe-

Am)

karena

Serikat telah mulai mengi-

ata.

bermalam.

Kambodja,

6—1

juan Fillet (CN) — Taerp Ad
dison: (Australin),
3-6, 1—6
63, 6—4, 10—4

ii

@Giturunkan kelapangan

Besar untuk

seorang

Hi

ta peroleh keterangan bahwa pa
"ga pemain PSSI Senjor jang akan

oleh

fit de)

“maupun

Sementara itu UPI mengabarkan bahwa Amerika

interrogasi

Nol.

Li
nih

PSSI

djaksa karena dituduh men
tjuri gelang bermata intan

Djenderal Lon

IA
wi

Pengurus

@ari pihak Pardedetex sendiri, ki

in tepat, maka kes. bajaran dari
Brazil itu, agaknja akan lebih kewa
lahan, sehingga pertahanan mereka
achirnja dapat djuga dibobolkan.
Untuk pertandingan sebentar sore,

Polisi Bogota, Columbia, se
sudah hampir 5 djam di-

Tjalon Duta Besar AS jang baru itu akan diumumkan minggu depan oleh Gedung Putih, tetapi djelas Kuasa
Usaha Michael Rives tidak akan diangkat sebagai Duta

Pardedetex jang kali ini akan membawa pandf2 negara dilapangan hL
djau, dan tentunja kita sangat meng
harapkan djuga akan berhasiinja team nasional kita itu. Atau dengan
kata lain, Pardedetex sebagai team
jang sudah terkenal di Asia adalah
kurang lajak untuk — djatuh (kalah)
dua kali ditempat jang sama,
Kemampuan Dr. TD Pardede deng
an asistennja E.A. Mangindaan untuk
mengatur dan strategi dan variasi
pemainznja kita tunggu hasilnja.

1. Hendaknja para pemain djangan
terpengaruh kepada ke-agungan nama
OLARIA jang sebenarnja tidak ada
@pa2nja dinilai dari tehnis persepakbolaan kita dewasa Ini.
2. Pemain2 kita hendaknji djangan terlalu pengetjut dalam melajant
permainan keras ataupun kasar dari
pihak tamu,
3. Bermainiah sepert biasa dan

Besar Berkuasa
hubungan diplo

matik antara AS dan Kambodja itu disambut hangat oleh

i

Senajan.

ves akan diganti dengan seorang
Duta
Penuh Amerika Serikat. Ditingkatkannja

1
Ap TA
ingl | Ii HI |

Dari

Utama

bahwa

BOBBL MOORE, Kapten
Kesebelasan Sepakbola Ing
geris untuk kedjuaraan se-

1

Stadion

diberitahu

Kuasa Usaha Sementara A.S. di Phnom Penh Michael Ri-

:

sional Indonesia PSSI SENIOR, ditempat jang sama jaitu

Mei

sendjata djenjs AK 47 jang di
dari pasukan2 Komunis

fu

ma kundjungan ke Indonesia, kes. bajaran OLARIA dari
Brazil sebentar sore akan dihadapkan melawan team na-

29

pakbola sedunia, baru2 ini
diambil ke Markas Besar

Ketrampilan Sutjipto
sangat diharapkan

pertandingan jang ke-4 dan terachir sela-

Columbia,

(Merdeka).

Phnom Penh, 29 Mei (Merdeka).
PEMERINTAH
Kambodja
telah

Ia
1

SEBAGAI

Bagota,

putjuk untuk .Kambodja

H

: Mampukah team nasional
kita kalahkan Olaria?
Djakarta, 29 Mei (Merdeka).

Amerika kirim sendjata 6000

Kapten kes.
Inggeris
dituduh
mentjuri

Ti

sore ini turun:

TRI

'Pardedetex

HN

MI

DJUM'AT, 29 MEI 1970

MERDEKA

MANIV.

