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1918 Lenin Ditembak
VLADIMIR Illich Lenin yang ama
aslinya adalah Vladimir Ilych
Ulyanov seorang revolusioner
komunis Rusia, pemimpin Partai
Bolsyewik, perdana menteri
pertama Uni Soviet dan pencipta
paham Leninisme. Nama Lenin
sebenarnya adalah sebuah nama
samaran dan diambil dari nama
Sungai Lena, di Siberia. Pada Juli
1898, Lenin menulis buku tentang
perkembangan kapitalisme di
Rusia. Pada 1900, dia berkeliling
Eropa dan mengunjungi konferensikonferensi Marxis. Pada 1903,
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Lenin bertengkar dengan para
pengurus Partai Sosial-Demokrat dan Buruh Rusia mengenai struktur
kepartaian. Lalu partai itu pecah menjadi dua. Orang-orang Lenin disebut
kaum Bolshevik yang berarti mayoritas dan orang-orang Julius Martov
disebut kaum Menshevik yang berarti minoritas. Pada 30 Agustus
1918, Lenin ditembak Fanya Kaplan, seorang wanita revolusioner pula,
sebanyak tiga kali. Kaplan menganggap Lenin telah mengkhianati
Revolusi Rusia. Lenin bisa selamat, tetapi kesehatannya mulai menurun
dan akhirnya ia meninggal pada 21 Januari 1924 setelah mengalami
serangan jantung empat kali.

1933 Air France Berdiri

AP

AIR France (Compagnie Nationale Air France) didirikan pada 30 Agustus
1933 lewat merger lima perusahaan penerbangan. Sejak awal, Air France
sudah memiliki jaringan yang luas di Eropa dan koloni Prancis. Pada
Perang Dunia II, operasi Air France dipindahkan ke Casablanca, Maroko.
Setelah Perang Dunia II, perusahaan itu dinasionalisasi dan terbentuklah
Societe Nationale Air France pada 1 Januari 1946. Kemudian,
Compagnie Nationale Air France didirikan pada 16 Juni 1948 dengan
70% saham dimiliki pemerintah Prancis dan sampai pertengahan 2002,
pemerintah Prancis masih memiliki saham sebesar 52%.
Pada 1976, Air France mulai menggunakan Concorde untuk rute
Paris-New York. Kemudian pada 2000, Concorde yang digunakan Air
France penerbangan 4590 mengalami kecelakaan di Gonesse yang
menewaskan seluruh penumpangnya dan empat orang di darat. Pada 31
Mei 2003, seluruh Concorde Air France dan British Airways dipensiunkan
dan disalurkan ke berbagai museum. Selama 1990-an Air France
mengalami berbagai penggabungan, baik dengan maskapai lain maupun
dengan anak perusahaan sendiri. Air France juga menjadi salah satu
pendiri Skyteam Alliance pada 2000. Mergernya yang terakhir adalah
dengan KLM pada 30 September 2003 dan menjadi perusahaan yang
bernama Air France-KLM.

1974 Kecelakaan Kereta di Yugoslavia
SEBUAH kereta api
mengalami kecelakaan
saat memasuki Zagreb,
sebuah stasiun di
Yugoslavia, karena
keluar jalur rel pada
30 Agustus 1974. Itu
adalah kecelakaan
kereta terburuk di
negara tersebut dan
merupakan salah satu
kecelakaan terburuk
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dalam sejarah Eropa.
Kereta api ekspres dari Belgrade menuju Dortmund itu kebanyakan
ditumpangi para pekerja yang kembali dari tugas mereka di Jerman
Barat untuk mengambil libur musim panas. Kereta tersebut terjatuh
bersama dengan ke-400 penumpang mereka sebab saat mencapai
Stasiun Zagreb, kereta harusnya dilambankan menjadi 30 mil per jam.
Akan tetapi, insinyur yang bertanggung jawab atas kereta tersebut bukan
hanya gagal memperlambat kereta, melainkan juga melewati tanda
merah pada kecepatan sekitar 60 mil per jam.
Ada dugaan para insinyur tersebut mabuk atau jatuh tertidur kelelahan
karena mereka bekerja selama 300 jam setiap bulannya. Sebuah
perkiraan menyatakan 153 orang tewas dalam kecelakaan itu, tetapi
laporan lain menyebutkan jumlah di atas 175. Presiden Marshal Tito
mendeklarasikan hari berduka nasional untuk mengenang peristiwa
tersebut. Setelah diselidiki, ternyata kecelakaan itu disebabkan kesalahan
para insinyur. Keduanya dihukum masing-masing 15 dan delapan tahun
penjara.

1999 Timor Timur Berpisah dari Indonesia

AP

TIMOR Timur menjadi sebuah negara independen. Kepulauan Timtim
dan sebagian kepulauan Indonesia lainnya pada 1511 dijajah Portugis.
Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, Belanda menjajah kepulauan
Indonesia kecuali Timtim yang masih tetap dikuasai Portugis.
Pada 1945, Indonesia meraih kemerdekaannya, sedangkan Timtim
masih terus dijajah hingga 1976. Pada tahun itu pula, tentara Indonesia
masuk ke Timtim dan memasukkan Timtim ke wilayah Indonesia. Setelah
jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 1998, perjuangan
rakyat Timtim semakin menguat dan mendapat dukungan PBB dan
negara-negara Barat sampai akhirnya berhasil merdeka setelah diadakan
referendum.
Sumber: History/BBC/*/Tim Riset MI

Beijing, China

China Mendahului
Korsel-AS
MARINIR China akan menggelar latihan militer di Laut
Kuning, dekat kawasan yang
dijadwalkan akan menjadi tempat latihan militer bersama Korea Selatan-Amerika Serikat.
“Ini adalah latihan rutin setiap tahun, umumnya latihan
menembak dari artileri kapal,”
kata Kementerian Pertahanan
China seperti dikutip kantor
berita Xinhua.
Lokasi latihan berada di Kota
Qingdao yang menjadi markas
marinir. Lokasi ini berdekatan
dengan tempat yang sebelumnya disebutkan akan menjadi
lokasi latihan militer KorselAS.
Belakangan ini, China memublikasikan latihan militernya besar-besaran. Oleh
banyak pihak, itu dinilai sebagai respons China menanggapi
latihan Korsel-AS.
China memang keberatan
atas rencana latihan militer
gabungan itu. China menilai
latihan yang dilakukan menyusul ketegangan baru setelah
Korea Utara dituduh menenggelamkan kapal perang Korsel
itu dapat merusak stabilitas
Semenanjung Korea. China
menolak negara asing mana
pun melakukan latihan militer
di dekat pantainya.

Tetapi Korsel dan AS tetap
akan menggelar latihan gabungan bulan depan, walaupun
belum mengumumkan tanggal.
Sementara itu, pemimpin Korut
Kim Jong-il dikabarkan juga
sudah mengunjungi China sebagai sekutu satu-satunya.
Juli lalu Korsel-AS telah
melakukan latihan militer di
Laut Jepang. Latihan itu awalnya direncanakan dilakukan di
Laut Kuning, tapi dipindahkan
karena China keberatan.
Friksi soal aktivitas marinir
AS di perairan di sekitar China
semakin menambah persoalan
antara China dan AS. Belakangan, China dan AS banyak
mempersoalkan masalah Taiwan, Tibet, sensor internet,
dan kebijakan nilai tukar mata
uang China.
Bulan lalu, Menteri Luar
Negeri AS Hillary Clinton
mengeluarkan pernyataan
yang mengkritik klaim China
atas Laut China Selatan beserta
pulau-pulau di sana. China memandang pernyataan Clinton
sebagai campur tangan berlebihan AS atas wilayahnya. Beijing
juga sudah memutus kontak
dengan militer AS sebagai
balasan atas penjualan senjata
AS kepada Taiwan.
(*/AP/Reuters/I-1)
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HORMATI KORBAN: Puluhan ribu warga Hong Kong melakukan long march di pusat Kota Hong Kong
kemarin. Long march tersebut sebagai penghormatan bagi delapan warga Hong Kong yang terbunuh
pada penyanderaan bus wisata oleh mantan polisi Manila.
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Manila, Filipina

Anggota Dewan Kota Tewas Ditembak
PENEMBAKAN yang dilakukan
sekitar 10 orang telah menewaskan seorang anggota dewan kota
di Filipina bagian tengah. Pihak
berwenang mengatakan penembakan tersebut juga menewaskan
empat orang lainnya.
Juru bicara militer Mayor
Harold Cabunoc mengatakan
korban tewas adalah Wenceslao Sinagpulo Jr dari Kota
San Pascual di Provinsi Masbate bersama sopirnya dan
tiga orang lainnya. Mereka
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tewas ditembak ketika sedang
berkonvoi melintasi kawasan
pegunungan, Sabtu (28/8) sore
waktu setempat.

Cabunoc mengatakan serangan itu mungkin bermotif politis
mengingat adanya persaingan
politik ditambah kehadiran
kelompok bersenjata swasta di
Masbate, sekitar 350 kilometer
sebelah tenggara Manila.
Menurut Kepala Polisi Pascual,
Jose Ramos, jenazah Sinagpulo
yang penuh peluru ditemukan
beberapa meter dari kendaraan.
Itu mengindikasikan korban
sempat melarikan diri sebelum
ditembak. (*/AP/I-1)

