
  

  

Hidup lebih nikmat dengan... 

@SANYO 

    

MAN AIN TAS AG ANN 

SABTU, 14 MARET 1970 

SELAMA setengah diam Kemis 
suami Ratu Julinna dari Negeri 
temuan dengan Presiden Suharto di istana negara dimana lain telah diadakan tukar-menukar kenang2an. Presiden 
njampaikan sebuah keris Bali, sedangkan 

BUATAN SANYO 

SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 
No.Kep.239/P/V/1968. 

  

PERTEMUAN DI ISTANA . 
malam lalu Pangeran Bernhard, 
Belanda, telah per. 

antarr 
telah me- 

tamunja menghadiahkan 
Sebuah djam dinding. Soal2 jang dibitiarakan berkisar dari sport 
golf sampai ke perlindungan binatan, 
Bernhard adalah ketua perhimpunan 
ngan binatang-binatang buas. (Indopix) 

Presiden 

buas. Seperti diketahui, 
ternasional untuk perlindu- 

ke PBB 
bulan September ' 

Djakarta 14 Maret 
Presiden Soeharto akan 

menghadiri sidang umum 
PBB bulan September jg 
akan datang, djika Kepa 
la2 Negara lain djuga 
menghadiri sidang terse- 
but. Demikian dikatakan 
oleh pedjabat Istana, keti 
ka ditanjakan apakah be 
nar Presiden Soeharto 
akan menghadiri sidang 

Peladjar 
Tuntut -: 
Mashuri 

  

Djakarta, 16 Maret (Mak). 
Keluarga Besar Laskar Ampera 

Ichwan Ridwan Rais dalam "'mosi ti 
Gak pertjaja” jang dikeluarkan pada 
11 Maret 1970 mendesak kepada Pre- 
siden Soeharto untuk segera menggan 
tI Masburi SH sebagai Menteri P & K 
jang dalam mosi tsb. dinjatakan ga- 
gal total dalam membina dunia pen 

turun tangan 

dalam rasalah dunia pendidikan dan 
membersihkan Dep. P & K dari un: 
sur Asu dan sis22 G 30 S/PKI jang 
merupakan kekuatan Orla. 

Kepada Presiden Soeharto djuga di 
minta agar segera menempatkan seo- 
rarg Merteri P & K jang baru, tja- 
kap, ahli, djudjur dan berpengalam- 
an dalam dunia pendidikan, sesuai 
dengan Ketetapan MPRS No. XXXXI/ 
MPRS/1968. Mosi tsb. ditandatangani 

oleh Ketua Umum Nasrul Hamid 
dan Sekretaris Umum Marull Tam- 
bunan. 

IMPORT INDONESIA BULAN 
OKTOBER 1969 NAIK & 

DJAKARTA, — Menurut laporan 
Biro Pusat Statistik, djumlah import 
Indonesia dalam bulan Oktober 1969 
dibandingkan dengan bulan Septem- 
ber mengalami kenaikan sebesar 
8 12.348,139,— Import bulan Okto- 
ber berdjumlah $ 78.779.795,— deng 
an Gjumlah baarng ekspor 316.708 
ton, 

Import bulan Oktober 1970 tsb. me 
llputi barang2 konsumsi sebesar $ 21 
695.077,— bahan baku dan penolong 
8 31.966,513 dan barang2 modal $ 25. 
097.255,— 

  

  

  

MENTERI SEDA . 
DI DJEPANG 

TOKIO, — Menteri Perhubungan 

Drs. Frans Seda telah tiba di Tokio 

Kamis malam tgl. 5 Maret, untuk 
mengadakan kundjungan tidak resmi 
beberapa hari di Djepang. 

Menteri tiba dengan sekretaris pri 
badinja, Jos Parera, dan didjemput 
Oleh Dubes D. Ashari dan beberapa 
pedjabat KBRI lainnja dilapangan 
terbang internasional Haneda 

UNDANGAN DARI 
RATU JULIANA 
PBB dan sekaligus mem- 
peringati ulang tahunnja 
jang ke-25. 

Tidak ada gunanja Ke 
pala Negara menghadiri 
sidang umum PBB dan 
berpidato pandjang le- 
bar, djika tidak dihadiri 
oleh Kepala2 Negara lain 
nja. Dikatakannja bahwa 
idee untuk mengundang 
Kepala2 Negara hadir da 
lam sidang tersebut da- 
tang dari Negara2 Jugos 
lavia dan RPA. 

Sementara itu djurubitjara Istana 
Widya Latief mengatakan bahwa Ra 
tu Juliana telah menjampaikan un- 
dangan untuk Presiden Soeharto aga 
Gapat datang kenegeri Belanda dalam 
bukan Oktober jang akan datang. Un 
dangan tersebut disampaikan oleh 
suaminja Pangeran Bernhard, ketika 
Pangeran tsb. mengadakan kundjung 
an kehormatan kepada Kepala Nega- 
ra di Istana Merdeka Kamis malam 
Undangan tsb. diterima baik oleh 
Presiden Soeharto. 

Pangeran Bernhard telah pula mem 
berikan pudjian terhadap kesigapan 
satuan2 Angkatan Perang RI ketika 
ia memeriksa kehormatan barisan tsb 
Cilepangan terbang Kemajoran. Ia me 
ngatakan bahwa barisan2 kehormatan 
Indonesia sangat perfeckt. 

Dikomentarinja pula belum ada sa 
tupun Negara jang dikundjunginja be 
Bitu rapi barisannja 

  

   

  

Bertemu kelompok — Me 
materiel 

Sesudah menerima kundjungan ke- 
hormatan Pangeran Bernhard, Kepa- 
la Negara telah pula menerima wa- 
kil2 partai dari kelompok materiel. 

Kelompok tsb. melaporkan kepada 
Kepala Negara bahwa mereka telah 

bergabung didalam suatu wadah, 
Mereka mengatakan kepada Kepa- 

la Negara bahwa mereka masih akan 
mengadakan pertemuan lagi sehingga 

akan dapat menghilangkan kesan2 ada 
nja polarisasi. 

MEMANG TIDAK TJETAK 
LAMPIRAN PIDATO LAGI » 
Djakarta, 14 Maret (Mdk). 

Pihak Humas DPRGR dalam pen 
Gjelasannja jang disampaikan kepada 
pers Djum'at ini menjatakan, bahwa 
sedjak dulu lampiran2 dari pidato 
anggota2 DPRGR tidak diperbanjak 
untuk dibagikan kepada para ang- 
gota DPRGR. 

Pendjelasan tsb. diberikan sehu- 
bungan “dengan adanja berita dalam 
pers mengenai masalah lampiran buk 
112 dan foto2 copy dari us! resolusi 
Oesman J. Helmi dkk. jing telah di 
sampaikan oleh Helmi dalam pidato 
pendjelasannja atas usul resolusinja 
dkk. Itu tgl. 14 Pebruari jl. 

     

  

“ Berfikir | Bersuara Me 

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

Pangeran Sihanouk Ke Moskow & Peking 

Kambodja Blokir Beras 
Untuk Tentara Vietkon 

DEMONSTRASI HARI KEDUA : 

PER DUSTAKAAN | 
, MUSEUM PUSAT DEPT Pk »     

Kenapa tidak ada 
terima kasih R1? 

Djakarta, 14 Maret (Mdk) Gi Oh Ta kepada para warta. 
Kapal "Yamaoki wan ibukota jang sedang me. 
Oh Ta jang telah ni Pertambangan Nikel indjau 

berhasil menolong dua orang di Pomala Sulawesi Selatan 
Indonesia jang ter. baru? inj dimana "Ya. 

apung2 dilaut antara Manudju mackj Maru" saat itu sedang 
dan Makassar menjatakan, memuat kapalnja dengan bi. 
bahwa ia bersama seluruh djih2 Nikel untuk diangkut ke 
awak kapalnja telah menda. Djepang. 
pat penghargaan dari perusa Mengenai peristiwa Isb di. 
haannja dan dari Pemerintah 
Djepang, tetapi ia merasa he. 
ran mengapa dari pihak Indo 
nesia sama sekali tidak ada 
utjapan terimakasih atau peng 
hargaan. 

Hal ini dikemukakan oleh 

Tengku Akan Ke Medan 
MEDAN, Perdana Menteri Ma- 

  

wal 23 Maret ja.d. jni bahwa Tengku Abdul Rahman 
akan disertal dengan njonja dan 

Menurut keterangan Gubernur Dubes R.I, untuk Malaysia A. 
Sumut, Marah Halim Harahap ke Thalib dan anggota rombongan 

ADAM MALIK BANTAH SAMBUTAN DI MOSKOW DINGIN 

»Soviet djemput saja dengan pesawat 
Djakarta, 14 Maret (Mdk) 

PENUTUPAN DJALAN2 
KUNDJUNGAN BERNHARD 

baik di Moskow. Mereka te 
lah mengirimkan sebuah 
pesawat udara chusus un- 
tuk mendjemput ia dengan 
rombongannja jang hanja 
terdiri dari 5 orang, dari 
Stockholm (Swedia), sewak 
tu kedatangannja di Mos- 

KARENA ATJARA N 

terbang chusus” 
kow tertunda 1 hari karena 
tjuatja buruk. Penerimaan- 

nja di Moskow sesuai de- pg ora mc 
ngan protokol jang berlaku kolonialisme. Jang ponti19, Nata 
di banjak negeri2 di dunia, Adam Malik, dalam pemdi'jarann2 
seperti di Inggeris, Peran- itu fihak Sovjet Rania Udak per 
tjis, Italia, dsb.nja. Kepala Me asi - 
protokol Deparlu. Sovjet indonesia. 
Rusia datang di lapangan Soal Ekonomi 

udara Moskow mendjemput Kepada Sovjet Rusia 15 
nja. Dikatakan bahwa dja- sampaikan usul? mamak, wow 

ngan kita ambil ukuran pro pandan persoalan moga 

tokoi Indonesia. Pe nngamomegg tm. Mcm 
Mengenai perundingannja de- lama Indonesia kepada negara 

ngan Menlu Gromyko. dikatakan. tersebut diusulkan pembajaran 
Pemagangan “Agpen spp kembali dalam tempo 39 tahun 
daan pendirian politik an-ara " bunga. Ditambahkan bahwa 
Gonesin dengar Sovjat Rusia. T. “00 Bersambung ke hal IV) 

  

PERTANJAAN 
KAPTEN KAPAL 
DJEPANG JG. TELAH 
MENOLONG 2 
KORBAN DI LAUT 

kedua orang jang ter.apung2 
itu ditolong, masing2 bernams 
Suhada laki2 23 tahun dan 
Hasnah 18 tahun ke.dua2nja 
kakak-adik berkebangsaan In 
donesia. 
Menurut pengakuan Suhada 

dan Hasnah mereka telah ter 
apung2 selama dua harj sete- 
lah kapal jang mereka tum. 
pangi dalam perdjalanan dari 
Manudju ke Balikpapar teng. 
gelam dihantam badai dan om 
bak. 
Penumpang kapal tsb ber. 

djumlah 32 orang dan jang 
dapat ditolong hanja dua 
orang itu sadja, sedang jang 
ke 30 orang lainnja tidak dike 
tahu nasibnja. 
Pada tgl. 10 September 1969 

"Yamaoki Maru" bersandar 
di Pelabuhan Makassar dan 
menjerahkan Suhada dam Has 
nah kepada Kokampel setem- 
pat. 
Dalam perdjalanan itu "Ya. 

maoki Maru" terlambat satu 
hari dan sesampainja di Dje 

€ peristiwa itu dilaporkan 
perusahaan ja . 

mudian menji a 
pada Pemerintah Djepang di 

  

  

ka, Hak Manusia Merdeka 

MARCOS SAMBUT , 
SUPER SEMAR" 

DJAKARTA, Presiden Ferdi. mand Marcos dari Pilipina telah me Njampaikan utjapan selamat kepada 
Presiden Soehartc berkenaan dengan 
peringatan empat tahun dikeluarkan nja apa jang kemudian dikenal de- ngan Surat Perintah 11 Maret 

Dalam suatu kawat jarg dikirim kepada Presiden Soeharto hari Rabu II, kepala negara Pilipina itu telah menamakan 11 Mzret empat tahun jl Suatu hari jang sangat bersedjarah 
untuk Indoresia. 

Pada hari itu Presiden Soeharto mulai memegang tampuk pimpinan Negara di Indonesia, “demikian ka- wat tsb. 
Presiden Marcos telah meugguna- kan pula kesempatan untuk menjata kan bahwa Pilipina senantiasa akan membantu Indonesia. 

KUNDJUNGAN 

DJAKARTA — Pangeran Bern. 
hard jang sedan» beskundjung di 
Indonesia sebagai tamu Negara, 
Djum'at pagi telah mengadakan 
kundjungan kehormatan kepada 
Pimpinan DPRGR di DPRGR dan 
diterima oleh Ketua HA. Sjaichu 
dan wakl2 ketua Mh. Isnaenj, Dr 
Sjarif Thajeb. Sulistio SH dan 
Drs. Ben Mang Reng Say. 
Dalam pertemuan selama Ik 

3/4 djam telah dibitjarakan al 
masalah kepariwisataan “' Indo- 
Tesia jang sangat menarik per- 
hatjan Pangeran Bernhard. masa- 
lah parlementaria dimam Pange- 
tan Bernhard telah menanjakan 
tentang keanggotaan DPRGR dan 
tugas2 DPRGR. 

PIERRE GORCE DUTA BESAR 
PERANTJIS JANG BARU 

DJAKARTA, — Pemerintah Indo: 
Nesia telah menjatakan persetudjuan 
nja atas pengangkatan Pierre Gorce 
sebagai duta besar luar biasa “dan 
berkuasa penuh untuk Republik Indo 
nesia. 
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DAP MASAKAN! 

COM KIHNOMOTO 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 6929 TH. XXIV, TH. REP. XXIV ' 

  

GEDUNG2 ORANG VIETNAM, 
DUA GEREDJA DIRUSAK 
Pnompenh, 14/3 (Mdk) 
BERITA2 dari keradjaan 

Kambodja menundjukkan 
bahwa demonstrasi2 anti 
Vietnam Utara dan Viet- 
kong di negara itu sedjak 
Rabu lalu djelas dilantjar- 
kan oleh sajap-ka 
nan disana. Bahkan gedja- 
la2rjz telah pula mengarah 
kepada kemungkinan ter- 
Gja-nja djuga bentrokan 
antara unsur? sajap kanan 

    

Siapa2 pemimpin golongan 
sajap-kanan itu belum begitu 
djelas tapi pernjataan? jang 
dikeluarkan »leh pedjabat ke 
pala negara Kambodja Pange 
ran Sirik Matak, keli Si. 
hanouk djuga, bernada mem- 
benarkan meluapnja kemarah 

wilajah Kambodj: 
tu keteranganija hari Kamis 
lalu Sirik Matak telah mem. 
blokkir kiriman beras Kambo 
dja untuk pasukan Vietknng. 

Pendjualan beras kepada pi 
hak Vietkong untuk sementa. 
da distop sambil menunggu 
langkah2 pihak Vietaam Uta. 
ra dan Vietkong untuk meme 
nuhi sjarat2 Pemerintzsh Kam 
bodja, kata Matak. 
Sementara jtu, Pangeran Siha- 

Nouk. jang sedang berada di Paris 
untuk keperluan berobat. menurut 
rentjana kemarin terbang menu 
dju Moskow dan Peking daiam per 
Gjalanan pulang ke Kambodja, 
suatu langkah jang menandakan 
bahwa kepala negara Kambodja 
itu lebih mementingkan persaha 
batan Sovjet Uni dan RRT dar 
pada mengatasi krisis dinegerinja 
sendiri. Apakah kepergjannja ke 
Moskow dan Peking merupakan 
usaha mentjegah retaliasi pihak 
komunis dj Kambodja belum bisa 
Gipastikan. Tapi keterangan Si- 
hanouk sebelum meninggalkan 
Paris menundjukkan bahwa dja 
akan menuntut kedua negara ko 
munjs raksasa itu supaja meng- 
hormati — kenetralan Kambodia. 

Demonstrasi 
hari kedua 

Delam demonstrasi hari kedua Kemis 
lalu ribuan pemuda Kambodja telah 
menjerbu dan merusak dua gercdja 
Katolik, toko2 serta rumah2 pendu 
Guk Vietnam di Pnompenh. 

Dalam kerusuhan jang meledak 

   
    

    
      

  

      

  

  

VIETNAM UTARA DAN . 
VIETKONG PROTES 

HONGKONG — Vietnam Uta 
tah revolusio. 

nam Utara, VNA, hari Djum'at 
mengatakan bahwa kuasa usa 
ha dari kedua kedutaan itu 
telah menjampaikan protes 
kepada Kemlu Kambodja. 

CIA menjamar sebagai 
jabat2 badan 

ekonomi AS di Laos? 

teri Rabu malam di "'desa Katholik", 
kira2 sebanjak 100 crang Kambodja 
telah bentrokan dengan penduduk 
Victram ditempag itu. Para penje- 
rang melemparkan batu? kepada 
kira2 20 "rumah diatas air” disepar 
Gicng tepi sungai, hingga merusak 
kan pintu? dan atap2 rumah? tsb. 
Gan mergedjar? penduduknja. 

Gerombolan itu djuga  menjerang 
selusin rumah lainnja sebelum petu- 
#as2 keamanan turuntangan dan me 
Nahan 50 orang perusuh. 

Seserombolan lainnja menjerbu ke 
Galam sebuah geredja Katolik Viet- 
nam dan membakar sebuah salib 

Sebuah geredja lain didaerah itw 
menderita nasib serupa ketika ge Sung itu pada djam 8 pagi hari Ka 
mis diobrak-abrik oleh perusuh jang 
menghantjurkan sebuah patung Jesus 
Kristus. 

Para penindjau dikedjutkan oleh 
kedua insiden itu karena rakjat Kam 
bodja jang sebagian besar terdiri da 
Ti pemciuk2 agama Buddha selama 
ini selalu memperlihatkan toleransi 
besar terhadap agama? !ain 

Kerusuhan hari kedua ternjata le- bih besar dimana ditaksir 20.000 
orarg terlibat. (UPI/AFP). 

Polandia 
Setudju 
Dubes Thajeb 

  

an berkuasa penuh Republik Indo- 
resia jang baru untuk Polandia, 
menggantikan Dubes Maimun Hab- 

slah. . 
Teuku Moh. Hadi Thajeb dilahir- 

kan t. 14 September 1922 di Perlak- 
Atjeh. Ia telah bertugas sebagai pe 
Gjabat Deplu sedjak tahun 1945 dan 
pernah ditempatkan pada KBRI di 
Paris, Mexico dan tahug 1961 — 1965 
Sebagai Dubes di Italia. kemudian di 
argkat sebagai Menteri Perindustri. 

ar Dasar dan tahun 1966 Menteri Pe 
rindustrian Rakjat dan Tekstil. Dja- 
batancja jarg terachir adalah seba- 
Rai pegawai tinggi diperbantukan 
Meniu dan anggota Lemhannas. 

  

Konsul 

Djepang 

Dibebaskan 

Harini ? 

tindakan pembalasan terhadap ta 

barang politik jang masih mering 

uk dalam pendjare dan pemerin 
lah musti menghentikan icitiar 

mi Ma mentjari para pentil dan 
ngaruh minggu korbannya mengambil kesimpulan bah- Hot? Mu dikemukakan Gelam 
wa ada agen2 CIA 1. komunike resmi Pe 

sebagai Kelima tahanan potkik 
daa ekotomi inter- Iusrganja akan dibebaskan seba 

eneng KA ea Na en ea 
tidak sanggup membantah Organ tusoner Hi Uta 

wduhanaja. MN menua Taja saran Hari Rabu lah Senator maag tan da Lega 
William J. Pulkright menga- Cupebicekar kedalam perdjara 

Karena Hu ada kemungkinan 
Seorang pedjahat badan eko Kake tina tahunan pot yang 
Komi Na jang terkenal deng Gtuntu supain dibebaskan Hu 

ialah keturunan Diegang (AFP 

weh 

sin sii pe 3 situ   

g 
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HALAMAN II 

        

Bukan 12 Vitamin 

  

Bukan 24 Vitamin 
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Merata 

/ Kuil Lampur M/3 (Mak) 

  

Nonok. minggu lalu 

-Kedjahatan Letnan Gadungan 

  

' markas mi 

  

SABTU, 14 MARET 1970 

Untk Keordinir Operasi2 Diperbatasan 

Malaysia & Thai bentuk 
iliter gabungan 

Pada hari Rabu pasukan2 ke 

#manan Malaysia berhasil mene 

waskan seorang gerilja wanita 

bersendjata dan menangkap te- 

man lelakinja dalam salah satu 
dari 2 pertempuran jang terdja 

di didaerah jang sama. 

Sebuah statemen angkatan 

perang jang dikeluarkan dari 

17 Ditangkap Di Serawak Minggu Lalu 
Distrik itu dekat dengan da- 

erah Nonok. jang djuga dikena 

kan larangan keluar rumah se 
lama 17 diam untuk melantjar 
kan dialannja operasi2 keama 
ran. (Rtr) 

Kuching pada hari Kamis me- 
ngatakan bahwa suatu larangan 
keluar rumah selama 24 djam 
telah diberlakukan disuatu dis- 

trik di Kuching. jang berbatas 

an dengan Laut Tiina Selatan. 
    

Komi membawa anda ke Sydney 
Langsung, nonstop dalam satu Ian ner 
tjotan. Dan kami mengurus segala luas 

Sepangjong dijalan dengan 
gen berpengalaman ter 

didunia Dengan sotu ticket 

  

keperluan anda dolam perdjalanan 
anda. Untuk usaha atoupun keseno. 

ngan anda Lalu. bila anda :ngn 
komi dapat menerbangkan andoke 

sotu penerbangan dan satu tjara 
jang paling baik didunia 
Hubunailah Pon Am di Hotel Indo 

"emo Telp 49363 - 43755 

Bukan 55 Vitamin 

Tetapi HANJA SEPULUH pngen 

Djakarta, 14 Maret (Mdk) 
Sehubungan dengan tertang 

kapnja Letnan gadungan Junus 
Vitamin dan mineral jang paling esensiil dan optimal untuk Indonesia 

terdapat dalam tablet bergula 

Terus Diusut Oleh Tetab . 
SEPEDA MOTOR HASIL: RAMPOKAN ' 
DITEMUKAN DI KOTA, SERANG. 

DASAVIT FORTE 
FARMA.- 

No.: 240/M/70. 

Produksi N AKULA 

      

Terima Indent 
& ready stock 

  

HONDA MOTOR 

Vi) 

  

Para pemesan jang telah djatuh tempo 
harap i segera datang membawa kwitansi. 

nja untuk terima motor! 

PD. SINARMOTI() 
4 KT AN NAN TENUN DKK) 

3 ON Same KPA 

KPT | DITJARI 
Bungalow, 3 - 4 kamar tidur dengan perlengkapannja, dengan telepon, 

daerah-2 Menteng / Kebajoran Baru untuk dikontrak dua tahun sewa 

tidak melebihi US $ 350.-. 

1 Dibutuhkan mulai bulan Djuli. 

K, Hubungi Tan Tel. 20311 - 20312. 

AN an 

SETIA BUDI NV 
TTG YA TAAT WTA NUR TI I 

No.: 243/M/70. 

    
PE LA AM PNNTEEN ANN 

WARTA EKONOMI: . 
KURS VALLUTA ASING DAN HARGA EMAS Di MEDAN 

    

MEDAN — Kurs Valuta Asing jang diperdjual-belikan « 
dari hari2 

: t 

Poundsteritng Jaggeris 

Doller Amerika 

    

    
   

  

   

          

            
            
         

       

   

    

   

    

    

  

   
   

nus sebagai 
telah berhasil menemukan se. 
orang korban jang telah ber. 
hubungan dengan Junus da. 

INDONESIA EXPORTIR' NIKKEL 
NOMOR 2 BAGI DJEPANG ” 
Djakarta, 14 (Maret) 

Indonesia 

  

@urut laporan "World Mining”. Sedjalan dengan 
Export bidi/ njkkel Indonesia 00 Indusirinja, Djepang toaPmeru 

ke Djepang dalam tahun 1969 ter pakan pasaran bagi lebih 218 ma 
Ijatar 280.000 ton, sedangkan di tjam bahan mineral sedjak dari 
ahum2 sebelumnja adalah 234.960 aluminjum sampai zircealum. 
tom (1988): 128458 ton (1967), "Worid Mjalag' mebdiskam Dje- 
133.653 tam (1966) dan 79450 tom 
(1968). 

New Caledonja paling banjak 
  

  

   

  

     
    

PUSAT KURSUS2 NEGERI 
TJABANG KWITANG PUSAT KURSUS-KURSUS 

NI IEGERI. 
Dji. Karet Depan 92, T 

    

   
DJAKARTA . 

Menerima laftaran untuk 
om Kursus2: Pi ILAN BELADJAI bongan2 baru 'ANGGI 3 4 

     

| Tata Buku: A, , A,, B. yg, 
2. Bahasa | os DD. 
3 Mengetik h, AB. 
4. Sekretaris : Junior/Senior 

Pendaftaran kerdji 
djam 15.00 - 19. 2 
tersebut (Kantor KPAA Neg.I.)    

Dollar Singapura/M'sid/Brunei 
Gulden Nederland 0.30 
Deutsche Mark Barat) 20— 
Dollar Hongkong 51.30 

HARGA KOPI Di MEDAN NAIK LAGI 
(MEDAN — Berbeda minggu uinggu 

Magetan senapan mean Tk Ta 
kembali membeli dalam diumiah besar, sementara 1 
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Rabu jang lalu, lam soal djual beli jan dan temannja Her. 
orang anggota TECAB (Team rampokan. Orang tsb te- "mam ih" mendapatka 
Chusus Anti Bandit) Komdak mukan oleh Tecab dikotx Se. sedikit keterangan dari kedua 
VII Djaya, dalam usaha2 mem rai mn tahafan sedjumlah anggota 
buka rahasia petualangan Ju. geraKan sedjak Rabu mdiam Tecab preman dan 

seorang bandit, sepeda. motor 
menudju kota Ge. 

itu setjara susah 
kekerdja -noa-sbop 

menemukan 

1 rang Dikota 

" berhasil 

PP Teduh 
ditjari dan pada 

hafi it. 
djuga dibawa ke dak VI! 

   
   

  

| ah VI 
Bh 

Ho | i I 1 $, Ii # 

  

Selandia Boru. atgu Noumea , atou 
Fip otau Somoo. atau Hawow c Pan Am mecinbukin perdjalanag anda hepat. 
Riou menyeberang louton ke Ameriko Senerbangan be neneseman terman dibuaa   

  

WANTED 
A Dutch — Indonesian Company majoring in electronics is seeking 

Data Processing personnel for its Head - Office in Djakarta. 

Oualification : 

— University graduate, preferably in Production Management or having some 

knowledge on Data Processing 

— Age : maximally 30 years 

— Not involved in G. 30. S. 

Successful candidate will attend 1.B.M. ciasses for some time before the permanent service. 

Those, who meet the gualification are reguested to address their letter of application to : 

POSTBAG 220 DJAKARTA. 

AAttached by personal detail and recent photograph. 

Envelopes should be marked "APPLICATION PRODA" and expected to reach addressee not later 

than March 21, 1970.— No. 238/M/70 

  

Wa TEA EA TE MAL AMP ALA AMAN 

NN TIKL UN LALU 

OJALAN DJOMAR No. 8 - DJAKARTA 
TELPON: 49757 -— 490198 

PENGUMUMAN 

Memberi kesempatan kepada Warga Negara Saudi Arabia atau orang2 jang akan 

pergi ke: ADEN dan DJEDDAH peda tahun 1970, dengan rentjana sebagai 

“BELLE ABETO" 

Kembalu 
berikut 

KM 

BRT. 12.176 TON 

Samudera Pura Tandjung Priok. 

20 MARET 1970: 

ADEN dan DJEDDAH. 

— buku pasport 
exit permit 

— buku kesehatan warna kufing 

— certificate of Stool-Culture 
— Vtsa 

1 — Kapal jang dipergunakan 

— Pelabuhan pemberangkatan 
— TANGGAL. pemberangkatan 
— Pelabuhan tudjuan 

. Surat jang diperiukan 

Chusus untuk Warga Negara Indonesia (pasport Indonesiah dikenakan tambahan ong- 

kos guarantina sebesar Rp 3.600.— tiap orang dewasa 

Pembukuan Penumpang «4d 14 MARET 1970 

Pembukuan Muatan 
PT. Perusahaan Pelalaran 

Djl. Panaiian Pel 1 Nc 

VI Untuk keterangan selandutnsa 

Tip. 4975748138 

abang Tg. Priok 
291900-281534 

PT 

Aratat 

10 Tg Priok Telp 

hubuagi lah Arafat” Dil Diohar $ - Diakarta 

Yanggal pemberangkatan kapel se wakiu? dapat berobah tanpa pemberithuan terlebih da 
trubu 

No. IIS/M/70 P.T. PERUSAHAAN PELAJARAN "ARAFAT"    



     

MERDEKA 

Selamat tinggal 
, FP 2 en . : 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 ONYOBER 1948 OLEH B.M.'DIAH : « , dunia mode.. . 

PENERBIT : P.T. Merdeka Presi,, Diskkarta. 
Terbit setiap pagi, ketjuali heri2 besar. » LONDON — TWIGGY, 

ih HALAMAN II 

Kedjahatan Anak? 
1D 

M en gapa aa 

Presiden kemarin dalam 
meresmikan pabrik deter 

, pera pounds. Ia diketemukan sebagai djen Unilever menekan 
n kota: Rp.200,- sebulan (termesuk ban gawat jang gadis jang tjofok untuk peraga- kan: ”Kita bertolak pa- 

raga Aa A00. Ka (termasuk baja (da bee tuluh "kuras baru? .wati sedjak berusia 15 tahun cich da prinsip, bahwa pemba 
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja powudara). menguak, wa kem. manager jang mendjadi tunang ngunan harus didukung IKLAN : n menon annja jajtu Justin de Villeneuve, z TARIF IKLI " bukantah prija berusia 31 tahun. Kenaikan oleh kemampuan rakjat 

bit Pongwnd Bad“ degan en anang : Lia mengun- nja jang menjolok dibidang mude Indonesia sendiri. Disam- 
Dinplay-ad (iklan Beko pen 'per mrd/kolom iklan "| cetan Gari gelanggang sebagian besar disebabkan olen ping itu, memanfaatkan 

minimiba :9 ah Fox Ed nj PN 3 ak 5 When Si kah j bih Se AN modal, tehnologi dan 

Kodok “hanja unuk A Wulan, Pembajaran simaks. beraatnd Kestie Mornby, meng | centjanakan suatu film untuk mun iapakah jang le ibu” harus "bekenda. Basara” ibu? skit dari luar negeri, 
Iklan Keluarga : Mp15,- per mm/kolem @mkmkas pengunduran Giri cjuinja Twigsy jang pertama di- bersalah terhadap jang bekerdja tidak mempunjai ke- Pokoknja modal, tehnolo 

mi "1 50mm. ajib sebagui manekin, dan akan gelanggang film. idemi : sempatan untuk mengurus anak 2nja. Bi dan skill luar negeri Ailonat Oak Tok DOK MAA? Dikta GA Want 11: malai harig baru dibidang Tila, "unbsang film Pasar, kata epidemi kedjahatan — Tapi ini tidak berarti, bahwa tidak : : ia 
Djakarta. Telepon : 43000, 43230, 49280. Ahsan katanja, iatab rw: nada anak2: orangt tau “4 keluarga jang baik dari ibu2 jang jangan sampai memi 

Rekening gie-pos : A. 12630 $ kareah is sudah bosan. Pelan mana Bana - Orangtua ataU bekerdia. lenggu kita. emng Go: 1 A.a2 s 4 . Cockney. 'Saja mau sadja men Si - anak? 2. Tapi dikalangan orang2 kaja kita- Tjotjok sekali Pak. Teh- 
Pemimpin Limdm/ihedaksi : BM. Diah. berhengi sebagai Halatahan Ya aa La se : je Son. perergrermsoran Ban nologi Kan tema » Iikan karena rang persiapannja ri jak— at, 

belum selesai, Jang dapat saja OLEH: Z. ITA Na juga kita ketemukan dalam ma kita datangkan dari 

  

pera 

selain Belia ada mode tedabka sekarang — Inloh Win Orang tua j neng oper ara ap mana sadja. Pokoknja, 
LUPAKAN NODA LAI A : ghe gia Heran na g tua jang mempu-  kaja mempu: kelar Fr 

dapat 

  

iai : ah segala matjam dalih, untuk apa dan untuk sia : : njai anak2 tanggung, dari Aa eta kerana kenakan Mei . 
rang Ini, Karena orang2 sebagai peraggwati Twigey minta : ng aj 3 kannja d pa tehnologi dan tehno- 

TJE6 AH NOBA BARU! # memakai Ihodo sesuka hati me ponotarjum 1900  Powndtering 13 tahun keatas, chususnja  pekerd aan abang atas, tan tidak Krit Ika bear. 
$ , reka”. (2400 dollar AS) seminggu Seka ibu2nja, merasa kuatir dari Senerukan pergusian bermma sama . 

hari kehari, karena terutama dalam detik2 tertentu. Dasar daripada AHLI TJINTA. 
raikan, bahwa bukan sadja partaig pdlitik jang mempunjai noda2 hitam dalam itu dalah bekas hsisten perias sebagai peragawati, tetapi Ka kali melih ba kenakalan anak2 itu pada umumnja 4 
perdiuangan Orde Baru, tapi djupa ASRI. In menunfjuk padu pernjataan per- “ramibut. Tubuhnja berukuran 31- dang? masih mau mentjari uang sekali melihat gambaran Sta- terletak dalam sifat2 baru, jaitu tim- Kata Buja Hamka pada 
tel3 pada tanggal 10 Mardi 1906 dan pernjataan ABRI Desember 1988 jang ke oo 22-32 den berat badannja 9 dengan memotret. (UPI) tistik sementara, jang me-  bulnja keinginan membantah, dan tjeramahnja di TIM: "Se 
Gus2nja kurang lebih menjatakan berdiri setia dibelakang ,.Presiden/Pangti/ 

         
          

Pemimpin Besar Revolusi Sukarno . :.. . .." nundjukkan bahwa kedja- dalam dirinja. tiap penulisan atas dasar 
2.2 : , Chu: ji kita, ji tjinta, sudah tentu meru 

Soal noda, kapanpun djuga, selamih manusia bersifat ehilaf, tentu. ada sadja- hatan anak? tahun 1969 doa 0 lan alat anak2 Tan buah sastera.” 
Kelemahan dalam diri manusia, bagitmanapun djuga, selalu tertondjol peda meningkat 3876 dari tahun dari orang2 berada. jang tidak bisa ti- Meli bi n 
saat2 Ia harus menjatuhkan pilihan sada salah aan 0. ketentuan, jang jang lalu. dak stjara langsung orangtuanja | ag bana jang 

“ria oran? lang terpendian sadh ang mengana tenetarn dan Mberi Orang tua lebih prihatin ak bernggan desah Ban | Maa anang s0 
karang Ia, aan jang berpendiran, tepar seegoaa Beria Patih mapan lagi, oleh karena diramal. mendidik star bak dan menduga | orang sebut Buja sebagai 
1ja, anggaute? ABRI, sudah disaring dan oring2 jang pge-Sakarnd, Oria, Indi” e kan oleh beberapa kedjadian #iitan, alga Lawe Tidak "ahli tjinta”..... 
Sa Sa aa Naba SN aan sega saban, mendjelang dan pada per- mungkin sendjata api miliknja dapat 

Tenan Ia meaaaA Sepeda paNAIan Mia" Ma Teruan " Gualaa 1 e mulaan tahun 1970, bahwa — Siginakan anak? nakalnja untuk me “| Ar | pIrATO 
Gimana berbagai? manusia harus mebilih setu diantara dua. kedjahatan anak2 akan le-  enaknja sadja. Tjeramah jang diberikan 
(Kalau kita mentbitjarakan dan "'noda2 lama", kitanja hampir i 2 Pagi Ini adalah salah satu Hjontoh, jang Buja Hamka itu ternjata bersih dar! katu2 Jang tdak ke tu untuk sekedar mendjaga ke Dah meningkat lagi. Tidak .etaiu kita alami sendin atau batja Akesatik bekali Sehtpya Ihatan, Dan djangan lupa peme bersihan dan kesegaran, akan Salah, kalau pada bulanper-  disurat2 kabar sekarang ini. banjak jang bisik?, "ru 

liharaan kaki termasuk keuaiam mendapatkan kenikmatan dam tama tahun ini sadja, sudah Di AS masaalah nasional. Jang  T 
mia. Ia melukiskan personalily ' kerdjasama jang merupakan sja terdjadi beberapa pembunu- 5-5 nja Buja disamping ahli 
suwni anda. Oleh sebab itu, Nah. rat? dari kehidupan pria maupur an peram okan dan ma- Belakangan ini banjak pendidik tjinta dia djuga ahli pida 
inilah jang langsung mendjadi tu “wanjta dizaman serba mode ini Pap Indonesia mengorientasikan dirinja ke to 2 

| j i : | 

untuk menundjukkan sebanjak2nja wdhenaran beleidnja. “Diperkirakan, 
segenap warga akan menjokong Pemerintahan itu, “ketjuali beberkpa Ir 

jang dilempar kedalam pendjara karena tidak mau menjokong . . ' . . ruang 
wanita 

  

L
H
 

Suatu pendirtan jang sehat ialah, apabila kita meltiat masalalu peringatan jang serteus dan kesalahta dimasa itu tidak kita ulangi mengambil peninggelaninjar jang pafitief, untuk didjadikan babaad 

t 

33
 kas anda: setjara periodik anda Berikanlah ia banjak kesempatan tjam2 vandalisme lagi oleh arah pengetahuan dan tjara2 penjeli       

            

   

            

      

   

| PADA peringatan" Supersemar 11 Mfhrer jang baru Inlu, Subchan ZE menu.” Twigky jang berusia 20 tahun rang ia tidak dapat disewa lagi 

memotong kuku? jang kepandjang untuk 'mengganggu' hartabenta pemuda2 kita 

  

  

      

     

  

   

  

  

      

  

  

TJOBA KELUAR NEGERI” 
SETJARA ILLEGAL 
Saigon, 14 Maret (Merdeka) 

67 orang pemuda Tionghwa 
hari Rabu telah diseret kedepan. 
sebuah pengadilan militer: di 
Saigon dengan tuduhan rentjang 

'peftami, jang akan dilun- 

ik (lali diberikan tempat jang Dia menajak Na ana jas. keparia aparat 'jukur sang 

eka Tenaga Atem : 

berdjalan. Masjarakat Ai 
sekarang ini i setu: 
lus2nja, bahwa sukar” menentukan 

  

bagi , bangunan kemadjuan kkllta, sebab kita tahu, bahwa historis, tidak seman Ni an. Sekali ini suamj anda, sekal : A "kit! telah ma” bab2 kedjahatan anak2, ana AHLI TANJA DJAWAB : Bngalan Jam 1x, jang salah dah Keliru. jebadan Kei kebenaran toge, ILLMNLANE NAN cun anda tjinta padanja” tidak Na na an B ham aj ot Sangat menghindarkan dan apakah orng | Ketika tanja djawab, Bu , Kita mendjuruskan diri kita sekarang ini kepada kebidupin demokrasi, di . Selama mendjaga — Look N e Ban ea solek ' Sebab 'tu hanjalan mono aa 3nok2 seksang 8 anta: didalam aa an ja Hamka menundjukkan 
mara kita bisa menjatakan pikiran dim pendapat setjara bebas. Kia djaga se anda. Sebab Iu ke: SNI poli kita, wanjta2 Apakah Orang tua kerpapar djuga, bahwa dia , dang mendjurus kepeda keidupan dgrnokrast jang memungklakan sdema pi." )keSEiratan, kesegaran 1 5 —— sung atau tidak? tua di mampu mendjawab de- kiran2 kontradiktief, pikiran? pertesfungan jung bersitat dinlogis, asai sadja 5 Na hampir rata2 mc I, bahwa me- Na 4. | pokok pikiran tidak menjeleweng wedfarusan jang sudah kita diadjkan sex) CAN kabersihan, Lendir? kerab. njcotine dapat reka dimasa kanak Jaja djuga terkena ngan tjermat pertanja- 

« sama untuk dipatuhi, jaltu Pantjasin: berilah :kesempatan anda tolong Na Ran na Sana an penja- an2 jang datangnja bertu 
Sekarang Ini, merupakan suatu peiffiaian, bahwa berangsiapa jang pildraunja NN matjam tjairin sebut kit itu terbatas pada kenakalan. bi2. Dengan demikian tidak ada Ini disebabkan : : a Udak sedialan dengan orinsip pibirak bangsa, Jaka Pentatis, “heseisnnnja : suami! : sa ana Dan ar eh jabang raganya dirandung Buja sekaligus disebut 

se Dahan Ardan K3 ,28lah mendjamin kehidupan betandjuta dari Pan- jangan sampai, watan chusus kepadanja. sekali? sn Aa anna ap: djuga, ahli tanja djawab ia . Dan jua Jakta dalm semua siap Pede lang to dia her 1 dapatlah anda andjurkan kepada --xeen "ahgregsarsg bang jok maupun dengan 1 pihak ompamanja .... 8 £ desti f. ai 5 
parut, Manah Baron" Tunas okeotparmiLem-adiraa Pantjasila solek: nja untuk meriytas wani dengan Sat3 anak muda itu diketahui? SUPAJA MENGERTI 
dan UUD 4. - : $ Perabotan wadjah anda: Teme kaki atau puder kaki, Oleh orang tua, tapi selalu meraa | Djadi kita supaja menger Sekarang iri jang penting adalah Mendjuruskan Dikirasi bersama kearah jang ERLU setiap malam sebe- bahwa ia tidak akan meningkat men- ti hendaknja, bahwa ahli 
telah kita setudjul dan tentukan Bersama. Kita “tidak bitjara lagi tea) JAMB diatas me tum tidur, sang suami,” H " Mgf —djadi tidak tertahan2. Oleh sebab itu rang "none dperatapiaana 

dja hias, membersihkan Sasa tua sa Me an tanja djawab tidak sama 
Ta . Na cat Sean 1 v0.5 dana aa ku- 

“48, anti Pantjasila, anti Pemerintah dau anti rakiat Indonesia ! jang lebetulan liwat. Wa- sama sekali tidak diberikan itu, - Bahwa ahli pidato ti- 
ngilan din “kekuatan cre- ie : : menjebabkan sang anak membengka- Gak sama dengan kam- u Tikannja lotion atau creme, sesua! Ikan disiplin dan mendjadi sensitive 4 . : . . me.jang.membuat pipi anda “sengan komisi bulk mekanja. " dea rhadap setiap larangan. piun djual ketjap. Bahwa 

ndia u urkan tetap hajus dan ketat dan Djika kebetulan kulit muka' agak " | / 5 ahli tjinta tidak sama de- 
" . ralibut tetap mengkilat, ka 1 Lima pokok ngan... . djago "main 

li "$ | dang Wusik, sekedar un- pemeriksaan kenakalan kaju” .... 
tuk djuga ingin menikmati . RA 

: : anak2 dirumah. satelit pada tahun Kagami Tolong, tolong..tjepat mada | NA s4 . "5 Iterlaja, ..... . 1 eori dan perlakuan sehari? te- 
New Doli, 14/3 Oddk) 1 9 30 ' ada. NNa menga kirimkan padaku .. In Kena Baal Us en (bi alba) 
PI la ra Gan- “4 , H i Laknat dhi hari 3 mengatakan ” Baiklah - anda menjing- PARIS, — Untuk kaum wasita ,ctjara pribadi. itu. Biasanja faktor2 salad “ RISITAL PIANO LAURA 
bahwa India akan dapat me | singkan lengan badju dan pada keluarga2 menengah adalah, per- '— SUSANTI Di TIM 4 pa! Tanpa Bantuan Asing, mengstur,disana sini wa- seorang tama, sampai dimana perhatian sang DJAKARTA, — Djuara kedua 

. ee x 2 i 2 menit kemudian permintaan kebakaran, polisi, tukang mem ibukepadaanak2nja, keduaperhatiin  Konkurs Piano th 1963, Laura 
Saigon » 3 Kata Nj.. Indira : . Lang Keoorad sena ln melalu Upon akan Gdjawab | perba'ki pisa air ataupun tutang sang wah kepadatmaknja ketiga. PE, Susanti Alan ampul d! Teate 

| . 1 Ii s atian ibu kepada anakrya, Tertutup Te Ismail M | - funtjurkan' satelit “buminja Tn “Tapi tenta sadja, disiplin jang dikenakan sajah kepada “15 Maret Gjam 15.00 jag 
| Tangkap tanpa bantuan asing pada dg tidak ingin untuk men | Pe pasa. kena tuk suatu atjara musik 'K 
: th 1980. djadikannja, saingan anda, 1 Dengan memperhatikan kelimafak- Piano Remadja. Gadis Pe 

: Pemuda2 Dalam mendjawab pertx- pukan. ..... TE tor ini dapatah kita ketahui, dan jang berusia 23 tahun itu 
: njaan2 pididalam  Madjeln Pa Bibia nina san Han goa ta gor Armenia raga ot 

Inggi, mengatakan , sudah mempunjai sifat2 djahat atau tidak. dan Debussy. Tionghoa ae Pa menekan kelidaran — menelihara iban dihar hal diatas ju, per ““Kotta Atanja konpsi     mana jang akan dibiwak 
dari tjjptaan2 tkomponis te 

Fuga in F min' dari Baca 
no 2" dari Chopjn, 'Sonat a 
Ti komponis Indonesia tu serta 
Suite pour le piano' dar D-bus 

  

kan meninggalkan Vietnam Se. ju Komis Laka Daan 

latan setjara illegal. Inda — jang menguran ma nga . sk ya | 

Para pemuda itu adalih dari” Badan . aan ' 

Pessimisme dikalangan Demonstrasi 

      

      
      

     
    

  

   

        
  

  

     

  

Ikat terdiri dari ti wa kemisi itu Dalam rangka penelitian pendidik- : | Sauna: menjewa sebuah dah meremijanakan sebuah sepakan top memmian dengan At an anak2 dan menghindarkan masjara- Diatur 
| sateut jang kedua, jang akah “hafduk Sangan we ha kat lebih i didjangkiti oleh | kapal dan membawa mereka ke. k, dilup merata, dolh. parah lagi | luar negara itu, demiklan me! diranijang " dan dibuat bor. GRK kum, dilap mer "Tanbu 4: Rumah tek dak keiahatan anak? maka bak tr Peerintah Iurvt pihak pengadilan tsb. sama? oleh: ahli? India dad Ja, Wahh -sempai2 kepada sudkan untuk ibu tangga. —dekiawan dunia dari Eropah maupun Ke-6T orang itu ditangkap pd #sing, dan satelk ilmu akan di nigit'creme-dapat anda pakai ber He ramah tangga Di AS jang merasa dunia ini udah ter oo KATA SK. "TIMES" 

da tanggal 20 Oktober jl. keti ”'entjurkan setelah eks sarmal. Namun, anda aturiah se Kena Tonnbat Dalan OI senang penjakit "Violence” Mereka 
ka polisi menggeledah se perkanen dempra NASA li sam Gemiklan | rupa, sehingga sang Yapai menjalahkan pengaruh2 business daa ))LONDON 

Ha "Ru: Sah Satelit3 jang ka.2 dan Ke sumpi tidak pertu setap malam Sa Ke Aa industri sebagai gedala membantu ke.” LONDON, 14 Maret (Midk) 
Marina” di Vung Tau, 77 ka 3 Akan dibunt dj India antara . bersama2 tstia memakai night- Mtv singa kosagan Lao aa Times hari Kamis menulis bah sebelah 8 Saii tahun 1972 dan 1914. (Bir). ,egme!. Sikarang kompos Ie ERA kai Senjata, Uinjan wa demonstrasi jang terdjadi 
Hakim menjatakan men katasan Upax pera sena Ia Tae MAN Dan angan ta kari Rabu di Ptnom 'Penh ter, 

sita kapal itu dan 5 . " koingjnan aa Pa rambut palsu jtu. (UPI) Dea Be aa mi Lena Ya ketiga anggota sindikat P ok saan wanfia dan laki2. 4 perkatihan tentang @ilantjarkan dan diatur oleh pe 
itu dengan hukuman 5 tahumi emog an Tentu saja anda mempersila Daan oleh antki mena) merintah Kambodia 
pendjara absensia 'Yasangan anda untuk perta- - Nan iang hari di “Truk? pesuh mengang- 

Tiga bana diantaranja di-. NO Merah bungan pesi, "pergi MISTERI PENTJULIKA DIPLOMAT Se aan NN Sen SERU sat para Semoraran an 
: 3 tahun 1” “kekamar La 5 : - 

me arat mi, Di Museim "Setan an um oa L,  GJEPANG DI BRASIL - SES era 
lukuman 2 tahun. radkbat, Gapat djuga  dipakainja: memakan Laguda perseriatah muda mudi para wartawan selama 20 tahun 

pn gr Vatikan letmghin semingya sekali! Sebab Brasi entah mger mengum BEAT PERISTIWA TIDAK aa Span ema Sada terachir", kata sebuah tadjuk 

TERROR GERILJAWAN . gn wan mala. menjebebkan banjak ko soamaaja Menha Okeea, MARKAS BESAR KEPOLISIA Kan toh digoreag aan tefusan? "Pemerintah memerlukan ke- 
ARAB DI DJERMAN 4”. Vatikan CM, 10 Mnet cab Torang Sa maan Seng San maki jambigars Para pedjabat dari direkto- Dalam memberikan komen. Musa akan dapat merubah bebure. SAN serupa ii Untuk mn 
AKAN DITERUSKAN? Vatikas hari Be Latin. Senanga meta man Kemlu mengatakan Tat tsb menduga bahwa tudju tarnja mengenai pentjulikan adi sedunia, mendjadi mamuwal ngan rakiet terhadapnia deng 
Ta aa anu aan Bk ag dengan, shampoo Ba pen aa mengkake an dari para Pratjulik tsb bu. terhadap diplomat My ee ag Knponiorareng 

pembebasan Palestina, Dr. Igsem 6 dalam sedjarah Iitah wakte jang paling lama. kam #uatu nota Nisan kaniah untuk mendapatkan itu oleh 5 orang bean daa suatu "Dengan begitu tidak ada tu 
| Se baung Mam amoaia ketika staf dari sa Sanah dubep Djakarta. djangan di ag dmayakan sedara Pel uang tebusan, akan, tetapi un- pedjabat konsul Djepang kerukunan jang abadi !!!! duhang serius turbadap pama 
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HALAMANIV 

Kedjuaraan Bulutangkis Denmark : 

Kojima Pukul Kops 
Dalam 28 Menit : 
  

Mari 
tni 

  

") 
WAKIL menteri larnegeri Polandia J. Winicwics 

Duckwitz 
kedua pihak di ibukota Polandia, 
Kedua pihak mengadakan dua kali 
kerdjasama kedua negara. (AP) 

merokok... 
sa 

N 
m (kanan) mena- 

warkan djasa? baiknja dengan menjalakan rokok sekretaris Negara 
sebelum dimtulainja 
Warsawa, tanggal 9 Maret lalu. 

li perundingan mengenai masalah 

  

Inggeris Protes 

Penahanan 2 
Kapal Oleh RRT 

London, 14/3 (Mdk) 
Inggeris telah melantjar- 

kan protes kepada Peking 
kareha ditangkapnja oleh 

Peking 2 kapal Inggeris, de 
mikian menteri luar negeri 
Michael Stewart mengata 
kan didepan sidang parle- 
men Inggeris hari Kamis. 

Sementara itu perusaha 
an perkapalan The Ocean 
Steam Ship Group jang me 
miliki kedua kapal jang di 
tangkap itu, mengatakan 
bahwa armada kapalnja 
akan menghentikan usaha2 
mendapatkan keterangan 
mengenai insiden itu dari 
pelabuhan2 jang ada di 
RRT. 

Sebuah dari kapal jang di. 
tangkap oleh RRT itu ialah 
"The Anchises” hari. Kamis 
telah tiba di Singapura, tetapi 

Bikin film di Hongkong 

Pihak RRT masih tetap mena 
han nachodanja James Ray, 
sedangkan jang satunja lagi 
"The Glenfalloch" masih te. 
rus mereka tahan bersama 
awaknja, diantaranja 44 orang 
Inggeris. 
Menurut direktur perusaha. 

an perkapalan itu, Bruce Gla- 
Sier, nachoda Ray oleh pedja 
bat2 RRT telah dituduh me. 
metakan posisi2 buy (pelam. 
pa disungai Huang Pu, an 

aa Wu Sung dan Shanghai. 
Ketika kapalnja tiba di 

Shanghai, peta2 itu segera di 
rampas oleh pihak RRT dan 
menahan kapalnja. 

Menlu Stewart dalam pida. 
tonja didepan parlemen itu te 

lah bahwa tinda 
kan jru sangat tidak mem 
bantu hubungan2 jang telah 
ada antara RRT dan Inggeris. 
Dikatakannja bahwa kuasa 

usaha Inggeris di Peking telah 
menjatakan kepada pemerin- 
tah Peking mengenai ketjema 
san pihak Inggeris terhadap 
tindakannja itu. (AFP) 

BINTANG film Inggeris James Mason didampingi 
Irene Tsu kelihatan di Hotet Hilton Hongkong pada 

hadiah sebuah patung andjing dari hotel tersebut kepada rimaan 
aktor//aktris film “The Yin and the Yang of Mr. Go”, jang di- 
bintangi oleh kedua artis tersebut: Hadiah itu adalah berkensan 
dengan tahun baru andjing jang 
baru-baru ini. (AP) 

Gjatuh pada hari raja Tionghoa 

  

  

  

    

    

Kopenhagen, 14/3 (Mdk) 
Pemain bulut 

sebagai djuara le putra 
turnamen mg 
mark, setelah dalam final 
hari Kamis mengalahkan 
pemain bwutangkis veteran 
Denmark Eriand Kops dgn 
straight sets 15—3, 15—19 
Ta waktu 28 menit sa. 

ja. 
Kops jang dalam undian 
ea All Lir da pe. 

depan akan berhadap. 

AAS an 
menghadapi kelintjahan pe 
main Djepang tsb. 

Sementara Eva Twedberg 
Gari Swedia keluar sebagai 
Gjuara single putrj setelah 
dengan mudah mengalah- 
kan rivalnja dari D: 
Etsuko Takenaka straight 
sets 11—2, 11—2. 
Dengan tidak turutnja 

juara bertahan Hiru Yuki 
akibat tjedera, Eva Twed. 
berg dewasa ini dianggap 
favorit untuk merenggut 
mahkota Ail England, 

(AFP) 

14 NEGARA DITUNDJUK 
IKUT BALAP-SEPEDA 
PERDAMAIAN 
PRAHA — 14 Negara ditun- 

djuk sebagai peserta dalam ba 
lap-sepeda perdamaian interna 
sional ke-3 Praha — Warsawa 
— Berlin. Diumumkan, mereka 
itu adalah Belgia, Bulgaria, Tje 
koslowakia, Denmark, Perantjis, 
RDD. Hongaria, Italia, Belanda: 
Norwegia, Polandia, Rumania, 
Uni Soviet dan Yugoslavia. 

Organisasi 
revolusioner 
mengaku 
bom 3 kantor 
di New York 
New York, 14 Maret (Mdk) 

Tiga ledakan jang menjebab 

   

  

kan rusak berai gedung 3 
dipusat 

New York malam 
telah diakui oleh oknum2 jg 
menamakan diri gerakan re- 
volusioner melakukannja. 
Dalam sebuah surat mereka 

kepada sebuah kantor berita 
Amerika, dikatakan mereka 
melakukan itu karena meng. 
anggap bahwa ketiga perusa. 
haan itu dalam tindak tanduk 
nja djelas merupakan musuh 
kemanusiaan dan memperoleh 
keuntungan dari pendjual.beli 
an sendjata. 
Ketiga gedung perusahaan 

mengalami kerusakan akibat 
ledakan itu adalah gedung 
kantor International Business 
Machine 'IBM), gedung Soco. 
ny-Mobil Oil Company dan 
gedung General Telephone 
and Electrnnics. 
Sepandjang jang diketahui 

belum terdapat korban2 ma. 
nusia jang djatuh akibat le. 
dakan2 itu. 
Sementara itu polisi telah 

beberapa kali menerima tele. 
pon dari gerakan revolusidner 
jang mengatakan bahwa leda. 
kan2 bom berikutnja zkan me 
njusul di-tempat2 jang telah 
mereka tentukan. (AFP) 

Olympiade Tjatur 
Kabar terachir Jang kita per- 

oleh dari F-I-D.E. (Federasi Tja- 
tur se-Dunia) sudah ditetapkan 
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PANGGUNG ANGKASA 

O.M. DHARMA RIA dpp. Sertu Tukiman. 

O.M. TIFA NUSA dpp H. Asta Pura. 

SIAP MENANTI ANDA, 

PANGGUNG TARIAN 
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O.M. DUTA IRAMA 

O.M. SELOKA NADA 
23.3.70 
LENGKAP DENGAN PARA Bi. 
DUAN MENGUNDANG ANDA 

BERDIOGET. 

ENEN (Projek Senen) 

UNTUK BERSUKA RIA. 

No.: 248/M/70. 

         

    

   

  

MERDEKA 

13 Negara Ke 
Kedjuaraan 
Tennis Medja 
Asia ke 10 . 

TOKIO, — 13 Negara ikut ser- 
'a dalam kedjuaraan tennje-me 
dja jang ke-10 jang akan dilang 
sungkan di Nagoya. Djepang Te- 
ngah, pada tgi, 6—12/4 jad, de 
mmikian diumumkan oleh Persatu 
an Tennis-medja Djepang hari 
Kamjs. 

adalah: 
Taiwan, Hong- 

kong, Pilipina, Singapura, Viet- 
nam Selatan, Malaysja, Muang 
thai, Indonesia, India. Iran, Aus 
tralia dan Dj 

Negara2 peserta itu 
Korea Selatan, 

diselenggarakan djgelanggang ter 
tutup kota Aichi di Nagoya. 

Persatuan 

an itu. Dalam rombongan pemain 
itu termasuk djuara-bertahan sin. 
Bleputera Mitsuru Kohno, dan 
@juara-berahan single-puteri Yukie 
Ozekia. 
  « 

TEAM DJEPANG MENDAKI 
MOUNT EVEREST 
KATMANDU. — Sedjumlah 37 

dari 39 orang anggota team pen 
Gaki gunung Djepang telah tiba 
dengan selamat di Thy: , 
suatu dataran tinggi jang terletak 
180 km dari Katmandu. Demjkian 
diterangkan hari Kamis oleh se- 
Orang penundjuk djalan suku 
Sherpa di Katmandu. 
  

SOVJET 
(Sambungan dari hal, 1) 

kalau usul2 Indonesia tidak djse 
lesaikan, maka kita tidak bayar 
hutang, tetapj diharapkan dapat 
diselesaikan sebelum achir tanun 

  

ini. 
Mengenai penjelesaian projek2 

jang tertunda supaja dapat dilan 
Gjutkan kembali. jaitu projek Su- 
perfosfat dj Tjilatjap, projek kesi 
badja Tijilegon dan projek tenuga 
atom di Serpong, Sovjet menawar 
kan bantuan baru guna penjele 
sajian projek2 tersebut, tetapi kita 
tidak menjetudjuinja, karena be- 
lum ada penjelesajan mengenai 
hutang2 lama. 

Mengenal supaja perdagangan 
dapat diadakan dalam bentuk dan 
sistim lain. dengan hutang dan 
menggunakan sistim Bonus Eks 
por (BE) serta pembajaran kein 
balj dilakukan dalam tempv jang 
lama dan mempunjai grace period 
(djangka waktu tanpa bunga), 
Meniu menjatakan, “bahwa hal 
tsb memang usul2 Indonesja ke- 
pada mereka. 

Wakil2 setingkat pegawai ting 
Ki dari 10 negara2 Asia non blok 
akan bertemu di Kolombo sebeluri 
achir bulan ini untuic mematang 
kan pendirian negara2 Asia Ncn 
Blok dalam menghadapi konperen 
s1 negara non blok di Tanzania 
nanti, 

Dirdjen Politik Deparlu, Drs 
Anwar Sanj dan Kepala Direkto 
rat Asia dan Pasifik. Deparlu. 
Soepardjo, akan menghadiri kon- 
perensi negara2 non bidk di Ko 
lombo jtu nanti, demjkian Men 
teri. 

Konperensi negara2 
Islam 

Menjinggung konperensi nega- 
ra2 Islam, Menlu — mengatakan 
bahwa definisi mengenai ko: 
rensj negara2 Islam jang akan 
diadakan di Djedah (Arab Saudi) 
pada tgl 23 Maret jad, ialah ne 
gara2 jang konstitusionil Islam 
dan negara? jang penduduknja 
sebagjan besar pemeluk agama 
Islam. 

     

  

Karena itu suatu delegasi Indo 
nesja jang terdiri dari anggota? 
jang telah mengikuti konperensi 
negara2 Islam di Rabat dalam bu 
lan September 1969, akan meng 
Sadiri konparensl negara Islam 
di Djedah Itu, Ketua delegasi se 
tingkat Menteri. (Lhl) 

    

MEREKA memanfaatkan tjara2 
latihan modern untuk mentiapai 
kemadjuan dibidang olah raga. 
Demikianlah jang dapat kita li- 
hat pada gambar atas ini dima 
na peladjar2 sekolah puteri di 
London, Inggeris, dengan men- 
Gapat petundjuk2 dari pelatih 
mereka (berdiri dikanan) meng 
adakan latihan2 mendajung. 

Meskipun latihan itu tidak 

Latihan mendajung 
langsung untuk mempersiapkau 
diri mendjelang suatu perlomba 
an dajung internasional namun 
tidak dapat diragukan manfaat 
Jean jang methodik seperti 

itu. 

Menurut keterangan sebanjak 
1200 peladjar puteri maupun 
putera disekitar London datang 
ketempat itu setiap minggu un- 
tuk mendialani latihan mereka. 

(AP) 

Marcos Sokong Kedjuaraan 

Sepakbola Junior Asia Di ' 
Manila, 14 Maret (Mdk) 
Turnamen kedjuaraan se. 

pakbola junior Asia ke.12 te. 
tap dilangsungkan di Manila 
sebagaimana jang telah diren 
tjanakan jaknj darj tgl. 15 
April s/d 2 Mei tahun ini 
Keputusan tsb diambil sete 

lah pihak Persatua, Sepakba 

la Pilipina (PFA) mendapatkan 
djaminan dari Presiden Ferdi 
tah akan memberikan bantu- 
an sepenuhnja bagi terseleng 
garanja turnamen tsb. 
Sebelumnja terdapat kekua 

tiran bahwa PFA jang mendja 
dj panitia penjelenggara gagal 
dalam memintakan bantuan 

  

SENAFAS dengan harapan 
Harian "Merdeka" dan tentunja 

ra pembatjanja agar Indonesia 
pernaan merebut kembali mahko 
ta bulutangkis Thomas Cup, dan 
turut merasa prihatin atas kesu- 
litan beaja jang menimpa pengu- 
rus/team Thomas Cup kita, ma- 
ka dibawah ini diberitakan nama- 
nama penjumbang jang ingin se- 

Mondial 
Nurman Diah 
Marzuki Arifin 
Nj. Herawati Diah p

p
 

mari bersama rebut 

  

Thomas Cup 

kedar membantu meringankan 
masalah dana pengiriman team 
bulutangkis kita ke arena pertan- 
dingan di luarnegeri. 

Djakarta 

  

Djumlah 

  

Manila 
dari Pemerintah tentang dja 
minan keamanan sehubungan 
dengan huru-hara mahasiswa 
dan bantuan keuangan, hing 
ga turnamen terpaksa harus 
dipindahkan kenegara Asia 
lamnja 

Masih ada kesulitan2 
lain ? 

Sementara itu seorang djuru 
bitjara PFA harj Kamis menja 
takan, bahwa walaupun seba. 
gian kesulitan sudah dapat di 
atasi, "masih ada kesulitan2 
lainnja jang perlu dipetjah. 
kan”. Dia tidak menerangkan 
lebih djauh kesulitan2 apa jg 
dimaksudkannja. 

Kedjuaraan sepakbola ju. 
nior Asia ke-12 jang akan 
memperebutkan Piala Tengku 
Abdul Rachman tsb akan di. 
ikutj oleh 17 negara jaitu Bru. 
nei, Burma, Sri Langka, Hong 
kong, Indonesia, Iran 
Djepang, Laos, Mala: 
wan, Korea Selatan, Singapu. 
ra, Muangthai, Vietnam Sela. 
tan dan Pilipira sebagai tuan 
rumah. (AFP) 

   

  

Perluka 

membeli ticket ke Manila ? 
Redaksi Jth, 

Setelah menjaksikan dua kali de- 
buut kes. P.S.S.I. - Junior jang diper- 
siapkan ke Kedjuaraan Sepakbola Ju- 
nior Asia di Manila, masing2 dengan 

  

menderita kalah 2 — 5 atas kes. Csepel 
Honggaria dan 0 — 8 atas kes. Dyna- 
mo Moskow, dapatlah kita tarik ke- 
simpulan njata : 

    

1. Rata2 para pemain kes. P.S.S.I. 
Junior adalah pemain2 jang sanggup 
bermain bola dengan kedua kakinja 
setjara lumajan, tetapi tidak pernah 
sanggup bermain dengan memper- 
gunakan otaknja. 

Hal inilah jang menjebabkan me- 
ngapa mereka tidak pernah dapat me- 

  

ngembangkan sesuatu permainan jang 
sesedikitnja mempunjai pola tertentu 
jang dapat diketengahkan. 

2. Setjaraumum para pemain kes. 
P.S.S.1. Junior ini dapat diandalkan 
dalam spirit bermain, tapi tidak da- 
lam gua-technis apapun. 

3. Dari kes. P.S.S.I. - Junior ini 
kita tidak dapat mengharapkan adanja 
sesuatu “blessing in disguise” (serna- 
tjam tachmat Illahi sehingga mereka 
tiba2 dapat bermain gemilang di Ma- 
nila nanti). 

3. Sdr Djamiat Dalhar sebagai 
Coach ternjata tidak memiliki “won- 
@erful lamp", sesuatu alat adiaib jang 
dapat mentjiptakan hal2 jang luar 
biasa dari pada materi2 pemain jang 

1970 
MAMPUKAH INDONESIA MENGIRIM TEAM TJATUR KE 
TURNAMEN DUNIA DI SIEGEN, DJERMAN 

WYadangan. Karena para pemain 
jang menempati urutan pertama 
sampai keempat dapat diganti- 
kan oleh tjadangan, maka pe- 
nundaan pertandingan diluar 
atjara — baik setjara perorang- 
an maupun seluruh team — de- 
ngan alasan apapun, tidak di- 

benarkan"', 

Dua pengalaman di- 
masa lalu. 

pertjatu 
ran di Indonesia hii 
dewasa ini, hanja ema 
tat dua kali Indonesia 
berhasil mengirimkan te. 

am ke tjatur. Perta 
ma dalam tahun 1960 ke Leip- 
zig (Dierman Timur), dan ter. 
achir dalam tahun 19665 ke Ha- 
vana (Kuba). Dari kedua pengi 
riman Itu, patut disajangkan 
bahwa Indonesia (cg PERTJASI) 
tidak diwakili pemain2nja 

sebagai djuara pertama dan ke 
tiga Indonesia. 

Dalam Olympiade Havana 
1966, team Indonesia "dikebiri" 
tanpa mengikut-sertakan Ir Ong 

Tap S. Nainggolan 
Gatot Iman Sanusi selaku djua 

PERTJASI 1964 (Tahun 1 
dan 1966 tidak sda kedjuaraan 
PERTJASI). 

Adapun alasan daripada “ke- 
bidjaksanaan” Pengurus PER- 
TJASI waktu itu, jang ingin ki 
ta tekankan disini seperti telah 
kita ungkapkan diatas. jalah 
bahwa Indonesia belum pernah 
mengirimkan team jang terku- 
at jang pernah dipunjainja da- 
lam dua kesempatan mengikuti 
Olvmpiade Tiatur. 

Hasil jang ditjapai 

Antara lain karena sebab2 ig 
kita bentangkan diatas tentu- 
nja, maka hasil jang ditjapai 
oleh Indonesia masih djauh da 
ri memuaskan. 

Di Leipzig 1960 team Indone 
sia hai berhasil masuk golo- 
ngan " Garg terendah) dan 
menempati urutan ke-26 dari se 
Gjuralah 49 regara peserta. 

Di Havana 1966 walaupun te 
am Indonesia mampu meng-kwa 
lifisir dirinja masuk golongan 
“B", namun dalam urutan me- 
nempati tempat ke-27 dari se- 
djumlah 52 negara peserta. 

Sajang pada Olympiade Tia- 
tur di Lugano (Swiss) 1968 In- 
Gonesia tidak turut karena ru- 
pa2 rintangan 

Pilipina jang. hampir tidak 
pernah absen dalam setiap Olym 
piade. membuat surprise ketika 
team mereka berhasil mentjapai 
golongan "A" di Lugano 1968 
Dengan demikian Pilipira ada- 

Men ho tergolong 14 ia tia 
tur. padahal ketika Olymniade 
Havana 1966 mereka masih ber 
ada dibawah Indonesia dengan 

    

  

BARAT ? 
menempati urutan ke-31. 

sarkan hasil jang mere 
ka tjapai di Lugano 1968 itu, 
lalu mereka mengadjukan usul 
kepada F.I.D.E. agar menambah 
Gjatah perorangan mereka da- 
lam Zone X. dari dua mendja 
di tiga pemain. Usul itu disetu 
dju oleh F.LD.E! 

Sebagai tjatatan. djatah Indo 
nesia masih tetap dua. 

Bagaimana persia- 
pan Indonesia 

IBANDING dengan masa 
jang lampau, kali inj Per 
1jasj menjiapkan rentja: 
na jang agak matang da 
lam menghadapi peristi 

wa tjatur jang amat penting ini. 
w harus djakui pula bahwa 
suksesnja Pertjasi nanti 
besar akan tergantung pula dari 
usaha dan bantuan Pertjadja (Per 
satuan Tjatur Djakarta) jang hing 
ga sekarang merupakan tulang 
punggung Pertjasf. 

Sesuaj dengan keputusan Kong 
res Pertjasi di Gresik 1969. ke- 
Gjuaraan tjatur seluruh Indone- 
sia tahun 1970 akan diadakan di 
Djakarta Pertjasi telah menun 

Gjuk Pertjadja selaku penjeleng 
garanja jang akan dimula, tang 
gal 6 Djuni 1970 dan akan ber 
achjr kira? satu bulan kemudian 
Hasji dari kedjuaraan ini kita ha 
rapkan sekaligus merupakan se 
leksi terachir untuk memilih ang 
tota team Indonesia ke Olympja 
de dmaksud 

Ardiansjah (djuara 

    

Indonesia 

  

”
 

sekarang tersedia. 
Dari empat kesimpulan pokok di- 

atas, dapatlah kita susun sebuah per- 
tanjaan kepada Pengurus Besar P.S.S.I 
jang bunjinja sebagai berikut : 

“Apakah dengan melihat kenjata- 
an2 jang ada itu, pengiriman Team 
P.S.S.I. Junior ini ke Manila ti- 
dak dapat dipertimbangkan lagi, 
lebih2 dengan mengingat situasi 
keuangan PSSI sendiri jang katanja 
sedang kritis itu (asas? 

Sekian komentar kami: 
Atas perhatian dan pemuatan Sdr 
Redaksi Harian MERDEKA, kami 
utjapkan terima kasih.— 

Salam kami, 
(Moheka Riconsa) 

OLEH : DJAMIL DJAMAL 

  

SABTU, 14 MARET 1970 

Pem. Zambia 
usir pemain 
golf Itali, 
Inggeris 

KESALAHAN : MAIN 
Di AFRIKA SEL. 

LUSAKA, — Pemain goli Irggeris 
Simon Hobday hari Kamis menga- 
Giukan permohoran kepada pemerin- 
tan Zambia urtuk membatalkan pe- 
Fintah pengusiran (deportasi) terha- 
dap dirinja, dimana diperintahkan 
kepagarja untuk meringgalkan Zam- 
Dia dalam waktu 48 djam. 

Hobday, 24 tahun, telah diberikan 
kelcnggeran waktu 1 kari untuk me 
ngadjukan permchorannja itu bersa- 
ma2 pemain golf lainrja dari Italia 
Linus Castignani jang djuga dikena- 
kan pengusiran. 

Kedua pemain golf tsb. ditahan se- 
lama beberapa djam setelah tiba di 
Lusaka karena sebelumnja mereka 
telah mengikuti turnamen golf Afri 
ka Selatan di Joharresburg, 

Kedjuaraan golf Zambia jang ber- 
hadiah 4.000 sterling terlarang bagi 
pera peserta jarg turut dalam turna 
men golf Afrika Selatan 

Menurut sumber? jang mengeta- 
hui, tipis sekali harapan bahwa ber- 
mmchonan Hobcay dan Castignani 
akan  diluluskan oleh pemerintah: 
Zambia, 

YANMAR KALAH 
VS CLUB BRASIL , 

Takeio, 14 Maret (Mdk) 
Kes. Flamengo (Brazil) — ciub 

sepakbola bajaran — hari Kamjs 
menggulingkan kes. Yanmar (dari 
pabrik Diesel) dengan score 2—i 
dalam pertandingan jang ber 
langsung di Kyoto. 

Bagi team Brazil ini kemenang 
an itu adalah jang pertama se 
lama tournja ke negara Ykura 
itu. Mereka telah ditahan de- 
ngan pertandingan seri 3—3 
melawan kes. Pilihan Djepang 'R' 
pada harj Minggu jl. 

Selandjutnja dalam tournvoi se 
Bi-tiga antara Djepang — Brazi! 
— Swedia, kes. Flamengo inj 
akan berhadapan kemudjan de- 
ngan kes. IFK-Goteborg (Swedia) 
di Tokio pada tgl 15 Maret nanti. 

TURNAMEN "DJUARA 
DUNIA” TENNIS 

Australia 
Menang 5 -2 
Lawan AS 
CAMBRIDGE. — Pemain2 Aus 

sie John Newcombe dan Fred 
Stolle melengkapi kemenangan 
5—2 regu Davis Cup : orang Ame 
rika Serjkat dalam perebutan 
"gelar djuara-dunia' pertandingan 
tennis di Cambridge Rabu mi 
lam. 
Newcombe mengalahkan Stan 

Smith, 6—3, 6—3 dan barmajn 
bersama dengan Fred S: 
nang dalam double 6— 
7—5 atas pasangan Smii 
Stolle dalam permainan 

  

    

  

singis 
Gfkalahkan oleh Cliff Rchoy de 
ngan 4—6. 6—2, 6—4 

Pasangan Aussje itu mendapat 
hadiah uang sebesar 1169) dol 
lar (lk. 4580 sterling) 

Newcombe, 24 tahun, Jisjata 
kan sebaga! pemain tercemuka 
dalam pertandingan selama 3 
hari jtu Tetapi satu?nja peniaia 
jang muntjul tanpa terkalahkan 
alah Richey. jang menurut Stolle 
adalah 'pemain 'erbajk di AS 

BBSA MENANG 1-0 ATAS , 
INDONESIA MUDA 
DJAKARTA — Biarpun tu. 

run dilapangan dengan pasa. 
1gan jang tidak lengkap Ka. 
mis sore distadion Persidja 
Menteng, kes. BBSA berhasil 
menggulingkan kes. Indonesia 
Muda dengan 1—0 langsung 
dalam landjutan kompvtisi Di 

    

(Master Tjatur Nasional) 

  

1969) dan MA. Wotulo MSc 
(runner-up) selaku Master2 Tjatur 
Internasional sudah diputuskan 
oleh Kongres tersebut djatas seba 
gai anggota team inti Indonega 
ke Olympiade Siegen 1970. De 
ngan demjkian Pertjasi hanja 
tinggal mentjari 4 (empat) pema 
In lagi untuk melengkapi team 
taturnja 

Kalau Perijasi berhasil m 
kan satu atau dua orang “Ardian 
sjah" baru dalam kedjuaraan jg 
akan datang jtu. maka harapan 
Indonesia untuk masuk golongan 
'A' akan djauh lebih besar. Na- 
mun kalau tidak. muka2 lama se 

perti JS, Sampouw, A. Arovan 
Bachtiar Ir Eddy Rusli. MHS 
Najnggolan (semuanja Master 
Tjatur Nasional) jang telah bebe 
rapa kali membuktkan dirinja se 
bagai pemajn2 tjatur teikuat In 
donesia dan semuanj, telah ber 

pengalaman internasional, tju 
kup tangguh dan dapat dipertjaja 
guna membela pandjt negara dan 
bangsa djforum Olympiade itu 
nanti. Disamping merdka Ini ten 
tu masih ada beberapa nama lagi 
jang dapat kita kemukakan seba 
gat saingan terdekat. sepert! Mas 
lur dari Djawa Tjmur jang keluar 
sebagai djuara ke-6 Indortesia 
Bandjarmasin, VO. Nandjong da 
rt Sulawesi Selatan jang menda 
pat hadiah terbaik kedua perora 
ngan (sesudah A. Arovah Bach- 
tiar) dalam PON VII di Surabaja 
Leo Sitompul dan Johny Suwuh 
darj Djakarta jang mempunja' 
prestasi terbaik dalam kedjuaraan 
regu kelas utama Djakarta jang 
baru sadja berachir 

Untuk itu mereka harus mem 
buktikan sekah lag, semampuan 
mereka dalam kedjuaraan jad Ig 

berlangsung denga 

    

sengit dan menegangkan, tetapi 
hendaknja tidak menjjmpang dari 
azas2 sportivitas 

Bagaimana cengan 
pembiajaanja ? 

Mungkin Gaiam seg' 'nj nanti 
Pertjasi akan terbentur pada 
"tantangan" dan 'kesultan' jang 
uidak ketjil Hal inj terutama pula 
disebabkan tidak ketjinja biaja 
bagi pengiriman team tersebut 

Apabila untuk pengiriman team 
'Thomas Cup" kita jang merupa 
Won kebanggaan nasional dan 
marapan besar kembali sebagai 
Gjuara dunja (bak 'resmt atau 
'idak resmi') masih banjak djte 
mu! kesukaran? keuangan. maka 
menurut hemat kta ada bajknja 
Pertjasj dari djauh2 hari — mum 
pung masih banjak waktu — me 
mitjk-beratkan perhatiannja pada 
segi Ing 

Hingga dewasa ini, setiap pe 
ngjriman team tjatur keluar nege 
Fi selalu 'tergantung' dari belas 
kasihan pemerintah dan defma 
wan2 tjatur jang djumlahnja ma 
sih amat terbatas Kita saluut ke 
pada para dermawan jn! jang tt 
dak mengharapkan balasan apa? 
tetap sudi menjsihkan sebagian 
dari Rartanja demi perkembang 
an dan kemadjuan 'jatur nasio 

nat 
Apakah disamping itu dak 

mungkin ada sumber? keuangan 
lan jang dapat digarap oleh Per 
tjasi ? 

Pertanjaan jang terachir tm — 
kita harapkan — akan merupa- 
kan pembahasan jang hangat 
Ian mendalam pada rapat Peng 

8 Besar Pertjasi dalam waktu 
deka 

pasti akan Semoga vuksea $ 
DITJETAK pada peryotahan oftset MASA MERDEKA. Djakarta 
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