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Presiden Suharto berdiri disamping Presiden Nixon dari Amerika Serikat sambil memberi hormat ketika
diperdengarkan lagu2 kebangsaan dari kedua negara dihalaman Gedung Putih pada upatjara penjambutan
kundjungan resmi Presiden Suharto ke Amerika.
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sedangkan dibabak lain, dua partai
double kita-telah pula mendapatkan
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han
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Clemente (California) AFP
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Presiden Nixon telah memanggil penasehat2 militer

nja termasuk Djend. Creigh
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Empat orang wartawan "televisi Belgia baru2
i telah dibebaskan sesudah ditahan di Vientiane selama dua
bulan oleh pemerintah Pathet Lao. Tam, pak disini mereka sedang meninggalkan kantor Perwakilan Belgia
di
Vientiane. Dari k:
ekanan: Abass Aidara, Raoul Goulard, Robert Jacobs dan Roger Beekmans.
(AP)
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Wakil buruh dan wakild perusahaan,
#kan diberikan uang pesangon untuk
jorg mempunjal masa kerdja 0:3 taMun Il bulan gadji, 3-0 tahun meng
13 bulan gadji dan 10-15 tahun
Aendapar 16 bulan gadji,

Paulus cs gemetaran hadapi

buruh2
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Madjelis

belaan

Permusjawaratan

terpaksa memenuhi tuntutan
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Awal Djuni Ke Djakarta .
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Kerena PN. Garuda tidak mau berhadapan dengan wakil2 buruh Garuda
Gimedja perundingan maka persoalannja diadjukan kepada M.P.B.I., jang
dengan melalui saluran2 Menteri Te
naga Kerdja dan Dirdjen Perhubungan
Udara achirnja PN. Garuda terpaksa
bersedia untuk berunding dengan MP
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(mandat dari sedjumlah 413 orang buruh Garuda tersebut, segera setelah
tenggung
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berunding, semula Garuda tetap tidak
mau merobah keputusannja, tetapi setelah diantjam mau dibawa kepengaCilan barulah mau merobah pendirian
nja. Bahkan pada perundingan jang
terechir tgl. 28/5 jl. wakil2 Garuda
jang terdiri dari E. Paulus, Kalengkongan dan Drs. Sudarma telah gemetaran, karena
dengan setjara tiba2
sadja didatangi ole serombongan buruh2 jang terkena tersebut, te!api
untung tidak terdjadi apa?
h
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mereka,
maka da.
waktu tidak terlalu lama

kan.

(bni

Ojoga
her

pukdlan? hebat ru akan
dengan manjadih-

Gupan kepada rakjat setempat
dengan adanja penanaman mo
dal dan perkembangan
Me
karta
sumber

perdaga

-

In-

ta jang dapat djoikmati,

suk bagi saja. Jang untung
tentu

jang

menjensor

disensornja.
Kalau takut

pada

”Por-

sadja

Tapi

disam

no”, kata Gubernur,
dirumah

ping
akan

ran film jang benar2 porno. Hanja diminta perhatian dari Badan

Sensor Film,

agar menjesuaikan diri dgn
kemadjuan Djakarta seba-

gai Kota Internasional.
Kepada

Pers

djuga

Komplotan

komplotan

nekad

pentjuri

salan

melakukan

korbannja.

pe

lainnja 'alah
terbesar

ibu

kota Samin Subiantoro Cs. Kom
olotan

Gubernur

minta perhatiannja, agar djangan
ngomong

dalam

kebi

jang diambil Pemerin

hiburan murahan jang bisa ditja
pai oleh kantong rakjat. Jang pen
ting Ialah begaimana Pemerintah
uang masuk jang banjak dari
orang2 jang beruang banjakSemuanja itu dilakukan
oleh
Pemerintah adalah dari rakjat di
kembalikan pada rakjat dalam bei
Demikian dikatakan oleh Gubernur Ali Sadikin pada peresmi
an bioskop 'City Theater baru2
ini. (Mrs)
AN
ROMBONGAN RADIO
VARA DI JOGJA

Ini sekarang djuga

sedang

falam pengusutan Tecab: (Ms)

dibawah

pimpinan

mugaran

tjandj

Prof.

keputusan Pengadilan Ting
gi Djawa Tengah telah dilelang hingga mendapatkan uang sedjumlah kl. Rp.

30 djuta.
Dalam

'“

hubungan

itu jang kini

interlokal.

Djakarta,

atas dan barang?
kan

oleh

berisikan

berisikan

ini dikirim.
importir

:

di

Hongkong
dialamatkan pada
Saru perusahaan di Djawa
Te

ngah, jang

atas

:t

setelah diselidiki

alamat penerima

tidak

ada,

demikian

barang?

pada "Antara",
Ada lagi usaha

jtu

pihak

:

di.

:

smokkel

Lebih landjut
instansi Jain
menerangkan, bahwa baru? ini
terdapat pula satu usaha pe-

njelundupan

lagi,

jajtu

tidak

:$

BRI Serahkan
Subsidi Pemerintah
Di Kaltim

3

:

$

Samarinda, 2 Djuni (Mak
Bank Rakjat Indonesia tjabang
Tarakan telah menjerahkan uang
sebanjak Rp 17.300,000- sehubu
ngan dengan subsidi pemerintah

itu

diserahkan

sid! serupa

bal

barang? cosme.

bargng2

dimana

SIN

SHE

TAN

TJE

|

kepada

12.60
No.

jang

oleh pemerintah

telah

usah

Tonik

Hal inivditerangkan oleh Kepa
la PMD
Kabupaten
Bulongan,
Abd. Manap Darus. (Ant)

:

PER OOTOMALAYA

jang

bari

Gjangan

ja.

te

dan

sore djam
573/M/70.

:

melamar.

Lamaran harap datang di :
Djl. Petjenongan 17.C, Djakarta.

NO. 876/M/70.

ti.

Seorang pemimpin
perusahaan sibuk sepandjang

hanja meniru?

Dacrah Diawa arat menurut
Sumantri

harus dapat

dalam Segala hal

hari. Ia djarang berada disatu

Dia-

tempat,
el
kebutuhan2
o

Djabar

,

Kita harus
mula! berusaha
agar Bandung dan daerah seki
tarnja tidak
dapat

memberikan

mungkinan2

terbukanja

KURS

HARI

DEVISA

Djakarta,

2 Djuni

cri!

Devisa

tepat

SENIN
di Bursa

Va

terdjad! penutupan? tranamksi
visa Umum dan Devisa Kredit

De
de

lagipula buatan Swiss

kuta Acing Djakarta, 1 Djan 1970

Naan kura masing2
ATK (midis
rata) dan A26 per 1 US dollar
Untuk Devisa Umum trangaksi
Mn mbesar
US & 4507086 de

Ngan kom bali YT7A0

Perhatikan Voltage

jang tepat!

dan kurs

Ayam! 3IA.90 sedang Deviana Kr
An mborar US $ TN O1A,01 da
Mear kara NA
Peretaran sabar neja
adalah
OS $ 471007700 taat)

LB jig

keputusan2

dimana waktu adalah emas...
djam tangan Wingo merupakan
suatu keharusan, Waterproof
dan lambang seseoarang
jang telah mentjapai sukses,

MENU

ke-

relasi2nja,

penting... pada waktu jang
tepat. Bagi orang sematjam ini,

PHILIPS

Ban-

(Mdk)

ia menemui

ia mengambil

akan dapat

ai

Mati 2

w

3

teN

AU

diseluruh dunia!

AT AYATA TI POTONGAN

PEMIMPIN
PERUSAHAAN
PELIT DENGAN

dikatakan

di Diakarta

“ermasjhur

NA AON ON TAAT

pelengkap

Jang

anal

Pil Buah Pinggang dan Kantong Air Seni

ditetapkan

Wwed

dj

dan kipi perkaranja telah dise
jnstansj jang
rahkan kepada
unuk diadjukan
berwenang
Negeri
Pengadilan
kesidang
Semarang.

itu

Beberapa orang tukang djahit pakatan Djas jang sudah berpengaJang TIDAK berpengaiaman harap
tidak

selesaj

berwadjib

|

Alamat Hotel Yin Pin K. & Dji
Gadjah-Mada 215/2189 Dik. Kota
9.00 —
18.00 — 18.00.

jang

Pil Buah Pingganig dan Ka
Air Seni De Witt's member
tuk mengerdjakan segala
matjam pekerdjaan
Pil De Witt's akan segera meng
hilangkan semua rat
dan jang berbahaja. Di
betul2 bersih sesudah »
pil ini
Tandanja ialah air kentjing anda
akan bertukar warna
Mulailah minom Pi Di War
sekarang djuga.

NJI

Senin

telih

kekuatan jang
tjemerlang.

tama penjakit djantung
hanja . hari

tsb

pihak

Hong.

kesehatan dan

Mengobati matjam2 penjakit teruPraktek
Kamis

Perkara

periksa

jaitu

Banggalah
dengan

Bernhard

Pengeran

mendjadi pelindungnja.

negeri,

ANDA MENDAPAT KEKUATAN

didirikan bulan Apri! 1970 jang la

lu,

cosme.

luar

SAKIT PINGGANG,
SAKIT DIPERSENDIAN
DAN KANTONG AIR SENI.

Sem tara itu subsid! jang te
lah diterima oleh ketjamatan Sem
bakung untuk 18 desanja, terpak
sa harus dikembalikan karena pro
jak2 jang akan dilaksanakannja
tidak sesuaj dengan rentjana pem
bangunan

lain,

kong.

$ SAKIT SENGAL,

000.- dan Rp. 50.000,- dari peme
rintah pusat dan pemerintah dac
rah
Uang

sebuah

dYarj

? MENJEMBUHKAN

kepada tiap2 desa sebesar Rp. 100.

Assisten Wedana
Long Pudju
ngan, ketjamatan Lumbis, Sesa:
jap, dan Long Peso Kabupaten
Bulongan. Beberapa ketjamatan
Gidaerah itu belum mengambil sub

dengan

ketempgt

P Ba

nylon, melux seperti dj

sebuah

ba-

dalam

Usaha jini daga: digagalkan
dan sedjumlah
barang? tsb. jg

nylon.

barang2

atau

dimasukkan

Rombongan Itu datang di Indo
nesla dengan diorganisir oleh
Stichting Behoud Borobudur jang

Gak ada harus kita adakan dan

Dalam

perahu

Setelah ditelitj ternjara isinja bukan benang

lainkan

pelabphan

tapi diangkut

jang lalu dan dalam surat ma
suk (AVI) disebut, bahwa ba.
rang2 ini terdirj dari sedjum,

lah benang

tsb

gudang dipelabihan Semarang,

kan, bahwa barang? tsb didatangkan dari
Hongkong dgn
kapal "Waikelo”
pada tahun

Ber

dilaksanakan

melalui

rang2

inj dinjata

net Kempers hari Kamis jang la
lu ba dj Jogjakarta, untuk mer
buat film dokumenter mengenai
keadaan tjandi Borobudur dan pe
ngah

- Hasilnja Rp. 30 djuta

tsb. .. berdasarkan

— TV

A-J.

- Semuanja serba lux

mengenal Diadiharapkan
wisatawan
baik lokal

maupun

Lili

barang2

Jogjakarta, 2 Djuni (Mdk)
Rombongan organisasi siaran
Radio — TV dari Negeri Belanda,

laman.

terhadap

tidur

itu saja djuga tidak
membiarkan pemuta-

nembakan

segan2

sen-

Giri, karena ia telah menik
mati lebih dulu film2 jang

DITJARI SEGERA

tak

Pe

merintah, karena masjarakat merasa ditipu dan berarti mengurangi padjak ma

pencdong dan perampas jang de
wasa ini diketahui sebagai satu?
nja komplotan
penodong nekad

jang

niagaan dan perlu segera da.
pat penelitian
dari Pemerin.

langan

157 bagi

obiek

— Disam-

satu kesatuan jang tjukup terko
nal dilbukota, adalah komplotan

lah mengeluarkan lisensi se

banjak

flm

seorang

Usahawan Asing dapat
lisensi dari DEPDAG ?
Dep.

melihat

pariwisata,

dibuat

Am)

wat

untuk

dah" dan pembuatan brossur2
jang akan menggambarkan ba-

bun) berikut 10 orang pemuda gonGrong lainnja kini sudah ditahan
untuk diadjukan
kemuka Pengadilan.

4

Pemerjntah Kabupaten Bandung
bekerdjasama
dengan
pihak
swasta akan
pame

wan

Ketika ditanjakan apakah per
kembangan pariwisata didaerah

Polisi Kotabesar Bandung, pemuda
Jang menusuk bernama Tiap (19 ta-

Pemerintah Indonesia le-

hubungan kereta
api,
Untuk promosi pariwisats in?

objek

meng.upgrade hotel2 tsb deng25 Pena
sama dengan pihak

Gaerah perlu

Menurut keterangan
pihak Reskrim

2 Djuni (Mdk).

bagi wisatawan dari Djamisakija dengan memibu
tetap
hubungan udara
ea,
frekwensi

ran ajam

kota pariwi-

seluas2nja kepada
saha swasta,

Djakarta,

dung
karta,
ka Jin
dan

ping itu pada waktu ini sedang

Dikatakan, bahwa didaerah
Kena
Bandung terdapat
:

saja sendiri sebagai

karta djuga menjedjakan tempat2

Djakarta

Kabupaten Bandung telah mendjadi rentjana pembangunan daerahnja.
Untuk keperluan itu pada
waktu ini
sedang dibangun fasilitas2 pariwisata se

hkL. SUMANTRI

dan

masjarabioskop2

tah, supaja Pemerintah harus me
ngingat kemampuan masjarakat.
Dikatakan oleh Gubernur, bahwa
masjarakat Djakarta terdiri dari
berbagai golongan. Untuk ini Dja

dapat djadi pelengkap

"Merdeka"

pembunu-

merugikan
penonton,

4

Djawa Barat harus

Bupati Bandung Lili Sumantri menerang
kan kepada
wartawan
bahwa daerahnja akan menjediakan pu
luhan objek2 pariwisata. Pembangunan
dan perkembangan pariwisata didaerah

ibi,.ternjata

mendiadi

& Rumah

Djakarta, 2 Djuni (Merdeka).

rokok -ig--ter-

ngat
kat

seenaknja

|

!

puntung

:

hilangkan djalannja tjerita
dari film tsb. Hal ini sa-

Gubernur

BUPATI BANDUNG KEPADA "MERDEKA"

rebutkan

oleh Gubernur

sebulan.

bahwa perombakan gedung Kese
man mendjadj Bioskop taraf ine

menjatakan bahwa perkara
penjelundupan — sedjumlah
barang2 lux, al. terdiri dari
T.V.-Tape Recorder dan ba
rang2 lux lainnja, sebanjak

kl. 44 peti telah selesai dan

DCI, Ali Sadikin, pada peresmian bioskop tingk
at internasional "City Theatre” pada achir pekan jbl.
Gedung
Kesenian jang telah dirombak mendjadi gedun
g bioskop
itu akan tetap mempertahankan
fungsinja sebagai Gedung Kesenian jang bernilai arti sedjarah dan
artistik 3

Kabupaten Bandung akan
sediakan objek2 pariwisata

Tewas

dirumah"

Djakarta, 2 Djuni (Merdeka).
Kota Djakarta, sebagai Kota Internasional,
masih
banjak lagi memerlukan tempat2 hiburan dan
bioskop2

bandjir di Rumania oleh karena
bentjana itu mengantjam membu

ruk
Menurut Palang Merah tersebut

takut porno

tidurlah

SADIKIN

bernur, tidak kalah hebatnja de

2 Djuli (Mdk)

Palang

pendjelasan2.

Selandjutnja sebagai hasil dari perundingan tanggal 28/5 jl. dikabarkan
bahwa bagi pegawai jg diberhentikan
dan hendak mentjari pekerdjaan sendiri, akan diberikan uang pesangon
utk masa kerdja s/d 5 tahun 12 bulan gadji, masa kerdja 5-10 mendapat 16 bulan gadil dan jang mempurjai masa kerdja 10-15 tehun mendepat 23 bulan gadji.
Dan kepada mereka jang akan

padjak

ALI

(ND)

BEIRUT, 2/6 (Mdk)
Setelah mengundjungi Malaysia se
lama 3 bari, maka pada awal 'bulan
Djuti jad. Menteri Ekonomi dan InGustri Saudi Arabia, Abed El Seikh
akan tib, di Diakarta untuk menga
dakan pembktjaraan2 mengenal hubu
ngan perdagangan dengan Indones'a.
Menteri Abed El Seikh dalam kesempatan itu akan djuga membuka
dengan resmi Paviljuni Saudi Arabia
G1 Djakarta Fur.
Kundjungan resmi itu untuk perta
ma kalinja dilakukan oleh seorang
menteri
dan industri
dari Saudi ke
Irdonesia jang diharapkan bisa mem
buka djalan dalam meningkatkan hu
burgan Saudi — Indonesia dibidang
ekonomi dan Industri.
Menurut kalangan di Djeddah, sedlak lama Saudi berminat mengada
kan hubungan dagang langsung deng
an Indonesia, tetap! hal itu tidak dilaksanakan dengan serius,
Untuk pembargunan negara tsb. me
reka banjak membutuhkan — bahanZ
jang dihasilkan oleh Indonesia. (Ant)

saan Tinggi Djawa Tengah

(|Z2L—.—
"Kalau

Barang2 seludupan
ilelang

Semarang, 2 Djuni (Mdk).
Keterangan jang didapat
""'Antara” dari pihak Kedjak

film?”

sewaktu buruh2 tersebut ditjutis
rumahkan. Demikjan pimpinan SB/.
Ormas PN. Garuda / menjampaikan
kepada harian Merdeka Sabtu j3

Garuda."

Persengketaan buruh Garuda tersebut jang telah heboh padaawal Apri
HH. adalah
disebabkan
karena
PN.
Garuda tidak memenuhi djandjinja
urtuk |” menjalurkan — pegawalanja
jang ditjuti-rumahkan 2 tahun
jang
lalu, malahan dengan aksi sepihak
telah memberhentikan demikian sadja,
buruh? jang masih dalam status tjutiTumah dengan
pemberian uang
pesargon jnag sangat minim sekali jattu paling tinggi untuk jang berdinas
sedikitnja 15 tahun hanja mendapat

Buruh Indonesia (M.P.B.1)
selama 2 bulan, PN Garuda

M.P.B.I.

buruh

Ta

Perlu ditambahkan bahwa jang dimeksud dengan
gadji disini ialah
uadji menurut peraturan thun 196

jang dirumahkan

Djakarta, 2 Djuni (Mdk).
Setelah mi
se| rangakai perundingan dgn.

gunting

| Jang akan

1970

MAAN

pendirian

Gisaluritan kepada

2 DJUNI

MENPLAMAN LAKONTAN
emraaavaan
MO TAT AYAM
ANA
NYANG
AAA (AL OT ATALA MAAN
YA
LUNANUN
AAL NAN
Muna

|

GUBERNUR ALI SADIKIN:
Sensor djangan seenaknja

SELASA,

AM

SELASA,
2 DJUNI 1970

MERDEKA

luns gugat Kennedy
mengenai Irian Barat

(hanja merah)

: tambah

1004

Kontrak : hanja untuk 3 bulan, Pembajaran dimuka
Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom.
Djakarta.
Dk

Telepon 43660, 43230,
Rekening giro pos A. 12638
Pemimpin Umum/Redaksi 1 B.M.

tjara televisi baru2 ini, me
ngatakan bahwa pemerin-

43250.
Diah

PANTJASILA HARUS
KIT BANGUN

kemudian mendjalankan proses jang menjeleweng asi
ikan landasan bagi demagogi Nasaksm. n dengan demiki
arah pertentangan kelas jang digunakan
okh PKI cs.
seakan xan kehilangan pegangan

@onesia selama

Wawantjara televisi tsb

ISI

KORAN2

INGGERIS

Inggris mendjelang

OLEH:

Bukares,

2 Djuli

(Mdk)

Rentjana bandjirjang menjerang

Rentjana bandjir jang menjerang
sebanjak

diberitakan

148

dan

Djum'at malam

hilang,

kantor berita

28

orang

lagi

demiklan

Rumanja,

PRESS

AGER-

Sebanjak 268,000 orang kehilangan tempat
tinggal dan
lebih dari dua djuta akre

tanah

tergenang air bandjir

Djuga bandfir Hongaria tim
bbulkan kerugian besar

Sementara itu dari Budapes di
beritakan, bahwa bentjana ban
djir

kan

di Hongaria

kerugian

lar AS,

telah

menimbul-

Ik 60 djuta dol

demiidan Djumat

diumumkan

oleh

di Budapes

PA 2Z2J—.

diumumkan AGER-

kalangan

malam

resmi

Bendjir itu karena meluwapnja

sungai Tisza dan anak2 sungai ini

BUUH

mbungan

tengjan Djatim

Delhi,

kat

Kory

2 Djuni

ja

ngena,
ding dengan

dari

tgl

Mk

demikian

hari

Djum'ar

di-

Delhi

Komite jang meliputi Indo-"
dan

gaja

Dierewa

dan

Malaysia

emperenai
diaktifkan

nja kembali Komis, Pengawas
Internasional di Pnom Tg
Wakil Indonesia dan
Malay
Ha dar, komite jt akan tiba!

memberikan

menemui

keterangan,

kegagalan

jang

Ass. 1 Kodam V/Djaja Koi

bulan
Djuni.
Mereka
menghadiri
peremuan

itja tetap negara2

akan

ja akan berun.
pembesar2 India

umumkan oleh Departa di New

te

gkan cleh Kol. Sajidi
operasi keamanan Kodam
V/lbia dalam peningkatan ope
rada
senantiasa
melakukan tin
jang corect, sehingga usa
ansolidasi kaum G30S/PKI

me.

13 Djuni,

tersebut kini

jakarta jang hingga saat ini
dalam pengedjaran

(Mdk)

10 sampaj

I)

dalam organisasi G30S/
PKljersebut terlibat pula tokon2

Komite 3 negara jang diang
Djakarta

hal,

lah bhasil diuangkapkan dengan
tertfgkapnja kurir FKI dari Ma
Giurketapi Ass. I Kodam V/Dja

Di Timurlaur Hongaria dimana
bandjir mulai menjerang bertepa
tan seperti bandjle jang menje
rang Rumania, sebanjak 6000 buah

New

dari

diadakap

non.blok

dj New

Ihi tgl 8 — 10
Djuni, sebe
merundingkan soal Kam-

aja

itu,

demikian

para Deparlu India

djurubj-

Memarut djurubitjara Yu, In
terus mengadakan kontak
segala pihak jang ber

a,

tingan mengena, Kambo
termarik Pangeran Noro.

m Sihancuk

Tetapi dia tidak mau kara.

pen,

vinta

apakah

Pangeran

bantuan

India

fu me
dalam

terdjuagan
pembebasan
New Delhi dalam mingga per Ha” (Ant /AFP)

bisa ditarik dari
mbangan2 dan
tjatatan beherapa perke
hari ini.

dan

PERS DAN DATA2 PENDAPAT
UMUM.
Prestasi partai Pemerintah Wilson
bahkan
djuga pihak Konservatif
dibawah Edward Heath sebagai partai
oposisi utama sesungguhnja telah
dinilai oleh si-pemilih sedjak pemungutan suara
tahun 1965, suatu
keputusan mendadak
oleh Wilson
setelah baru dua tahun lalu mengguDan, naik turunnja
at umum (public
oponion polls)
setjara lebih konkrit lagi, dapat diu”
kur dari hasil2 pemilihan
(konstituensi) — terutama
London
jang resminja dinamal
Greater Londen Couneil itu. Konst
tuensi London sebenarnja merupakan
bastion
partai Konservatif
untuk mengetahui kedudukan namun
pemerintah bisa djuga ditindjau partai
dari
segi apakah posisi Konservatif tetap
stabil ataukah turun maupun naik.
Ddlam pemilihan beberapa bulan lalu
Konservatif ternjata masih memegang
majoritas suara di London
jang
mana berarti —pertjaja atau ini,tidak—
bahwa kedudukan Wilson sebagai
perdana menteri masih dianggap baik.
Hal inilah pula jang tentunja merupakan barometer terpenting bagi partai
Buruh untuk memilih seat ini dalam
merjelerggarakan pemilihan umum itu.
Lembaga2 pendapat umum djuga
tjukup tepat dalam mentjerminkan
asi politik Inggeris kini, bahkan
boleh | dibilang — disetiaf
alfluent. Pada saat ini di
berapa lembaga2 itu telah dikontrakkabar nasiokan oleh surat-surat”
nal (pengertian nasional disini kalah
bahwa suatu koran jang terbit di
London disamping mempunjai oplag
terbesar djuga tersebar luas diseluruh
pelosok negeri). Misatni
pi,
Gapat dibatja di harian Ti
ini berpendirian independi
dianggap Gondong
tah.
Kemudian Gi
P
berkantor pusat di Amerika $
dapat
dibatia di harian Daily
Telegraph, sebuah koran Konservatif
National Opinion Polls di Daily Mail,
Ajaga Konservatif: Opinion R
Centre di harian sore intependen
Evening Standard, lembaga pendanat
“mum Louis Harris (djuga Amerika)
Aapat dibatja Ai harian pro-konserva
(1 Daily Express.
Masalah? jang diselidiki oleh temhara? pendapat d
jam? Misatnja
trem
yuk mingguan Sunday Times
menga
manjarakat tentang
konduite
Wilsan dan Hesth Salahsatu
pertanjaan bertani apakah Wilson
Month
,

asing, jang telah menimbulkan

ne

dekadensi

mn

moral:

2) Bahwa ekses daripada gedjala-gedjala dekadensi moral itu
akan berbahaja bagi kegiatan
pembangunan negara dewasa ini,
malahan aa
menggagalkan
rentjana
pembangunan ana,
wi" mia
tjontohnja
Presiden mengemukakan manipulasi dan korupsi, kiranja tidak
salah bila kita menarik kesimpulan, bahwa jang dimaksudkannja
dengan
pengaruh kebudajaan

asing

itu adalah

materialisme

dalam pengertian tertentu.
Kita katakan demikian, karena
filsafah paling sedikit mengenai

6 matjam pengertian mengenai,
materialisme:

(D Mate

Sisikal,

suatu ke

materi
sebagai kenjatam
ak jan
lerachir, tetapi aliran ini jang djuga
tenderungan

disebut
nja telah

sik dasar-dasar
0
hasil-hasil

mu fisika baru,
&» mM

ketenderoan
Titan ea Ina
aa.

“

$, suatu

pengertian

metafisik

ta

p dengan hukum fisika-kimi

“wi jang kompleks dan jang hingga

kimi tidak dapat

»

London

.

pay

suatu

kete
ah jang ingin me
nerangkan. gediala hidup dari sudut
"tenderungan

Klik, satu kes
jang hanja ber

Icoang teguh padu hal hal jang mem
hawa

“tan kenikmatan sebagai

Menlu

Luns mengatakan. memang ter
dapat sebuah perdjandjtan, tetapi mungkin adminjstrasi Ken
nedy
dan para
penasehatnja

sia
an

ataupun mung

penasehat Presiden

jang didengar ketera.
oleh Oltmans terdapat

pada masa perdjuangan Iri
Barat,
McGeorge Bundy,

asisten

chusus

Presiden

Kenne

dy untuk persoalan internasional, dan Robert Komert, pena-

SAID

sehat Presiden Untuk Urusan
Irian Barat, Menurut Luns: Ro

bert

Kennedy

tudjuan jang harus dikedjar dan jang
menolak setiap nilai jang tidak ber-

memainkan

nan penting
Irjan Barat,

sekali

Peranan

pera

dalam

Robert

Dikemukakannja

Soal

Kermedy

bahwa

wa-

laupun tanggung diawab terletak pada Presiden Kennedy, ia

sangat dipengaruh!
oleh adik.
nja, Robert Kennedy, Menurut
Luns ja bertemu dengan Robert
Kennedy di Den
Haag. ketika
Djaksa Agung AS itu baru meng

achirj kundjungannja ke Indonesia tahun 1962, dan pendapatnja adalah bahwa bagaimana

pun

likan

Irian

Barat

harus

salah

seorang

kepada

Kepada

Indonesia,

dikemba
rekan

Menlu Luns.
Robert Kennedy
perah
menanjakan:
beraps
djumlah penduduk
Nederland,

12 Djuta.

mendjawab,

mudian

demikian
Robert

rekan

Kennedy

mengatakan,

Itu

bahwa

ke

di

Indonesia terdapat 80 djuta ma

nusia, sehingga dengan demikt
an Indonesialah jang seharusnja dipihak jang benar,

WISATAWAN DIBERI
KEBEBASAN 7 HARI

Ranggon, 2 Djuni (Mdk)
Wisatawan? asing sekarang boleh
tinggal selama 7 hari di Burma, tidak
lagi 3 hari seperti biasanja dulu. Demi
kian pengumuman resmi pemerintah
Burma jang berlaku mulai tanggal
30 Mei jang lalu.
Perpandjangan visa dari 3 mendjadi 7 hari itu dimaksudkan untuk
menarik lebih banjak wisatawan asing
di Burma, (UPI)

moral

"

')OLEH:

tjenderungan filsafah jang menolak
diketjualikannja manusia dari gedjala
gedjala jang dapat diterangkan oleh
materialisme psychologis-alamiah:dan
(6) Materialisme dialektis,

suatu ke

jenderungan filsafah jang BBm

kan alasan-alasan materialisme untuk

menerangkan djalannja sedjarah dan
Nilai-nilai kulturil menurut pengertian
Marxis.

materialisme diatas, maka materialis-

ketahui, bahwa perbuatan mentjuri

me jang oleh Presiden digambarkan
sebagai gedjala-gedjala dekadensi mo-

ral itu adalah materialisme etik sadja.

Presiden

memang tidak menjebut

istilah materialisme etik itu, tetapi

Gjelas jang dimaksudkannja.

Meskipun demikian,

perlu kita

adalah gedjala universil, artinja per
buatan

tersebut

tidak hanja terdjadi

didunia Barat, tetapi djuga didunia
Timur, tidak
hanjaterdjadi pada wak-

tu ini, tetapi djuga pada waktu jang

lalu. Oleh sebab itu kita berpendapat

Meskipun demikian, perlu diterang

bahwa dalam dua hal Presiden Suharto

tidak dengan sendirinja melahirkan
redjala-gedjala dekadensi moral.

densi moral (manipulasi, korupsi) itu

kan, bahwa materialisme etik an sich

teknis, berlakunja

tidak tepat bila mengatakan:
(1) Bahwa gedjala-gedjala deka-

Sardjana sosiologi Djerman abad

Mudah2an sadja masih bisa !

bera
rapa mi
aa
beladjar

mendjaga kesopanandan meng
hargai seniman diatas pentas,
Bukan dengan teriakan, maki

an dan siulan !
Malu, ah !

DJADI TIGA
Mulai hari Sabtu jang lalu
dunia kita mengenal tiga orang
wanita jang memimpin pemerintahan dewasa ini sebagai
PM. Jaitu Golda Meier dari
Israel, Indira dari India dan
Bandaranaike dari Sri
Ketiga tiganja di Asia !
Katakanlah bahwa Asia belum
madju..........

Sistim pemerintahan

Serdadu2 AS dikabarkan sedang
merekrut orang2
keturunan Kambo-

untuk bertempur

dia di Delta

di Kambodja, demikian tulis “International Herald

dubar

(pro—persamaan)

Djuru kamera
AP njaris
tertembak
Phnom Penh, 2 Djuni (Mdk)

Djuru Kamera Associated Press
di Kambodja Mark R. Godfrey hampir
sadja tertembak kepalanja, ketika

sebutir peluru Vietcong mengenai
sampan jang ia tumpangi bersama
sama dengan 6 koresponden lainnja,

disungai Mekong.
Djuru kamera Mark R. Godfrey
berbaring

(

menulis,

mendjadikan setiap ummat Indonesia
untuk melaksanakan adjaran-adjaran
agamanja dengan benar, berbudi luhur
dan mempunjai achlak tinggi . . . Djika
negara-negara lain berhasil membangun dibidang materiil, maka Indonesia lebih dari itu, jaitu djuga membangun dibidang spirituil untuk meng

tuk memperkembangkan

Tudjuh

orang

tsb me-

menudju

kota

lah

djuru-kamera

PREK

KAK

Televisi

CBS,

melalui sungai Mekong. Mereka ada4

Telegraph

dan

Mark

R.

Godfrey.

(UPI)

PLO PADA PRINSIPNJA

SETUDJU DENGAN

KEPUTUSAN

LIBANON

JANG
KEGIATAN2

BATASI
GERILJA.

di Beirut hari Djumat.
"PLO” memberikan
sesuai dengan persetudjuan Kairo jang

telah ditjapai antara pemerintah Beirut dan pemimpin2 gerilja.
Instruksi2 itu menetapkan, bahwa
riljawan2 tidak lagi diperbolehkan
menembaki sasaran2 di Israel dari

Wilajah Libanon, dan bahwa mereka

tidak diperbolehkan membawa- bawa

Dalam pada itu "Al Saika” jang
didukung Suriah, dan mempunjai
pangkalan2 di Libanon Selatan,
hingga

kini

bersikap

bungkem.

Akan

abdikan diri kepada Tuhan Jang Maha
Esa” (Bulletin “Antara” 23.5.1970)
Tentu
lja bila adjaran-adjaran

agama itu dilaksanakan sepenuhnja
oleh para pemeluknja, kita akan dapat
menanggulangi gedjalagedjala dekadensi moral itu, tetapi masalahnja

ialah, bahwa Tuhan Jang Maha Kuasa

sendiri tidak mampu untuk mendjad
kan pemeluk-pemeluk agama jang menjembahNja melaksanakan sepenuh

nja adjaran-adjaran agama jang telah
diwahjukan—Nja, apalagi manusia biasa jang kekuasaannja sangat terbatas.

Masalah

itu

timbul

karena

banjak

pemeluk-pemeluk agama mendjadikan
(Bersambung
ke hal. IV)

kepribadian

tetapi bila

hak milik tersebut sampai kehilangan

fungsi sosialnja akan mengakibatkan
@utu krisis,

Dalam hubungan dengan krisis jang

dimaksudkan oleh Stein itu mungkin
kita dapat berbitjara seperti Presiden

Suharto mengenai "
dekadensi moral'' karena krisis seperti

jang dimaksudkan
oleh Stein itu tidak

'hanja mempunjai akibat buruk kepada
masjarakat, tetapi djuga terhadap
Orang jang bersangkutan. Memang ti
dak ada buruknja untuk berpegang

teguh pada hakhal jang membawa
(nedah dan kenikmatan sebagai tudj:

an jang harus dikedjar, tidak mia
buruknja pula untuk hanja menerima
baik setiap nilai jang bersifat materiil,
Duta Besar Indonesia untuk Australia.

"ia, seperti misalnja kekajaan jang di

wartawan

untuk

wa

peroleh terlalu tepat. tertatu mem
Gndak. Kekajaan jang sedemikian we

ketika

njewa sampan di Kampong Cham

hak-milik orang-seorang itu perlu unOrang jang bersangkutan,

sampannja

kan peluru2nja kearah sampan itu.

ke-19 L. von Stein dalam bukunja
Pemali
dan Komunisme Perantjis

wasa

dikaju

pasukan2 Viet Kong mulai memuntah

mat Djumnat.

Kolonel Richamt W-£Ifison
sehat senior AS diprovinsi Vinh, penaBinh,
Vietnam Selatan, menerangkan bah:
wa pradjurit2 pasukan chususjang
menjertai “seorang pemimpin Khner
Serei" (Khmer Merdeka, satu gerakan
berhaluan kanan) merekrut dan memberangkatkan 230 orang milisi keturu
nan Kambodja minggu lalu.
Akan tetapi, katanja, kampanje
pengrekutan itu diprovinsinja telah
dihentikan serta-merta, ketika gubernur provinsi itu mengadu kepada
Presiden Nguyen Van Thieu,
pengrekrutan dilakukan tanpa bahwa
sepengetahuannia,
Pedjabat2 AS jang mengetahui
membenarkan, bahwa pengrekrutan
sedang berlangsung diprovinsi2 lainnia di Delta Mekong dimana terdapat
penduduk
keturunan — Kambodja
dalam djumlah2 jang besar, demikian

dari

pertundjukan2.

aneh ?

MEKONG.
Tulis “International Herald Tribune”"

in

diperguruan

ga harus beladjar menonton

nja.

AS KEREKRUT ORANG2
KAMBODJA
DI DELTA

Na

»

ilmu

tinggi, mahasiswa ternjata dju-

gantung dari keputusan Presiden,
Lagipula perdjandjian itu dibuat
Gjauh sebelum Kennedy
mendjadi
Presiden. Menlu sendiri memperingat
kan Presiden Kennedy akan perdjan
Gjlan teknis tsb.
Djawaban Kennedy
ialah bahwa
fa akan menghormati segala komitmen jang diadakan oleh Presidenz
sebelum dia.
Tetapi setelah Robert Kennedy mu
Jal turut tjampur dalam
persoalan
ini, segala2nja mulai berubah.
Didalam keterangannja lebih djauh
uns menekankan, bahwa Belanda
Gan atas dasar itu pemerintah Belanda kemudian menarik kesimpulan

Atas pertanjaan apakah tidak mung
kin bahwa administrasi Kennedy baTu
kemudian
mengetahui
adanja per
dlandilan tsb Luns mendjawab bahWa hal Itu bukan tidak mungkin.
Di Amerika Serikat terdapat sua
tu sistim pemerintahan jang sangat
aneh, Menlu Belanda mengatakan
Disamping Menlu,
maka Presiden
@juga mempunjai para penasehat dengan kedudukan jang sangat aneh.
Dan dewasa ini Presiden Nixon pun
mendapat kesukaran dengan rakjat
Oleh karena Ia dituduh terlalu banjak
mengandalkan diri pada penasehat2
itu
Hal jang sama dikemukakan pula
Oleh Luns dahulu terhadap mendiang
Presiden Kennedy.
Demikian al, Menlu Luns, (Ant)

biarlah Pantjasila jang

membangunkan kita.

ter-

agama adalah sangat penting, jaitu

Hak—Milik Itu (1840) menulis, bahwa
»hak milik itu adalah barang tjurian”:

Dari keenam pengertian mengenai

perdjandjian

Dalam hubungan ini, Presiden berkata: ". ... . peranan ummat ber-

bagai hak-milik orang-seorang bukan
nja membantu perkembangan kepribadian orang jang bersangkutan, melainkan malahan merintangi perkem,
bangan kepribadian itu. Oleh sebab
itu bisa kita mengerti, mengapa Pierre
Proudhon dalam bukunja
Apakah

maka

Seterusnja Luns didalam wawantja
ra televisinja itu mengemukakan ten
tang bagaimana perobahan sikap Presiden Kennedy. Antara lain ditegaskannja, bahwa mengenai terdapatnja
sebuah perdjandjian teknis atau gentlemen's agreement antara A.S. dan
Nederland, dikemukakannja bahwa
para pembantu Presiden Kennedy jg
Giinterview mengatakan mereka tidak
mengetahui adanja perdjandjian seMmatjam itu. Hal itu sangatlah tidak
masuk akal.
Perdjandfian tsb jang “merupakan

merupakan pengaruh tidak langsung
dari kebudajaan asing: dan
(2) Bahwa agama merupakan terapi untuk menghapuskan gedjalagedjala dekadensi moral itu.

sifat materiil:

Ojiwa dan batin manusia:

“

komentarnja,

te-

Howard P, Jones, bekas Dubes
AS di Indonesia.
Michael P,
Forestall,
penasehat
Kennedy
Urusan Irian Barat.
Prof J,
Pauker, jang berada di Indone

ambil
menanti tibanja hari
pemungutan suara tentu sadja
peranan televisi tidak dapat
diremehkan.
Sebagai pegara
dimana sebagian besar rumah2 warganegaranja memiliki kotak bergambar
& berbitjara itu maka televisi merupakan saluran no. 1 dim usaha mempe
ngaruhi pikiran s-pemilih. Masing2
partai sebagaimana biasa mendapat
djumlah waktu jang sama untuk berbitjara langsung pada rakjat melalui
televisi.
Namun sebegitu djauh
belum
diketahui
karena memang belum diselidiki oleh lembaga2 pendapat
umum disini, apakah jang lebih disukai oleh pirsawan? Inggeris: wadjah2
para
politisi tsb. | ataukah wadjar3
pemain2
top sepakbola dunia jang
sedang bertarung di Mexico sekarang
ni

dekadensi

KETIKA ditjandi Borobudur
pada tanggal 21 Mei jang lalu di
adakan perajaan Hari Waisak, te
lah dibatjakan sambutan Presiden
Suharto. Ada dua hal jang ingi
kita tjatat dari sambutan Presiden
itu, karena ada hubungannja dengan masalah kebudajaan. Kedua
hal itu adalah :
1) Bahwa setjara tidak langsung
masjarakat
telah
ter
pengaruh oleh adanja
na

lah diadakan.

Dalam

se-

itu memang

Diantara

PERANAN TELEVISI & PIALA
DUNIA

-

KORBAN BANDJIR
RUMANIA

jang

menjangkal

perdjandjian

matjam

Kennedy
ngannja

turun tangan dengan mengeluarkan
larangan terhadap rentjana kundju
ngan team Afsel itu. Tak diragukanlagi bahwa antjaman2 para mahasiswa
tersebut akan merupakan antjaman
pula “bagi kedudukan partai Buruh
dalam pemilu nanti.
Issue? tradisionil seperti perumahan, pengangguran, inflasi, dll dengan
sendirinja menondjol kembali. Pihak
oposisi tidak melepaskan kesempatan
untuk terus menerus menekankar
kepada kaum pekerdja bahwa perumahan tambah sulit, pengangguran naik
dan harga? terus meningkat serta
kepada kaum pengusaha ditekankan
betapa gadji senantiasa bergerak naik
pula dan betapa kritisnja dunia perdagangan/industri selama — ditangan
partai buruh.

mobil. didjatuhi lukuman

Kennedy,

semuanja

bahwa

dengan

mendiang

kin tidak semua departemen me
ngetahuinja,

TRIBUANA

dari

Presiden

tidak mengetahul,

pemilihan
umum 18 Djuni

LONDON, (Merdeka).
- Matahari mempunjai arti jang
Chas bagi masjarakat Inggeris, jang
iwa bangsa kita sekarang ini belum tjukup lenglap untuk dapat menjesuai meman
berbitjara tentan
dengan situasi negeri2 jang sudah madju, jam sudah tidak memerlukan tjuatja.g senang
Apabila keadaan diliputgi
pendorong2 untuk penggemblengan semangat. Buktirja adalah, bahwa banjak
kabut, angin kentjang, hudjan
2
pemimpin2 kita, terutama sekali
Pak Harto mendenging2k: Pantjasil:
dan hawa dingin maka dengan rintik
sendiTapi Pantjasila sekarang hanja mendjadi "lipservice" sadja. : rinja hal itu dinamakan: djelek,
Apabila matahari njelonong dari balik
n karena rakjat senang mendengarkanja, sedano tidak diusaha awan
untuk menjinari taman2 dan
kan sama sekali akan pelaksansannja, pengai
nnja ng penting ! Ketua MPRS @djendela2
DJAWABAN
Ojenderal Nasution berpendapat, bahwa Pantjasila sekrang ini sudah tidak perlu
dan memberikan sedikit
lagi dibela. Waktunja sudah liwat. Jang perlu adalah nembangun Pantjasila ! ! ! kehangatan, maka ini dinamakan oleh
Wilson
Heath
orang2
» intelligen ?
92x
87
“gembira:
Ojadi sebetulnja kita sudah harus menganggapsahwa pembelaan dan pe- Kebg Inggeris, dengan
a
i
n
-- tjerdas ?
87
19
ini mungkini tidak menganngamanannja sudah begitu madjunj
sehingga ki tidak perlu meragukannja dung rita
tjepat
berpikir
?
80
66
timewaan
apapun bagi pem.
rus menerus membuat ideologi Negara batja dikeisIndon
- bidjaksana ?
15
15
esia, Di Inggeris, reaksimampu
?
nja akan berlainan. Ketik
16
59
saja menu.
- kuat.?
Oleh karena kebutuhan akan lebih banjak lagi pnerangan dan pengamalan lis laporan ini, matahari a seda
14
42
ng ber.
»
djudjur
?
sinar
61
deng
Pantjasila, m:
an
58
tjera
hnja. Memang, bagi
perlu segera kita menetapkan lagi hai peringatannja. Disamping saja jang
- disukai ?
57
46
kebetulan djuga baru datan
itu perlu sekali kita menjadari kembali, bahwa senangat nasionalisme kita,
g
adil?
54
56
terutama dikalangan anak2 muda sudah begitu tpis, sehingga penerangan disini dari negeri panas kita, sinar
- ramah
45
38
ideologis jang mantep mudah mudahan dapat memembalikan kekuatan djiwa matahari
itu tidak membawakan
| jang berlimpah2. Terus
Berdasarkan data? terse'vit ternjakita seperti dimasa2 dulu. Sekarang ini semangat Pari
telah selalu dilanggar terangikansadja
tjuatja disini tetap
ta Parold Wilson, jang — didjuluki
oleh kurangnja perhatian terhadap kaedah2 agama, makin djaul
ja kita daripada dingin, bahk,an terla
sebagai kawan orang2 miskin itu,
nasionalisme dan keadilan sosial, kaburnja kon:
pribadi
ita tentang pri- saja jang non-Inggeris luini, dingin buat
berada sedikit diatas lawannja.
kemanusiaan dan tiat
Tapi, lagi dapat saja tjatatkan
kita tentang hubngan antarmanusia, hukum
bagi Heath pendapat umum itu me-Dan
dan keadilan.
disini, andaikata matahari itu terus
nundjukkan kemundaran dibandi
ng
nar dalam minggu2 mendatang
dengan djawaban atas pertanjaan2
Suatu hal jang harus disadari oleh semua kif, dari jang terendah sampai bersi
ini
sampa
i
tangg
al
18
serupa
Djuni
dia
nanti
dan
,
satu
kepada jang tertinggi adalah,
ahwa Orde Bam
tahun Jalu.
adalah Orde Pantjasila !
bisa djadi masja
setempat
Diadi, djanganlah mengabaikan pengetahuan, pengadalan dan semangat Pantjasil.! maka
begitu senang sehinggarakat
mereka akan
ISSUE2
PEMILU
memilih kembali partai jang berk
sekarang untuk selama 5 tahun uasa
berikutnja.
pakah issue2 dalam pemilu
Pemilihan umum di Inggeris tgl
Disamping ketera18 Djuni itu telah diumumkan oleh
lembaga? pendapat
Perdana Menteri Harold Wilson bebeumum tersebut suatu
patokan
lebih djelas dapat diperoleh Jaan
tapa hari sebelum saja sendiri bertolak
nifest
o
masing
2
p
a
r
t
ai dalam memadari Djakarta 21 Mei lalu menudju
suki pemilu karena
Mexico
nja Program?
melalui kota London. 'Bagi
politik itu disatu pihak akan mendasiapa jang sudah mengenal dunia
poliPat reaksi masjarakat dan pers, dan
SedangAw Tieng Liang jang di- tik negeri ini, maka tidaklah sukar dilain
Djakarta, 2 Djuni (Mdk).
akan
mendjadi
objek
oln Djaksa K. Saragih 5 bu- untuk menerka bahwa Wilson dan Yjertjaan pihak
5 Orang terdakwa jang tuntut
partai2 tersebut
lan pengira segera masuk, divonis partai Buruh-nja sudah merasa jakin Dan partai diantara
jang berhasil menjerang
dituduh terlibat dalam per cleh Hakm
selama 6 bulan pendjara akan dipilih lagi oleh rakjat Inggeris
sekarang ini. Setiap partai jang berkuakelemahan program lawannja akan
obaan 1 tahun.
kara pemalsuan BBN dan
memang selalu memilih waktu jang
berhasil pula mempengaruhi rakjat
Umum, Djaksa Kagawa sameng
untungkan mereka dalam mepemilih.
surat Fiskal mobil2 "Fiat”
nentukan tanggal pemilihan umum
Mendjelang achir bulan Mei lalu
125 dan "Holden”, oleh Pc
itu. Suatu hal jang wadjar tentunja.
salabsatu pertentangan tadjam, jang
mela
djuga
Konse
Partai
sekaligus
kurvati
mendjadi issue politik jang
f
ngadilan Negeri Istimewa
kannja tatkala ditahun 1964 mereka
hangat walaupun untuk sementara
dengan Hakim E.D. Johanberkuasa dengan Sir Alec Douglas
sadja, adalah rentjana kundjungan
Hume sebagai perdana menterinja.
team olahraga cricket Afrika Selatan
nes, telah mendjatuhi huku
Bahwa mereka ditumbangkan oleh
ke
Inggeris. Pengurus olahraga terseWilson cs waktu itu bukanlah disebabman) masing2 Thio Smith,
but di Inggeris berkeras untuk mekan tidak adanja matahari, melainkan
isahkan sport dari politik dan meJusuf A. Subhi
(keduanja
karena Sir Alec rupanja kurang menjatakan akan
meneruskan atjara
menuhi Sjarat2, dimata para rakjat kundjung
pedagang) dengan 4 bulan
sebut. Akan tetapi
:
pemilih. Saat ini partai Konservatif
suatu golongan dalam
masjaral
pendjara, masa pertjobaan
Li panggilan tsb dengan ala- dipimpin oleh Edward Heath. Heath
jang digerakkan oleh — mahasiswa,
menang bukan seorang berkaliber
6 bulan. Andrian Setiawan, san jaftak diketahul oleh Djaksa.
memprote
kedatang
team
an
s
Churchill atau Macmillan, tetapi se- tersebut dibarengi dengan anti: Afsel
Dalathal ini Djaksa terpaksa akan
ia masih lebih baik daripada
Sofjan bin Emon
(pedamenanfip dan menahan jbs, sekira- tidak2nja
ukan melantjarkan dimonstra
Alec. Mengenai apakah Heath
sar2an. Achirnja pemerintah
gang) dengan 3 bulan pen- nja pafgilan berikut djuga tidak di- Sir
lebih baik dari Wilson maka untuk
ja memang lebih baik tunggu
djara, masa pertjobaan 6 indahig
pemungutan suara diumumkan
Mergut sura, tuduhan Djaksa, per.
bulan.
18 djam sesudah semua pemilih
buatarjing mereka lakukan al adalah

merobp type Fia, dari 125 dan 124
mendjk 850 dan 600 pada daftar
sekuni, sehingga pembajaran fiskalnia
meijadi rendah.
Setelahtibajar, type Fiat tsb dirobah
kembdl seperti semula. Djuga terhadagobil Holden B.3951 L
Rp:2,$ijuta, dirobah faktur seharga
pembeliannfmendjadi 1 April 1966, sehingza
jaran fiskal dari Rp. 80.000
mendjii Rp. 7000 sadja. (Mrs).

penasehat2

lima hari.

diadakan untuk memas
tikan benar tidaknja se-

5 pemalsu surai2 fiskal

/

Willem Oltmans

oleh ad-

ministrasi mendiang Presiden John F. Kennedy, teru
tama oleh pengaruh Robert
Kennedy,
setelah
djaksa
agung itu mengundjungi In

TJONTOH

ideologinja. Tak ada satupun dari kelima sila dari Panjasila keramat itu jang di
usahakan sungguh2 untuk melaksanakannja, bahkan mendekatinja. Begitu
mundumja ita dalam penggemblengan semangat nasonal kit , sehingga Bung
Hatta sampai mengkonstateer telah merosotnja semmgat nasionalisme kita sekarang ini, terutama dikalangan pemuda2. Kita mengai
baiiwa dewasa
ita
masih sangat memerlukan pendorong semangat seperti”antjasila. Karena sebenar

wawantjara, telah diputar film wawantjara anta
ra
wartawan
Belanda

alan Irian Barat, tetapi per
djandjian tidak tertulis itu

diindahkan

Se

rikat dan Negeri Belanda. Sebelum
diadakan

kepada pemerintah Belanda

Biasanja bangsa Indonesia setiap tahunnja pada tanggal 1 Djuni sedjak
kemerdekaan, memperingati Hari Ulang Tahun “Pantissila' Tahun ini telah di
tetapkan untuk tidak merajakannja pada tanggal tersbut. Kita tidak merasa
keberatan untuk memindahkan tanggal dan waktu peringatan Pantjasila, djika
memang ada ketentuan2 histori
Tapi kita merasa, bahwa bangsa Indonesia,
djusteru pada waktu2 sekarang
sangat memerlukas peringatan2 jang mem-

lidslam pendirian P:

ment antara Amerika

dalam menjelesaikan perso

tidak

bangkitkan perasaan2 nasional seperti Pantjasila.
Kita ketahui, bahwa pada saat Sukarno mempidatokan hari Lahirnja
Pantjasila pada tanggal 1 Djuni 1945, ia telah mengajukan konsepsi nasional
ang mendjurus kepada "'negara semua untuk semua" K pada tiadanja pertentang-

buah gentlemen's agree-

tah Amerika Serikat dibaWah Presiden Eisenhower te
lah mendjandjikan bantuan

Gani 12 Pem Tepunii

minimum : 25 mm/kolom.
si, Tata Usaha dan Redaksi OjalanM. Sangadji 11,

Pena

Menlu Belanda J.M.A.H.
Luns, dalam sebuah wawan

Ada gentlemen's agreement
jang tidak dipenuhi?

bisa, |

belum

sementara

: Ga I i

warna

Den Haag, 2 Djuni (Mdk).

GESEK ANVG

aan

minimum : 40 mm/kolom

Dua

Oon

Wers yee the inages
ol Ide

Dan

Ha Ing

@Areeaan pl

esenca Cteon or he
Jap nan
Laor peicars

25 mm/kolom,

DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/kolom iklan
5

be rival par
Jaa

hadiah wajang kulit
Pemerintah Indonesia

Sujitno Sukirno,

"

untuk Perpustakaan Nasional Australia dari
Nampak disini ia sedang mendpelaskan sesuatu

tentang wajang ”Kumbhakarna kepada Direktur Perpustakaan Nasio:
va! Australia, Sir Harold White

f$

minimum :

Se

ively

Sana
begitu kita alan
membangun Pantjasila.

His

udara).

i

pos

Fi

beaja

32
Hi

(termasuk

5

300,-

7
!
: $ : | Tp

Rp.

|
5 Ti

kota:

!t

Luar

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

Tahun ini Pantj:
tt, di
1 Djuni.
peringati tai

g

antar).

PANTJASILA KITA

bg

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

4

MERDEKA

mem
SELASA,.2
DIUNI 1070

DARI GELANGGANG THOMAS CUP:

Pedro Paulo sumber keritjuhan Senajan:

oi

' Pemain2 nasional kita tak

ada jang tjedera

Rp. 25 djuta
hasil dari

Djakarta,
2 Djuni

(Merdeka).

Empat orang pemain kes. bajaran OLARIA dari Brazil dikabarkan telah mendapat tjedera dan luka2 jang ber
arti dibagian kepalanja akibat terdjadinja adegan baku
tindju pada pertandingan Djum'at sore kemarin sewaktu

antara PSSI
vs. OLARIA
dimenangkan oleh PSSI dengan angka 2—1.

berlangsungnja

k

M'sia menang tipis
5.4 atas Denmark

Dari ke-4 pemain2 Olaria jang mendapat tjedera
itu diantaranja terdapat 2
(dua) orang pemain tjadang

MN In

an dan dua

Mangindaan

@ menerima

sempat

i kiper tjadangan Brazil

sampai

Abdul

Minggu malam.
Kemenangan Henning Borch ini memperketjil leading
Oari Malaysia, dan Denmark kini masih "in running” un-

si

tuk madju ke final.

main2
hat kembali. Bahkan djkabar
kan
in2 Pardedetex yn
ja telah
Ketua

'

ja

T.D. Pardede.
Mengenai
pemain2

S€ndiri dikabarkan

orang lainnja

mengalahkan

Cup babak semi-final di stadion Negara, .Kuala Lumpur,

dju-

sebuah bogaan

Negro,

sama

dari Denmark

Rahman Mohamed, 3—15 18—13, 17—14 dalam pertandingan single seru — dimana kedua — perebutan Thomas

nasional kita, sementara coach
EA.

2 Djuni (Merdeka).

Henning Borch

dan Minggu

Olaria

pada Sab.

tu zore kemarin telah kembali

ketanah

adalah
pemain2
jang sedang turun kelapangan hi-

1

Djakarta,

airnja via Singapura.

Periatiwa

djau. Seorang diantaranja
adalah kiper tjadangan me

reka jaitu si Negro. Diper
oleh keterangan seterusnja
Brazil

itu

diduga

duluan mentjdat score 5-0,
sebelum Borch dapat mtnjusul, kemu
dian menjamakan kedudekan 5-5, lalu leading 12-8. Abdul Rahman menjusul, 12-12 kemudian #jelonong dengan score 14-12, servi@ masih dita
ngannja.
Tetapi suatu pukulan lob jang sa-

karena

tendangan2 sepatu dan sen

tuhan benda2 keras (botol).

MagMengenai
rika pembajaran
Hi Rp 53 kepada
ata
Kanan deli

Man

« atau Rp GH00.000— De-

|
Meksiko - Rusia 0- 0
Mexico City, 2/6 (Mdk)
PRESIDEN

Pemain2

MEXICO

Gus

tavo Diaz ditengah2
107
ribu penggemar pertanding

Sintakan

di Irukota, ternjata telah sa-

kita tsb un'uk djangka waktu
2 tahun dan
akan menurut

ngadakan
4 kalj pertandingan

ngag tertarik
akan mutu per

maan beberapa pemajn na.

sional kita jang kini mendjadi

Club Brazilia

sertakan mereka
jang sedang
Namun

pada tour2

diselenggarakan

oleh team

OLARIA

sekarang

tawaran dari pimpin

an team Brazil itu tak dapat
dipenuhi, baik oleh pihak PS.
SI maupun oleh pihak PARDE
majn2

mengingat status

pe-

ki'a tsb adalah masih

bersifat amateur
professjonel

xico.
Pertandingan pertama se

dan bukan

(bajaran).

ketika kiri
Juar PSSI/PARDEDETEX Abd
Sementara

diseleng-

itu

Kadir (22 tahun) ditanjaj pen
ji tawaran

garakan oleh tuan rumah
Mexico melawan kesebelasan Rusia dengan hasil 0-0.

singkat Abd. Kadir menjatakan
Lsaja masih tjukup se.
nang tinggal di

f
KALAU

$

TINDJAUAN
OLAHRAGA
Barongsai

Oleh

AA

KAHILI

dari Muangthai jang menjergapnja

AT Hi

matuknja pada bongkolnja dengan sendirinja tak mampu
menahannja, dan team Indonesia pun menanglah dari re

gu Selandia Baru

9—0

dengan

setjara gampang. Maka

t
3

g

orangpun bertanja mengapa team jang selemah itu bisa
sampai ke perempat-final, dan regu Kanada dapat mentjapai semifinal. Djawabnja ialah, karena kedua team tsb.

bermain
Seeding

dalam Pool jang lemah. Seharusnja Komisi
(undian dan penempatan) IBF menjebarkan

team2 jang tergerombol dalam Pool Asia jang merupakan
regu2 terkuat dunia, seperti Indonesia, Muang Thai dan
Djepang, ke Pool2 lemah seperti dari wilajah (zone) Ame

rika dan Australia.

Misalnja Muang Thai kedalam Pool Selandia: Baru dan
- , 361meng ambe

ka benar?

tan
iru

regu2 terkuat

ma

jang

tidak diparoh Bren Pri, Mul
dengan kekalahan Muljadi
oleh

Henni

tidak diniaj

ka), maka

ti

Borch

orang

senga.

katjau, agar kekalahan mere

-Ling Pena an
sutupi

Gaga
di.
nja insj

den jtu. Demikian pendapa'2
jang berhasil kita kumpulkan.

Sementara itu dapat dikabarkan djuga
bahwa dengan

Team Indonesia
lawan Kanada
Djakarta,
2 Djunj

(Mdk)

dingan

Indonesia
tidak mau meng.

rusnja

ma

kan,
ma2

dilangsungkan

Hasta

sidak

karena kedua
tidak ,muntjul

Bepsi si b.
Kita
peroleh

djadi

di

Wis.

diada.

team sadalam re-

ambil risiko
dapj

Kanada

mengha.

dibabak

sampai

tempat

wan

final perebutan Thomas Cup
@istadion Negara, Kuala Lum.

sengan

mereka di

Hasta Senajan.

(Am)

sama

pa

perebutan

Pada

Thomas

undian

untuk

inj.

per:an-

Seeding Thomas Cup

&

dapat

Hartono/Gunawan

Hartono/Gunawan
lick/Channarong.

son/Pare.

olahraga- pun

tjak memerlukan
pula
latihan fisik chusus, di

dil:

Kan oleh “Kbir Johasi

sebelum
R
di Kuala Lumpur terhadap
Denmark dan

samping
latihanmain,
sebab
latihanmain sa

Gja tak tjukup menambah ketaha

nam dan
kekuatan
fisik. Aik
Huang tiga tahun lalu telah keti

hanja menang

Maa Tag, . PapanPsy-warmebrnang
memang
dan "gula:".

mendjadi

Wa

Hi

Inan jg

Huang
pemain
ia
dan de
al kea
IK Hu

Dalam set kedua tjorak
ketinggalan dengan
6-2,

her

Jagi jang akan menentukan, siapa jg

berhak madju ke final perebutan Tho
mas Cup.
DALAM DOUBLE TERACHIR
DENMARK KALAH

Dalam pertandingan double tera
Chir jang menentukan he
Malaysia
Pasangan P. Gunalan/Ng
Boon Bee berhasil menundukkan pesargan Denmark Tom Bacher/Poul Pe
tersen, dengan Straight-sets, 155,
152.
Dengan kemenangan
ini, maka achir
score dari pertandingan antara Malaysa — Denmark,
mendjadi 5-4, dan
Malaysia akan mempertahankan
Pialp
Thomas melawan pemenang dari per
tandingan semi-fimal lainnja antara

Indonesia
— Kanada jang akan ber-

langsung Senin dan Selasa malam

ma

—

Paul-

(Ant.)

INDONESIA

(Sambungan

dari

—

— RolPaul.

hal, 1)

Didampingi isterinja dan Menlu
Adam Malik, Presiden
disambut
dipelabuhan udara San Francisco
oleh pimpinan pemerintahan kota
dan masjarakat Indonesia disanaPresiden akan
tinggal dikota

PRINCE

Ti Selasa
00 WIB).

djam

16.00

GMT.

Senin

malam

akan

diadakan

SEAN

No.

1

start dan tubrukan padz
seluruh kesempatannja
PETER THE ROCK Noj

(23

Rox 1 kebelokan pert:
sehingga kehilangan keset

lapan 3 : Sudah kalah pada mulai
lokan pertama, sehingga kehilangan

uk menang.

Balapan 11 : Sudah lari tjepat2 dari

, tetapi terganggu dan tersandung
tan untuk menang.

djamuan makan untuk menghorma

ototnja dari otak
misalnja "tindju”

Maksudnja ialah untuk

3-0, lalu Aik

membuat score mendjadi 9-t
ngan setjara mutlak meni
daan, Hansen mengalahkan
ang dengan 15-9,

San Francisco selama dua hari se
belum pulang ke Indonesia menumpang pesawat udara pada na

mengi

pang, Malaysia

ing,

nsen —
lead.
af membuat

Pasangan Denmark Henning Borch/
Per Walsoe berhasil mengalahkan
sangan Malaysia Tan Aik Huang/
Tan Alk Mong, 18-13, 12-15, 18-13,
hingga stand pertandingan antara Ma
lays'a — Denmark, kini mendjadi sa
ma H4.
Kisi tinggal satu permainan double

Darmadi
—
$
Hartono — Paulson: Muljadi — MacDonnel.

djuga

.

Dalam pertandingan
Elo
Aik Huang ini, mula2

PASANGAN H. BORCH/PER
WALSOE MEMBUAT STAND
MENDJADI 4—4

SENIN:

Muljadi/Mintarja

ngandalkan
nja, seperti

jang

onesia mengungkap

rarti

son/Pare.

hjasanja digunakan dalam olah

Sonneville

ini, maka jini

Channarong.

(Muljadi

a

Mintarja.

aa anjtoh

tandingan single kedua Fin
lam ini, hingga kedudi
33.
Pemain Denmark ini si
luruhan menguasai
n
Alk Huang dalam
selama 38 menit. Pemain
itu, mula? dengan berdj
ggih
membuat stand mendjadi
, setelah
“#dirja ketinggalan denga
3.

no — MacDonnel.
Double:
Muljadi/Mintarja — Rollick/

raga2 jang atlet2nja lebih me

,

dengan Indratno.

1.

laysia dalam final.
Hasil2 undian
untuk melawan Kanada itu ialah sbb.:

memperdengarkan — suaranja

SY.WAR

melawan

kan kelemahannja, dan djuga
kechawatirannja untuk menghadapi kombjnasj dcuble kuat
Malay: Sia.
Indonesia mendjadi favorit
kuat Untuk mengalahkan Ka.
nada dan kemudian bertemu
dengan djuara.bertahan, Ma-

Khir Johari
IBF

Sewaktu

nja tampak telah lelah

Muljadj — Paulson: Harto.

Psy-War

kil Ketua

Guna.

Un'uk double kedua Mintarja bermain bersama Muljadi
Tadinja Gunawan bermain ber

djam 23.00 malam, se.
OLARIA malam
penginapan

Indra

permainan double

pertama.

19,

dengan panser di-

dengan

untuk

inj,

Rudy

Selandia Baru Hartono berpa.

keterangan,

di Djl. Djambu

Kanada

memasang

Hartono

semi-

bahwa pemain? Pardede'ex ma
lam jtu telkh merajakan ke.
menangannja
dirumah Ketua
Umumnja Pardedetex Dr. T.D.

Pardede

melawan

Indonesii

Oleh mere

jang tiba difinal, mean, djika
Kojima ditempatkan
diparoh
Sae aa
kemungkinan sekali

De

nampaknja

dja mentjiptakan suasana jang

Wisma

dari belakang tak djuga berhasil menundukkan Banteng
Indonesia, maka Kiwi dari Selandia Baru jang tjuma me

Ia Sa

pengadilan Bogota jang mengadili perkaranja dalam peristiwa pentjurian gelang. Achirnja Bobby dibebaskan dengan bersjarat untuk dapat
mengikuti pertandingan World Cup di Mexico.
(AP)

inlah jg

Dapat tawaran dari

DETEX,

pembukaan

BOGOTA : BOBBY MOORE (kiri, duduk) beristirahat diluar gedung

orang

Djakarta,
2 Djuni (Mak)
Pimpinan
team kes. OLARIA
dari Brasil jang baru? ni me

an sepakbola hari Sabtu jl.

bagai

ke.2

Pardedetex

Kes.

:

miklap. pihak

hanja

agak tjedera dibagian pemain2

B.A000 untuk setiap

untuk 4 kali pertandingan
pihak
Panitia harus membajar $.16,

perol

landji

U

presiden

ngan.

Menurut

membi

Soeharto

seorang

dan

rombo

djurubitjara

Presiden, dalam kesempatan

itu

Presiden Soeharto akan memberi

kan sambutan penting mengena:
masalah2 dunia dam Asia Teng-

gara chususnja.

Hasil balapan hari
inggu

URTUK BALAPAN KE AK PADA 31, $.70.
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