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SELASA, 24 MARET 1970 

  

a '. 19 Arafat di Peking 

eSimi e Arafat 

PENA Gema 
PARTIKELIR , Sendjata 

Darwin, 24 Maret (dk) Peking Ronald Biggs, pendjahat 
besar Inggeri: hamy Hongkong, 24 Maret (Mdk) 

5 tahun per cg ad ai ebagin AL Yulah, Tue sendjata 
  

Arafat 
Oleh polisi, kini diberita- 

peng, Pan . setjara , demikian 

: sia dari Australia Utara, ag Seng HA 
8 ngan dengan berita2 perda takan bah ET HN ita, Pongeman Lg nana Ra ” Djuga Ka Puspen Hankam opo sendata ke Aria Pa aa Kepmen Sena we pena I : dimana dikatakan terlibat pung Biggs karena mendu- | pirtkapsan pengakuanaja Keluarkan Pendjelasan oknum2 Indonesia baik s- Ea akan memperoleh ha- | jang dadakan tab mean 

Pn pertama adalah 2.01 aa : dana Tt. Li Han, Djakarta, 24 Maret (Mdk). rin telah mengeluarkan pen meringkus Biggs. Tetapi 
Dua instansi resmi kema- djelasan masing2 sehubu- Kedutaan Besar Dep di Biggs tampaknja berhasil Nian Data, tahta ai 

e 2 @ Djakarta kemarin siang me 
: nurut ”Antara” telah me- 

ga I ra g njampaikan bantahannja se 
kitar berita2 pers jang ter- 

@ siar di Djakarta bahwa $ di. nja merebut kembali Pales. @ .. «Menteri Luar Negeri Ingge- Sd Di London djaru |“ urkata Yaser Arafat : 

1 jamis » mah Na “tata , : Me pa “dpaueh dengan sendjata 
d dntabesarna di Djakarta Gn Komunis mi tidak didjandjikan ha- dan bukanlah rahasia bila 

P. Hainsworth, untuk mende- . 5 . diah bagi terbekuknja Biggs en ana Ma 
Djakarta, 24 Maret (Mdk). @ sk Indonesia India jang ikut pimpin perampo- | votost' Pulesina menertma 
Petik Jan lean tni) Me en TG 1 t : kan 'kereta api pos dalam bantuan? dari Pok” 

kepunj aki mengami tindakan De tahun deng 
ps ayai dan b: r agi $ » Tandan jang an mons rasi 2... Harom AN Sa 

perhat Depart 5 t - . Ana Perintanertan. tap kan telah melakukan penje GE gg Age ala pra Sihanouk 
diungkapkan oleh Bupati HANJA 5 pCt JANG  lundupan sendjata ke Bia- don setelah berada hampir Tjiamis, Ditambah lagi har bulan untuk hukuman POS: 
aa bahan baku, Ta MASIH BEKERDJA Bantahan itu disampai- 

temui wa sumber2 keutngan Pe- kedutaan besar 

Gi, sehingga Pe ghu merintah Daerah Tjiamis, po ga Departe- 
kauan rakjat ketjil. Indus- harfa diperoleh dari peng- men Luar Negeri. Dalam 
tri Gaun praktis hantjur sa) Pasilan kopra, tjengkeh dan bantahan itu dengan tan- 
masekali, sedangkan indus Padi: Pemerintah Daerah das dinjatakan bahwa desa 
#ri batik hanja Sx jang Tilamis tidak pernah mela kan jang diberitakan itu 

  

kuanaro, — maan RRT &     

  

  

  

    

  

    
th kukan tjara2 i: sama “sekali tidak pernah mengetahuP tentang beri Bi Lagi “a20 s Ka mnta manga ana ada. : Tas mengatakan Bakta aa 
ata mengatakan bah: Keuangan, Berita2 tentang perdagang. TUDUHAN REZIM BARU KAMBODJA DIBANTAH £ han mendjaal 108 tank begada S . 

(Bersambung ke hal. IV) Pe San , S . b l . . Berita jang bersumber dari New Ooviet KURS BE. HARI SENIN KURS DP HARI SENIN h - Semak aja atas sen UMAN MU ea an DJAKARTA, — Kws BE —— DJAKARTA, — Dalam cai pp Merdeka" (tgl. 16 dan 17 Gajual ja ceredganekeear - Miria Nahta Asing Djakarta, 4 Bursa Vahuta Asing Pintar, Na un Selain ga : 5 : . Se ngan tan Hongkong, 24 Maret (Mak) 
Senja Maret mash hari Senin 23 Maret 1 terdja negara, d lebjh dahulu menerima sendjata2 nouk tetap 316 per 1 US dollar dengan 1 seteagana rama Ta takar Tenan, sengan senjuman manis, tapi 1g aan madani Aang apa se jang Sa an 

Us 8 231900020,........... tara sebanjak Us Kena, )Dierman Barat Der Bola, Be Memknag penaaapaan dar ah Pena Sena ageng Kurs permintaan penawaran ber” BI6A6, Sing. $ MAWA8 “dan Tadi Inggeris BBC dan Radio yo, 24 Maros (Mak) dengan senjuman manis puta, : presiden Nizen, pat tinggal di RRT dan Seviei ar saga Ba ran, NF 18.200,6. Bean 1 KEPALA NEGARA KAMBO tetapi tidak pernah Laa Ui Kana pejabat Jang Jejak dis DIA jang ialah diralingkan, Kang dampilan kata Bika : AD, KANBODIA . " ha eneng ata Pangeran Norodem Sihanoak, Peking. 1 MB Peking. 4 Menin al 2 PENGEI perdana Untuk mentari kete embentah MRwa fa telah” Sihanodc melu! kantor berita Na UK? Ma mabkingan vans BAN DAR UANG tapgang kabin aaarit mkase membajar dengan uang peme remi RRT membantah tudunang enNSAN ANTISIHANOI disiarkan lewat kantor berita 

3 « KORAMIL. PRIOK Halu katens peronlannja Be. Manck, Jang terendam beri keterangan tentang keadaan uan mangan penermah baru &n Pangeran Sihancuk tah m4 
Ketjelakaan Djakarta, 24 Maret (Mak). Menurut an PAN. nte Gjudjuran saja berani kata bahwa ja hanja mempunjai tabu 2 masih ada satuan jang tetap se oo merinitah negara itu dar me. Petugas2 Koramil Kodia Tg. Priok — dan informasi? lain pihak berwadjih kan, bahwa saja memang sela ngan sebesar 18.000 dollar AS. tia kepada Pangeran Sihanouk, de reka telah mengabulkannja. Beruatan Bari Kamis jbl. telah berhasil me- — memang sedang men-tackle perecai- ju membalas senjuman manis dan «190 aan Na “Menurut para 2 

pengap, den eraea, Terankat mag | ' wn pertagmesa unta Ws usia Satar AS 2.dan, KATA PANGERAN peni, Raymond Buru pemeran Yu, membenarkan. kejkPanan . 1000— : Ibancuk membantah bahwa ia Sebuah statement Si MG Sa Se ja Ga an mem Perpetjabam ea nan Ta wa IHANOUK yaaa Toni Bar Jineru betkan ukingan kasi dari okng den Dalam etjelakaan | 253 Pasang” parnaihitan di Ataupun dinegara asing . 1 . tun Minggu sore jang lalu didja Ia Ke ma ag Galak ondoraa“, MIE OA Di remlin? dan berkata bahwa 'villanja jg. | Mengenai penghasjtannja sen: ilistomam sekarang sudah bera- — Dalam statemen itu Sitancuk lan Pulo Mas Djakarta By Pass Km Mn Daya Ur Ga Ke Ta telah bantahan dari djuru S kefjir dj Mouging, Perantjis, se Giri dikatakan, bahwa disamping “Sir dan menjerukan orang? Kam sea, bahwa dia akan telah menjebabkan 4 (empat) gnan fihak berwadiib, bahwa selain Dong: Dow mina Nk Kama... Mata Na mua Ha an ngan Haag ang kar bag erge ega moge bodia jang ditiap berhaluan kiri —berichi Ba gpu 
mba Hr 2: dn jember Brigdien NE Sunarjo, telah pula me ruh di London, Ban Sabtu IL. me sa, Sanouk, 1 asi atan 18.000 dollar AS. 2 Sae kanan dikawah pemakan tani setjara pribadi dia tidak 2 orang lagi menderita Juka sendiri pemalsuan lembar aon, hari Sabtu Pi. me mendjadi banjak per . han Pangeran ingin "untuk berkuasa lagi berat, " 1 0 bagn masakan man Oannan manga vena," anna aga dea €a tjantik mengatakan bahwa Loan maag org "menjertai kelanrga Khmer jang Pi gonng kingpemrerpomka nan aa 5 Dalam hubungan Gengan aga jang perpetjahan Long sapa Lan egg raga Hrd Memang Sean 33 Pai TA EU pa Penaaa Denh. Dinda ana sebuah mobil “. Minemakan”— penjalundugan sendita tinggi dalam Mrarki Uni Seviet. As menuduhnja .. Kambodja ambodja. — dienderal Yang berlari kentjang menabrak” y tentang KAPAN tahan tere/lITI — Ghegaskan olah Ka Tungan Mentam, per teponding dari demw-deras ka 1.200 dolar AS atau 100.000 riel Pengaman Berial mengeani kemungkMan NGi telah menanda tangani se 4 orang sekaigus dar satu ke- akan dilaksanakan oleh DPR-GR da bahwa Pemerintah BI Gan Msnkam,” islah bahwa Genee-desus Mu barasai Kambodja kepada setiap gadis na | en” kembalinja Pangeran Sikaneuk &#— buah perintah melarang 

tuarga bertempat tinggal di tam sidang pleno terbuka tgl. 27 dan Jarnyalag onabang sega me Page san ca sanak ban Wan Sewa Mean ea aan “ai Mean Tanba aa Gean beban Bana Ne ga Taonan: Dn 
sengfondkatnndhoas tanggapan abang Ton mupeng ipa Tg tahuan 28 Bat ID Soviet sendiri,  demiklan Ihanouk dengan senjumi nangihal Ban untuk” Pe'jahan dalam napa ' Kam 

ceng anna ama go Maa “Tapaon 90 ten Gm Sa Oni han Maag Tema batan Gan perdagangan antara kedua Yon ana yng en Aga Gangan nenek tua bernama Wantjah (45 reumtsngep bong ama , hanouk. 2 Maggu menundjukkan bahwa —peringatkan 
Sehun tjutjunja Lewnjah (2 ta Ex Pediaha Pertamina Laga magang Koni ia mengakui bahwa ia memang — Ni gu Ginjatakan dalam komuni- dibidang petik dapat dikatakan membawa kembali Sihanouk. 

Ihun). Jati (20 tahun) dan seorang Ls 1 . munis Uni Sovjet Mikhail A. Susiov, Menghadiahkan uang sebanjak ig bersama Indonesia-Muangthai js. oo Pangeran Sihancuk telah tammat keluarga ke Kambodia. Bu 
lagi belum diketahuj namanja ber - Djekerta, 24 Maret (MAk). Dit t t anggota Politbiro Partai Alexander 1.800 dollar AS kepada sana dikeluarkan heri Minggu pagi di lakommja. 28 dalam Sentasa Mtn2 bari pahunEnilan, Nogri Intimewa' Dia. untu M. Shelmin dan tokoh Meologi Par Kambodja jang memenangkan Bangkok bertepatan dengan #irnja 

Saba Mean Jobannes dalam sidangnis, Senin ke” njata hasil pendjualan Premium se- ngan dan berlawanan dalam mere- GANEFO' dahulu Menurut Siha-  Muangthai. 6 tentara wanita Pathet . 
Mobit jang menab in morim mulai memerikan pirkara W7- banjak 119.150 Iker dan Mogas seba” butkan kedudukan pimpinan partai ”nouk Kambodja memenangkan 13 Dalam komunike itu dupatan 
Gimbabkan karena sopirnja Zu- “SANIN dengan tertubun Ahenihedi Mangga Negara diragikan Sekar Kp. maan, Sajan Umar Kan medali sena Meta Ma dan KAT Sa aa aa aa Kang" la t 200 stan Udak dapat Ing mengen porno ak 0 apek gag pena ae AB tetu MPASI N. Korpgin. Login memulji teputuaanja Un sah mesatah, untuk Mengarungi gran Akipan. «MA 0 tewas dalikan kemudian menubruk pengjusian di PN. Pertaw'n, Selama dalam pemeriksaan makan Ma utang turtanho 5 sah teh jang mntang bean so Man Giat Mulan Nata. 00 Sotikah Tenan Nah m0: We Mane Btn jar Diam AJAH & ANAK 2 TAHUN Serahkan antara Pradidan Sotharto —entars regater “Vintam Utarw” W Ma 

dipinggir djalan, 'batnja kepala «ang Negara @laku: ngingkari segala perbuatan dibawa kerumah -d ran . mobil masuk kebawah kolong hing Kam setara berturut sediak 1 Oki. berikan keterangan jang Berbalik.) Jaran sk laga THE TIMES me TERBAKAR API BENSIN Aa ana na Dmna ta hah Grmah eetareha (am 
@a sopir bernama Jotje (30 th), 1997 8/4 31 Mel is, 1 e na Ha ena ega dIk red “ende ng Mara BEAN ME MANA re una Pelan Ta ne Ganta: Ouapake ba Soma Wa singa 
meninggal dunja dan seorang Pe eapkan Hu Rai dari tendjusien — manjakan datad sebena tardgnahnya "0 "V8 Gibebsshan dari pebardiaan Ia tep @ tahun) pada hari Minggu tat. tentang perdjandiian persahabatan oleh kalangan Barat di Visatiane:”)”)/ tidak beda dengan jang dipakai oleh 
Te aan minjak Premium” sebanjak 2576000 Msih antara hasil pendjuatan dan pe "opa ana aaNARINBAU: jak 23 Maret jl. pk 20.00 sore, telah” dan perdagangan Angke Ae bag memadai merergg “as medgp de reborn ae 
rawat di RS Dr Tjipto Mangunku ap mo ngge arr gba »“1 emorver Kang oke penggannyai eneng raha are ng Benar ap hnngatn Amrorargked ega en SI Me ren dbenng enilag-3 (engan 2 -- 
sumo, Salemba Kedua pengen- Pertamin terdapat selisih mendengar keterangan merupakan sekarang dikata bagian dadannja memerlukan pe Defitasarkan prinsip3 vesukan Intimewa Mara mobjj tab beralamat di djl tetu ne Basi penekanan, Dang aa olah Matan Gta Guntur angga ag “Ag Kagmenghome rawatan di RS. Dr, Titpta Mangua- samaan, salidip menghormati dan ker sering mengatakan Yahwa «rang? we ng KAN —e-r diset 
Mairaman Dalam. Djakarta, (Ms) penjetoran. Dalam penelitian itu ter” sampai tanggal 6 April. (PAB). suk senior, demikian THE TIMES, kusumo, Salemba, Gjanama setingal tetangga jang Daik, mita ikut bertempur dengan pasukkn sngt 

   



  

HALAMAN 

    

ATAS: Dengan didampingi oleh Radja Thailand, Bumiphol, 
Presiden Suharto menjaksikan parade pasukan tank divisi kava- 
eri Thailand ketika Sabtu pagi tanggal 21 Maret mangadakan 
'kundjungan kehormatan ke markas besar divisi kavaleri Thailand 
di Bangkok, Presiden dan rombongan tiba di Thailand dari Ma- 
laysia 19 Maret. 

  

   
       

  

DJAKARTA. — Menurut berita terac- 

    

     

asi dari pihak Sekretariat Negara 

Gan Departemen Perhubungan R.I., ka 

pal Gambela jang mengangkut 742 dje 

maah hadji Indonesia bari Minggu la'u 

telah bertolak dari pelabuhan Penang 
'menudju Djakarta. 

  

Kapal Gambela milik perusahaan 
IKi Hock, jang mengangkut para 
maah badji dari tanah sutji itu 

rang memasuki perairan Indonesia ka 
vena telah dimasukkan dalam "daftar 

  

KAPAL HAbJI MENUDJU 

  

BEN CARTRIGHT terpaksa beriindzk terhadap CLAY RENTON, 

(Gambar Merdeka). 

MARI kita menunggu 
disana saj 
mungkin 
kata Ratu Sirikit kepa- 
da Ibu Suharto (kiri) 
sesaat setelah upatiara 
penjambutan singkat di 
tangga pesawat seti 

      

  

nja Presiden Suharto 
dan rombongan di air- 
port Don Muang, Bang: 
kok, Kemis siang untuk 
memulai 
empat hati di Keradja- 
an Thailand. x 

(Gambar Merdeka): 

DJAKARTA 
bitam”"' oleh pemerintah. 

Tetapi dengan Keputusan Presiden 
Sccharto, dengan mengingat nasib pa 
ya diemaah Indonesia, kapal tersebut 
Gilzinkan memasuki perairan Indonesia 
untuk satu kali sekedar mengantar 
pulang para djemaah Ketanah air. Di 
Patapkan dalam beberapa hari ini ka 
Pal (crsebut telah sampai dipelabuhan 
Tardjurg Priok. 

seorang perampok jang mentjoba membangkang. 4 

Film ''Bonanza” Malam Ini 
ANDA MENGGEMARI  Serisi 

BONANZA jang disadjikan oleh : 
PMILIPS — RALIN Electronics setiap 
Selam malam? Untuk lebih men: 

Anda sekeluarga, " Gjamin kepuasan 
PHILIPS — RALIN Electronics akan 

membantu pera pirtewan penggemar | Tierite” dari setiap kisah 
jangakan 

Inilah THE OUTCAST jang akan 
Gihidangkan pada Selam, 24 - 3-70 
(dengan djalinan tierita s.b.b. : 

LETA MALVET, seorang putri 
keluarga Pelanggar2 Hukum jang baru 
sadja mendjalani hukuman gantung 

Gitolong keluarga CARTRIGHT, agar 
dara malang itu dapet terus hidup, 
walaupun tindakan ini ditentang oleh 
penduduk VIRGINIA CITY.— 

Lega kag Kapan daooperh 
'RENTON kekasih LETA ! 

No. 283/M/70 

"The Outcast” 
Sypnosis 

CLAY merampok toko HARVEY 
BUFORD dan membunuh pemiliknja. 
Akibetnja : BEN CARTRIGHT ter- 
Peksa menembak CLAY RENTON . 
Demikianlah, kalau selama ini seri. 

MILIKILAH PHILIPS 

PILIHAN TEPAT | 

2 PHILIPS Puan 

kundjungan 

   Maret. Tapi 
Thanom Ki   

MERDEKA 

Kundjungan Presiden ke 

Thailand & 
BAWAH: Pertemuan resmi antara Pem. Indonesia dan Pem. 

Thailand diadakan di Government House, Bangkok, tanggal 20 " 
sebelum perundingan dimulai PM Thailand 

achorn (kanan) mempersilahkan 
menandatangani buku-tamu. Ibu Suharto menjaksikan "upatjara 
tradisionit” tersebut dari belakang. 

  

Pemuda Mengamuk 

Tikam 3 Orang . 

Kakak Beradik 
Dibekuk Setjara 
Kebetulan 

Djakarta, 24 Maret (Mdk). 
Akibat seorang pemuda 

tak dikenal mengamuk de- 
ngan sebilah pisau, 3 (tiga) 
orang kakak beradik telah 
menderita luka2 berat dan 
ringan dimana masing2 ke- 
na tusuk pada rusuk kiri, 
perut dan lutut kanannja. 
Peristiwa tsb. terdjadi pa- 
da hari Minggu tgl. 22 Ma 
ret jang lalu pk. 19.00 so- 
re didalam 'rumah korban 
sendiri di djl. Bekasi Timur 
1 Rt. 014, Rw. 04 Gang 
SS no. 7 A Djatinegara. 2 
Orang korban Idris dan Id 
rus sekarang masih dira- 
wat di RS Dr. Tjipto Ma- 
ngunkusumo, Salemba, se- 
dang jang tengah diantara 
ketiga kakak beradik tsb. 
seorang wanita, setelah 
mendapatkan pengobatan 

Menurut keterangan Jang di- 
peroleh wartawan "Merdeka", 
terdjadiaja peristiwa itu @laebab 
kan oleh karena sedjam sebe: 
lumnja, Idrus jg terketjil umur 

se 
Grang pemuda, pan sangar aa 
an pemuda jang sama sekali ti. 
dak dikenalnja itu mendat i 

udjung pisau lebih dahulu melu 
kai perutnia. Kakak Idrus jang 
bernama Idris, jang pada wak 
tu itu sedang 
nan dalam djarak beberapa me 
ter dari Idrus dan seorang 

sudah kalap ditambah lagi meng 
gunakan pisau. seperti djuga 
Kirun Idrs pun kena tusuk pa 
da rusuknja dan adikaja jang 
wanita tersajat pada lututnja. 

Dibawa ke Kod'm 505 
Djatinegara 

Petugas Kodim 505 Djatinega 
ra kira2 pk. 22.00 malam telah 
merahan seorang pemuda jang 
ditjurigai melakukan penii 
itu. Penaharan itu setjara kebe 
tulan sadja di RS Dr. Tiipto. 
dimana petugas Kodim jang te 
Jah mentjari kesana kemari me 
lihat seseorang sesuai dengan 
identitas jang diberikan oleh si 
korban, jaitu memakai badju 
hitam. luka2 pada mulut dan 
berumur sekitar 19 tahun 

Menurut keterangan terachir 
jang diperoleh 'Merdeka' pemu 
da tsb achirnja mengakui per. 
buatannja itu. (Ms) 

MASALAH HUTANG : 

' Djangan 
Kuatir' 
KATA MENLU 
DJERMAN BARAT 
BONN, 24 Maret (Mak) 

Menteri Luar Negeri Djerman Ba- 
rat Walter Scheele mengatakan peme 
Fintah Djerman Barat sudah jakfh bah 
wa perkembangan ekonomi Indonesia 
arus dibantu sebesar2nja. Ditambah- 
kannja dalam hubungan ini supaja In- 
Gonesia djangan chawatir mengenai 
sikap Djerman Barat dalam hubungan 
hutang2 Indonesia. 

Pernjataan Mentu Scheele ini di- 
sampaikannja Minggu lalu kepada Dr 
Yusuf Ismali, ketika Dutabesar Indo- 
nesia itu mengadakan kungjungan ke 
pada Menteri Luar Negeri RFD ber 
tempat di Kementerian Luar Negeri 
d1 Bonn 

Dalam kundjungan Dubes Indonesia 
di Bonn jang berlangsung satu djam 
lamanja itu djuga Menlu Scheele mene 
rangkan, bahwa ia senang sekali te 
lah berkesempatan bertemu dengan 
Menlu Indonesia Adam Malik di Bang: 
kok varu2 ini, ketika ta sedang me 
"adakan kundjungan resmi kebebera 
pa gewara: Asia (Antara) 

         

   

  

Presiden untuk 

(Gambar Merdeka). 

        

   
    

  

       

    

    

   

    

    
   

       

     

    

Perawatan kulit jang sempurna, paras 
jang segar dan halus, adalah idaman 
setiap wanita. 9 dari IO bintang film 
Internasional merawat wadjah mereka 
dengan sabun ketjantikan Lux. Tidak 
heran, sebab busa Lux jang murni dan 
lembut begitu lunak terhadap kulit. 

LUX sabun ketjantikan 9 dari 10 bintang film 

MENJUSUL kundjungan kenegaraan Presiden Su- 
harto ke negara2 sahabat, jakni ke Djepang dan Kam- 
bodja, maka minggu lalu dalam rangka petlawatan 
kedua ke luar negeri, kepala negara telah pula menga- 
dakan perlawatan ke Malaysia dan Thailand atas un- 
dangan kedua keradjaan tersebut. 

Setjara chusus “Merdeka” menjampaikan disini 
dalam gambar sekilas hasil2 kundjungan itu. 

KIRI: Presiden meninggalkan Monumen Nasional Malay. 
sia di Kuala Lumpur sehari sesudah tiba di negara tersebut. 
Tampak mendampingi kepala negara, pedjabat tinggi militer 
Malaysia serta Menteri Penerangan Abu Samah 

dengan parfum 
dari Peranfjis 

SELASA, 24 MARET. 1970 

LN    
TN ITN IN    REDAKSI 

(AP) 

ATAS: Pada hari Selasa tanggal 17 Maret, sebelum ati dj 
makan jang diberikan PM Malaysia untuk menghormat sg 

Ibu Suharto, kedua pihak mengadakan tukar-menukar souvenir. 
Tengku Abdul Rahman, Presiden Ibu diabadikan didepan lukisan 
Presiden Suharto katja pelukis Malaysia Hoessein Enas jang disampai- 

kan oleh Tengku. (Gambar Jabatan Penerangan Malaysia). 

Malaysia 
  

  

ATAS: Uu Suharto. menjerahkan sebuah. Kind lsnjtadi Indonewe 
berupa satu set “tempat sirih jang terbikin dari perak kepada isteri 

PM Malaysia, Puan Sharifah Rodziah, pada atjara tukar-menukar ha- 
diah sebelum djamuan makan di kediaman resmi Tengku Abdul Rah- 
man di Kuala Lumpur tanggal 17 Maret malam. (Gambar JPM). 
KIRI: Dalam kundjungannja ke pusat kepanduai teri Malaysia di 
KL, Ibu Tien Suharto telah pula menjampaikan tannja, semen - 
tara isteri Wakil PM Malaysia, Toh Puan Rahi uduk dibelakang 
mendengarkan. (AP).    

      Berbuatlah seperti para bintang film: 
rawatlah wadjah Njonja dengan sabun 
ketjantikan Lux. Lux dengan parfum 
pilihan dari Perantjis, bentuk manis- 
mungil tjiptaan Roma dan bungkus 
indah jang chusus direntjanakan di 
Inggeris. 
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THAILAND,. MALAYSIA , 
PRESIDEN Suherto telah tiba kembali di Tanah Air setelah melakukan per- 

@distanan muhibahnja ke-negaral tetangga Malaysia den Muangthai. 
mubibah Pak Harto tersebut tidak Iain adalah untuk 
dengan negara? tetangga. 1 

suasana Asia Tenggara jang 

kurang tenteram, 

masih serba panas dingin, terutama di 
jang terachir Kambodja, serta situasi di Filipina jang 

kundjungan Pak Harto kenegaraZ tersebut 
akan banjak faedahnja. Indonesia, Malaysia dan Thailand, meskipun berdekatan 

Ini telah 

lam negeri ternjata telah dapat mengatasinja, 
mendjadi pangkalan penting Amerika Serikat dan dilain 

mendjadi lalu lintas pasukan? Vietkong dan Vietnam Utara, njatanja 
mengalami kegontjangan2 politik didalam megeri, 

Giatasiah jang mendjadi bekal Pak Harto dalam melakukan 
muhibahnja. 

Thsiland- dengan api peperangan Vietnam, sampai saat ini 
mengalami ketenangan. 

mentjapal kestabilan potitik dan eko- 

Muangthai meskipun sebagian 

Asia Afrika jang pernah disetudjul bersama 15 tahun jang 
Oleh negara2 AA dapag ditrapkan di Asia Tenggara ini sadja, maka kesta- 

bilan daerah ini akan lebih terdjamin. Ditambah lagi dengan penetrapan dok- 
(rin Nixon jang telah dikumandangkan keseluruh dunia, apabila dilaksanakan 
setjara konsekwen, tentunja akan memberikan buah jang menguntungkan rak- 

Imt2 Asia Tenggara chususnja dan AA pada umumnja. Kami jikin bahwa Pak 
Harto dalam kundjungennja kenegara2 
lersebut. 

tetangga itu tidak lupa akan prinsip2 

Dibidang ekonomi banjak hal2 jang bisa dikerdjakan dan ditanggulangi ber- 
sama sebagai negara2 jang sedang berkembang. Banjak hal2 jang bisa didjadi- 

kan peladjaran dan mendjadi peladjaran bagi kita dan bagi sahabat. Kerdja- 
sama regional dalam bidang ekonomi dan budaja tentunja banjak jang bisa di- kembangkan. Jang paling penting dari kundjungan Pak Harto Itu adalah tin- akang landjutan sebagai pelaksanaan hasil? kundjungan persahabatan jang 
berisi. Inilah jang sering kita remehkan, 
negeri, tetapi hasil kelandjutannja jang bisa kita rasakan djustru tidak ada. h2 diplomatik dan langkah? administratif 
kepada rakjat, sebagai hasil kundjung, 
tersebut, 
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perlu segera disampaikan 
muhibah Pak Harto kenegara2 sehabat 

KEMANA 
Kambodja ? 

BAGIAN : II 

.. Ketika ditahun 1965 Sihanouk memberanikan dirinja untuk me- 
ngusir perwakilan AS dari Kambodja dengan alasan AS' mengadakan 
infiltrasi militer kedalam wilajah Kambodja dan menembaki orang2 Khmer Giperbatasan negeri, dunia terkedjut! Orang berbadan ketjil, Ti negeri ketjil ini, berani sekali menantang raksasa ! ! ! Ketika keadaan tegang dengan AS dipertahankannja beberapa tahun, sementara pers sendiri mengatakan bahwa rupa2nja Kambodja adalah negeri jang mempunjai pemimpin kuat, berakar kepada rakjatnja, satu dalam peng- abdian kepada negara dan nasionalisme ! 

    'ASIONALISME    

olonialisme dan imperialisme 
di Asia selama ratusan tahun, 
dirasakan sebagai eksploitasi 
Oleh negara2 Barat, jang mem- 

bikin bangsa2 Asia mendjadi melarat 
dan harus lama sekali dapat mereha- 
biliteer dirinja dari bekas2 penderita- 

aan djadjahan. 
Komunisme dengan bendera "'sa- 

ma rasa", perdamaian dan demokrasi 
sudah dikenal pula oleh bangsa2 Asia 
sebagai tiran2 jang mengimport ideo. 
logi dan tjemeti '! 

Mau kemana Asia ini ? Ja, achir- 
nja lahirlah aspirasi bersama, tertjipta 
lah suatu model ideologi jang dirasa- 
kan sanggup hidup diantara raksasa? 
jang berkuasa. Tapi tjelakanja histeria 
kolonialisme dan imperialisme serta 
sadisme komunisme mengintai terus 
dari tjelah2 kehidupan masjarakat2 
nasionalisme jang baru tumbuh itu.. 
Sehingga timbul frustrasi jang menje- 
babkan sementara bagian penduduk 
terpisah dalam kelompok2 nasionalis- 

me' "jang pro Washington” dan nasio- 
nalisme jang ' pro Moskwa/Peking”. 
Demam berdarah 'mendjalari tubuh 
nasionalisme jang baru itu, dan kesem 
patan inilah jang melahirkan SEATO 
disatu pihak dan Dewan2 Perdamai- 
an Dunia' dilain pihak. 
Memang, dibuktikan oleh 

sedjarah, bahwa djalan keriil jang be- 
nar, melalui gunung2 besar sangat 
berbahaja untuk ditempuh. Terlalu 

  

PANGKALAN Kko.at 
DI SURABAJA 
DAN OJAKARTA 

SURABAJA, 24 Mate, (Max). 
Komando Wilajah Timui 

(Kowlitim) setelah dibubar- 

Pangkala, KKO—AL dj Sura- 
baja dan Kolonei KKO San- 
toso sebagai wakiinja. 

Sementara itu Panglima 
Paskoarma Brigdjen KKO 

Kresng Sumardi telah melan- 
tik Kolonei KKO Moch. Suro- 
to sebagai Kepala Siat Pas- 

banjak soal2 jang bisa menjebabkan 
orang jang mengambil djalan kerjil itu 
terdjepit diantara dua gunung perka- 
sa..... .Kekatjauan? didalam negeri 
jang baru bebas itulah jang karena ke- 
adaan didjepit itu, menjebabkan pe- 
nguasa2 dunia menjebut bangsa Asia 
sebagai ' bangsa2 jang sedang menga- 
dakan latihan2 untuk merdeka"... 

Suatu A     
   Berbeda dengan Sukarno, N 

Sihanouk dan Kambodja ing sebe- 
narnja setjara geografis, ' geopolitis 
dan geostrategis harus lebih gentar 
kepada komunis, lebih mengerti dan 
merasakan, bahwa komunisme pada 
achimja bukanlah kawan nasionalis- 
me. Oleh sebab itu Sihanouk memba- 
wa Kambodja kearah sosialisme jang 
nasional, atau bisa kita sebut djuga 

kearah masionalisme jang sosialis, 
dengan sangat hati2, seperti menari, benang “dari tumpukan” tepung... 

Tetapi sekalipun bertindak hati? 
dia mempunjai dignity, personality 
dan destinasi, dia mempunjai kepriba- 
dian sebagai seorang pangeran jang- 
demokratis xe rakjutun, dan bertudju 
untuk memberikan kepada bangsa 
Khmer, satu bentuk ideologi jang ber- 
sangkut paut dengan pusaka bangsa: 
jaitu toleransi kepada sesama manusia 
jang diperkuat oleh ketawakalan ke- 
pada Agama. Semendjak 8 September 
49, ketika Perantjis memberikan ke- 
merdekann kepada Kambodja dalam 
Uni Peranijis, dan lebihi lagi, sedjak 
ditahun 1953 diadakan penjerahan 
lugas2 pertahanan kepada Kambodja 
sendiri, negeri ini telah mulai menju- 
sun suatu nasionalisme jang luas, seka 
lipun dipengaruhi semula oleh "kebu- 
lajaan Perantjis" dalam bentuk2 ideo 

loginja itu. 
laka dalam perkembangan nasi- 
Onalisme atau sosialisme Kam- 
bodja itu, Pangeran Sihanouk 
sebagai anak radja, kepala nega 

ra, perdana menteri, bintang film dan 
pelindung berbagai-bagai kumpulan- 
sevial dan budaja, telah mengambil 
du 'an jang kelihatannja tidak mendju 
rus "ekomunisme, seperti jang didja- 
lanke " oleh Sukarno. Maka djika kita 
menelaah persoalan penggantian ke- 
kuasaan di Kambodja sekarang ini, 
jang dilakukan ketika dia berada dilu- 
ar negeri (Moskow), orang bertanja 
dan bertanja, apakah jang menjebab- 
kan ia sampai didjatuhkan ? Apakah 
bukti2 kepada rakjat- 
Kami sampai ketua Madjelis Na- 
sional Cheng Heng menjebut Siha- 

nouk besar, dan melakukan 

memberikan keterangan, apakah mis- 
sie Norodom Sihanouk salah 
djika ia pergi ke Moskow dan Peking 
untuk menuntut ditarik mundurnja 
semua pasukan2 komunis diwilajah 
kekuasaannja ? 

Igo 

    

   

  

Tudjuan 

  

    

      

    

    

   

   

  

   

  

   

  

       

    

  

   “Persoalan jang boleh dikatakan 
kolosaal ini, sekalipun ja sangat 

logis dan setiap saat dapat djker 
Gjakan djika sjarat2nja tjukup. ha 
trus ditackle oleh Pemerintah, 
swasta dan siapa sadja jang me 
rasa dapat memberikan keuntu- 
ngan kepada rakjat setempat dan 
kepada dirinja sendiri. Oleh kare 
na sukses Repelita, seperti jang 
dikatakan oleh Prof. Sadeli baru2 
ini di Jogjakarta. harus dipertang 
wung djawabkan djuga kepada 
swasta jang dengan sendirinja 
ekan diberikan kesempatan2 luas 
maka, di hal Pemerintah tidak 
atau belum mempunjai sjarat2 un 
tuk menjelenggaraikannja, ja da 
pat  menjerahkannja kepada 
swasta kita, jang dengan kerdja 
sama dengan luar negeri atas ba 
sis saling menguntungkan, dapat 
mentackle soal diatas. 
Dalam hal ini swasta akan da 

pat bergerak aktjef. memberikan 
sumbangan2 besar begi tertjapai 
tahap2 Repelita. 

Usaha2 swasta supaja 
meng-antameernja 

    

  

   

ETERANGAN2 jang kami 
peroleh menjatakan. bah 
wa ada usaha swasta 
jang mendapatkan perse 
tudjuan darj Departemen 

PUT untuk menggarap projek pa 
sang-surut dengan Iketentuan2 an 
tara lain 

1 mampu menarik modal inter 
nasional sebanjak mungkin, jang 
digunakan untuk pelaksanaan pro 
jek pasang-surut itu. 

2 Pemasukan modal diatur me 
laluj UU Penanaman Modal 
Asing, atau kredit dari foreign 
private investment Ikepada Peme 
rintah RI. 

Biaja jang diperkirakan tjukup 
besar itu ($ 300 djuta — $ 350 

RIWAJAT HIDUP: 
MAJDJEN PONIMAN 

  

DJAKARTA. — Majdjen TNI Poniman " 
Pangdam V/Diaya jang baru dilahir 
kan di Surakarta pada tanggal 18 Dju 
HH 1926 telah mengikuti pendidikan 
umum MULO dan pendidikan militer 
dimulai semasa zamar Djepang pada 
KANSU KYOI KUTAI...tahup..1944, di 
Bogor, SSKAD tahun 1954 dan SES- 
KOAD tahun 1964. » 

Karier dibidang militer mulai per. 
tama sebagai Shodantjo di Tjimahi 
pada tahun 1944. selama revolusi phi- 

#ik mendjabat Dan Ki pada Jon Ay 
Siliwangi. 

ISelandjutnja sedjak tahun 1981 per 
nah mendiabat Dan Jon 322/Siliwangi 
kemudian pada tahun 1987 sebagai 
KAS REM-I!/Siliwangi." Selama ber. 
tugas di Djawa Barat pernah memang 
ku djabatan DAN REM Purwakarta, 
Priargan Tengah dan Bogor sampai 
dengan achir tahun 1962. Sebelum: di- 
angkat merdiadi Panrdam V/Djaya 
berturut2 sedjak achir tahun 1964 me- 

labatan KASDAM TII/ 17 
Agustus, PANGDAM INI/!7 Agustus 
dan -PANGDAM XV/Pattimura. Maj- 
@len Poniman oleh negara telah dianu 
serahi II tanda bintang djasa Satya 
Lentjana. 

Dubcek 
Dipetjat " 
Dari Partai 
PRAHA, — Par,ai Komunis 

Tjekoslowakia hati Sabtu 

  

   

  

nja jang dulu mendukung 
gerakan pembaharuan Tje- 
koslowakia. 

Pengumuman dibekukannja 
keanggotaan pariaj dari Dub- 

  

  

MERDEKA 

memusingkan wa 

BAGAIMANA DENGAN 
EXTENSIFIKASI 
PASANG SURUT? , 
Oleh: Sarana Tjipta. 

Gjuta) diberitakan, telah dapat 
disediakan dengan pembentukan 
consortium diluar negeri “oleh pe 
rusahaan swasta kita, dengan su 
atu grup finansjeel dan grup teh 
nis 'Industriawan dari Eropah 
(Inggeris, Belanda, Djerman) dan 
Gari Amerika (Kanada dan AS), 
Dan sebesar $ 350 djuta dikabar 
kan sudah dilaporkan kepada Pe 
merintah cg. Departemen PUT. 

Penggarapan tanah rawa jang 
didahulukan adalah jang terletak 
di sebelah?Selatan Sungai Musj 
disebut Palembang Hilir, dengan 
areal sebesar 900.000 ha. 

Usaha jang bermanfaat ini, 
ditindjau dari segi bedrijfsekono 
mis maupun sosialekonomis, dan 
jang sudah berkali2 ditekankan 
oleh Presiden Suharto supaja di 
laksanakan, djjka ada kesempa- 
tannja. 

Dengan tjara kerdjasama de- 
ngan luar negeri seperti diurai 
kan diatas itu, maka bantuan jg 
diberikan oleh luar negeri dapat 
lah dalam waktu tertentu diluna 
si. Consortium jang menerima 
sjarat2 itu, meljhat pula. bahwa 
dengan lahirnja projek pasang su 
ruk itu, akan lahir pulalah side- 
projdk2 lajnnja jang membawa 
keuntungan bagi rakjat banjak 
(seperti paberik pemanfaatan am 
pas tebu), keuntungan bagi swas 
ta jang mengaturnja dan keuntu 
ngan bagi modal asing jang dita 
nam untuk keperluan jtu. Melalui 
projek pasang surut ini, pertani 
an dan industri akan dapat dikem 
bangkan. Air tersedia, bahan ba 
ku diperoleh dari hasil2 pertani- 
an, 

Bagaimana sikap 
Pemerintah ? 

Dalam usaha kita mensukseskan 

Rerelita, maka suatu gocdwoll jang 
ditundjukkan kepada kita untuk mem 
buntu usaha? kita, haruslah kita teri 

ma. Usaka?2 itu haruslah pula setje- 

"“'patnja kita garap, dengan kot 
an, dan ketjepatan “Jang tidak boleh 
ketinggalan dari ketjepatan dan ke 
lintjihan pihak luar negeri. Efficien 

timing jang tepat, perhati 
aha2 besar kita, seperti 

slah dilaksanakan se 
im hal Pemerintah, ma 

selsjaknjalah, bahwa Peme 

rintah kita membuka djalan seluas- 

nja bagi kepentingff-— kemadjuan 
pembangunan kita. Pemerintah harus 
melihat persoalan - pembangunan ini, 
terutama sekali dalam score politis- 

€koncmis, supaja dapa: membimbing 
kerya2 rakjat kearah jang dikehen- 
Gaki oleh Pemerintah dan masjara- 
kat. 

Sustu negeri jang dapat menjedia 
kan pangan untuk rakjatnja, bah- 
kan dapat mergekspor kelebihan 
produksinja, merupakan negeri jang 
akan meninggikan kehidupan rakjat- 
nja per kapita. Dalam rangka Repe 
lita, dalam rargka pembangunan ag 
raris negeri kita sekarang ini, kese- 
Gjuhteraar kita dapat kita djamin, de 
ngan usaha? intensifikasi dan eksten 
sifikasi pertanian. 
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AGAIMANAPUN djuga, ada 
leh merupakan tugas sutji 
Cari Pemerintah untuk me- 
nempung daja-kreasi rakjat- 
nja, untuk” mendorong ke- 

inginan rakjatnja membangun. Kebi- 
djaksaraan Pemerintah dalam hal 
Ini, menentukan, apakah ia dapat 
melebar-luaskun karya dan inisiatip2 
pembangunan, ataukah ia hanja tju- 
kup puas dergan apa jang ada sa- 
Na in an 

. Dukatjerita perpustakaan Museum Pusat 
DIDALAM Harian "Merdeka" 
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Menjongsong Festival Ramayana 
Festival RAMAYANA jang 

sedianja akan diadakan pada 

penjelenggaraan. 
bulan September 

demiklan menurut siaran 
berita TV.RI Minggu malam. 

nja hingga 
jad, 

  

Status Wanita Di 
Sidang Komisi P.B.B. 

DJENEWA, — Panitia PBB menge 

nail status wanita bersidang hari 

Minggu di Djenewa untuk memper- 
siapkan sebuah program tentang ke 

madjuan wanita djangka pandjang. 
Sidang itu djuga akan membitjara 

kan tjara melaksanakan sebuah dek- 
laras! Madjelis Umum PBB menge- 
nal penghapusan diskriminasi terha- 
dap kaum wanita. 

Sidang jang akan berlangsung sam 
pai tgl. 10 April itu diadakan disua 
tu negara dimana kaum wanitanja 
tidak mempunjai suara dalam pemi- 

lihan? federal, meskipun Djenewa 
adalah merupakan salah satu dari 6 
buah kantor di Swiss dimana kaum 
wanitanja mempurjai hak2 suara da- 

lam urusan lokal. 

  

lisan Ora. Nj. Endang 
Winarsih (Merdeka tgl. 
16 Maret jl.) dengan to- 
pic ulasan “sudah ada- 
kah Jazz di Indonesia? 

menimbulkan beberapa penafsir- 
anjang menari2 diatas penafsiran 
terutama dari kalangan pena 

ngan contemporary 
Setelah mengadakan akumulatip 
dari debat diantara mereka (de- 
bat tanpa rentjana atau seminar) 

kami achirnja berkesimpulan bah- 
'wa tulisan tersebut merangsang 
Orang untuk menjatakan penda- 
pat pribadinja, dengan aiternatip 
“pro atau kontra": 

Anthusiasisme kami membatja 
melihat dari kop jang dipasang, 
agak kendor setelah membatja 
alenia “Pernahkah kita mende- 

| nyar Jazz dengan kesenian dan 
karakter Madura, Bali dan Batak? 
Bertentangan sekali dengan Jazz 
alam Indonesia jang dituntut. 
Djika kita focuskan kepada pe- 
mikiran musik Jazz dengan alam 
Indonesia, tjara Indonesia dan 
pribadi Indonesia, maka kami 
akan bertanja "jang. manakah di- 
sebut musik Indonesia? Sebab- 
nja musik di Indonesia pada se- 
karang ini masih dalam perkem- 
bangan mentjari satu bentuk tji- 
Ti chas dit 2. musik dunia 
jang ada. Musik klasik Indonesia 
bukan musik Indonesia. Kehidup- 
an musik di Indonesia hanjalah 
merupakan partisipasi dari bebe- 
Tapa lagu2 daerah dan lagu In- 

  

tpuian. Tidak berudjung pang 

pustakaan museum pusat 
Gengan djumlah ja 35 
000 diilid buku. kita dapat mem 
baj apa akan terdiadi 

kemuwmahan jang 
total! Kita sebagai bangsa jang 

   
    

Ardan KONI ar musi 

Festival jang sori 
oleh UNESCO Ian beberpa 
sama dengan Dept. P dan K 
Mi akan diikuti oleh 

  

mengami 
pat di Panggung Terbuka jg 
berlatar belakang  Tjandi 

Prambat @ Jogjakarta, jg diperkirakan "akan — menarik 
banjak wisatawan dunia untuk 
menjaksikannja, demikian TV 
RI Pusat. 

versi dari tjeritera Ramayana, 

hat, jang sutah seringkali sang 
pentaskan 

donesia jang semu, dalam arti 
contemporary jang katjau. Djadi 
bagaimanakah kita mempersoal- 
kan Jazz dengan alam dan kepri- 
badian Indonesia. 

Di Amerika, masalah Jazz masih 
merupakan bahan jang aktuil untuk dibahas. Mereka sendiri terbenam pa- 
Ga bermatjam-matjam ragam intrepre- 
tasi "apakah. sehonarnja Jazz itu”. 
Bahwa Jazz adalah musik rakjat 
mempunjai warna tersendiri, hanja i- Ta -. mendjadi pegangan hingga 

ini i 
Slam kemadiuan pad aa Wi dam 

  

BMP — 
mengambil . 
PAH SHINTA” (Shinta La. 
buh Geni). Bertindak selaku 

madja & Ema Ba 
naskah oleh Idi 

Gambar diatas 2 ing dipetik 

@dratari "Sumpah Shinta”, ke 
tika Dewi Uma jang menjela. 
matkan Shinta darj dalam 

untuk memberi buk kepada 
rakjatnja bahwa Shinta ma. 
sih tetap sutji. 

(gambar : REY HANITYO) 

     

Sebuah pemikiran lain 
Oleh : 

" Many have tried to explain Jazz in 
word: all have failed” 
Hal ini kita lihat dari beberapa kutip- 
an jang menjangkut kehidupan dan 

  

pean classical music: melodic and gua 
lities from 19 tahun, century Ameri- 
ca folk song, relegius music: work . 
song and minstrel shows ". (The mu- 
Sical Courier). 

Musisi Jazz di Amerika sebagian 
besar bertolak dari djalan pikiran dia- 

  

(seperti Mus Mualim, Paul Hutabarat 
Boby Chen, Jack Lesmana, Bill Sara- 

gih, Kibot, Ireng, Mamahit dab.nja) 
pandangan sama dengan 

(para rekannja di Amerika. Hanja sa- 
dia kemenangan musisi Jazz, kemam- 

runja sedjarah akan kehilangan 
bukti2 daa fakta2 sedjarah, ke- 
rena koleksi buku2 tersebut be. 
rasal dari perkembangan sedja 
rah Indonesia, darj abad ke ab. 
ad. Usaha menjelamatkan kolek 
s! perpustakaan xi hendaknja 
Ten perhatjan seluruh masja 

At. 
3 Dengan Tangan Ta siapa pa 

ah jang rtanggungdjaw: 
ig menjelama:kan buku2 tadi? Se'ngat kami pembajaan 
Museum seluruh Indonesja ter. 
masuk lingkungan kekuasaan 

Depart: i 

setiap tahun, apakah De- 
partemen P dan K memi 
likt wang 
angin naat ata ber yng 
at 

geri biaja djutaan rupi Tenan en k " a . 

tamatan Mi ig Ikul 
biaja Rp. 50000 tidak sangup” 

PAUL L. TOBING”? 

Diika setiap tahun dapat mem. 
beri penghargaan se. 
“iman Rp. 100.000 seorang, ke 
napa untuk penjelamatan jni, 
tidak 2" 

Adalah satu ironj di Republik 
ini, kita sanggup menghambur 
kan biaja untuk 

ugan utjapan2 k di 
mimbar2, sedang 
kebudajaan kita jang sangat 

Kami n anna, 
djawab Departemen P dan K un 
tik penjelamtan perpusta 

keadaan terenzu. 
sebagai 

ARANGKALI ada baikoja 

Bs 
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tap - 900 ton beras Bu- 
jateng seharga ki. 

Rp. 40.000.000,- (empat pa- 
luh djuta rupiah), lenjap tak 
tentu rimbanja. 
Kan mata dengan 
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“ PERUNDINGAN RAHASIA 
DI SINGAPURA : 

L Tengku, Menlu 
Rajaratnam 

Bahas Krisis : 
Di Kambodja . 

Singapura, 24 Maret , 
PM Malaysia Te - 

  

Djebolnja 
Cel Tahanan 
Diusut 
Djakarta, 24 Maret (Mdk). 

pintu jang menghubungi antara 
satu blok dengan biok jang iain 
nja, dengan alasan rasa kemanu | i : 3 
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usaha? di @jeridji ku 
dilakukan setjara ber- 
beberapa hari sebelum- 

  

Bimzs didaerah Tjia. 
mis tidak didfumpat 

Tentang kegiatan2 sisa Ges 
tapu/PKI dapat dikatakan lum 
puh, walzupun dizaman pra 
Gestapu, Tjiamis merupakan 
dana basis PKI. Pemulang- 

: i | 
ud
 

ati Ti Ti Tid
ak 

atu kundjungan tidak resmi ke 
Singapura untuk en ag 

ema diluar kota Singapura. : 
Sumber2 tadi takan bah 

ana di Asia se 
telal terdjadinda kudeta Kam 

ng adalah salah satu aa po 
pembitjaraan ketika Teng 

ku meng Rajaratnam 
pada hari Minggu. 

PM Malaysia itu, ji nege- 
rinja tidak mempunjai hubung- 
2. diplomatik dengan Kambo- 

ja. mengarapkan untuk 
tahui pandangan erurman 
Singapura mengenai pengguling 
an Pangeran itu dan kesilah- 
anija, kata sumber2 tadi, 

Singapura, jang hubungannja 
dengan pemerintah 
dipertimbangkan untuk ditutup, 
sebegitu djauh belum mengeluar 
kan komentar  reami mengenai 
penggantian kepala negara oleh 
Cheng Heng, Ketua Madjelis 

Nasionai jo, 

Senam in, 

wa dia belum .n . 
terangan2 mengenai 
naa bahwa Pangeran Sihanouk 
boleh djadi akan tiba di Singa 
pura dalam ini setelah   PETINDJU Thailand Chartchai Chionoi (kiri) gagal me- 

mukul muka lawannja petindju Efren Torres dari Maxico 
dalam suatu pertandingan kedjuaraan di Bangkok hari 
Djum'at lalu di Bangkok. Namun achirnja Chionoi ber- 
hasil djuga merampas gelar djuara kelas terbang dari ta- 
ngan Torres. (AP). 

4 petindju dikirim 
ke kedjuaraan Asia 

Ng Boon Bee Kapten Team 

Thomas Cup Malaysia : 
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ri Maluku. Dengan demikjan 
maka pefindju2 tidak ter. 

n 

Berangkat 
achir 

bulan ini kat ke Manila via Singapura pa 
da tgi 31 Mare jad inj. akan 
ma 8 orang, jaitu 4 orang 

petijidju dan 4 orang official.” menjatakan: bahwa ikihan 
Para official akan terdiri dari perindju2 jang diturut Me 

1). Mohd. Muchtar SH selaku ini adalah berdasarkan hasil 
prestasi jang terachir dari mere 
ka, dengan landasan hasjl PON 
VII jl, Dikatakan bahwa dengan 
petirdju2 jang terpilih sekarang 
ini, minimal Indonesia diharap- 
kan akan dapat menggondol me. 
dali perunggu ("the best tree”). 
Sedangkan lawan2 jang terbe. 
rat diduga adalah petindju2 Ko 

diono sebagai coach, 3). Dr. 
Hardjanto sebagaj 
peserta kongres kedokteran Tin 
dju dan 4). AKBP! pensjun R. 
ana selaku Wasit/Hakm Tin 
Gju Internasional. Dengan demi 
kian ke-4 officjal ini adalah dju 
ga merangkap sebagai pengem 
ban missi darj ia keru. 
tama dalam rangka merehabilitir 
nama Indonesia dalam gelang. 
gang Tindju Amatir dj Asja. 

Lebih djauh Koosnadj djuga 

dan Tuan rumah sendiri Ni 
menurut Koosnad: pihak Indone 
sia masih sangat mengharapkan 

mupaja dipeliharanja kemurnian 
Amateurismen dalam penjelang. 
garaan kedjuaraan jnj, 

Sepenti telah pernah djkabar.- 
kan sebelumnja bahwa menurut 
tentjana kedjuaraan Tindju Ama 
tir se.Asia if akan bet 
dari tgi. 4 a/d 10 April 1970 

mu gedung olahraga jang berka. 
pasitas 35.000. penonton. Sedang 
kan megara2 jang sudah pasti 

berikan kepada saja". Pengang. ikut ambil dalam kedju- 
katan ini merupakan tonggak araan in, jalah: Korea Selatan, 
baru dalam karier saja jang Djepang, Muangthai, Israel 
Gisuh. Saja akan berusaha mem Birma. Malaysia, Ceylon, Taiwan 
buktikan bahwa saja pantas Hongkong, Brunei, Malayaja Pa 

menerima kehormatan dan ke. Kista: On Daan yuan dari sebagay tush rumah (Am). 

Badminton Malaysia den Khir 
Johar". 

Bersama.sama dengan Tan 
Yee Khan. Ng Boon Bee meru 
pakan salah satu pasangan 

besar. dalam pertandifigan dou. 
ble bulutangkis ingernasjonal. 
Mereka berhasil menggondol 
gelar kedjuaraan AM England 
selama dua tahun berturut2 ja 
itu tahun 1966 dan 1967. Kemu 

pada tahun lalu dalam fi- 
cal melawan Denmark 

Pass 

E | ! 7 

San dari Bana an 

hun 1967. skan diundang” um. 
Sa Maa Ba 

Kap ma 
Na Pe Dan adas di 

latih menurut 

rea Selatan, Djepang, Muangthaj 
lamun " 

"lampu Merah” : Sudirman 
tentang kekalahan2 di 

Langkah2 diambil untuk 
: menghadapi Thomas Cup 

an Rudy/Indratno 
menggondol gelar kedjuara 
an dalam gelanggang All 
England itu membuat kita 
harus meningkatkan kewas 
padaan kita terutama da- 
lam menghadapi perebutan 
Thomas Cup di Kuala Lum 
pur achir Mei jad. ini. Pe- 
ningkatan kewaspadaan itu 
harus kita lakukan dengan 
peningkatan pembinaan la- 
tihan dalam menudju kema 
tangan sebagai djuara, se- 
kembalinja pemain2 kita da 
ri London. " 

Seterusnja Drs. Sudirman dju 
ga menjatakan bahwa di 
kegagalan beberapa pemain kita 
di London, maka xita telah me 
ngetahui disektor2 mana kele- 
mahan2 kita sehingga untuk me 
nutupi kelemahanZ itu maka pi 
hak PBSI akan mengambil ke- 
b:djaksanaan2 tertentu dalam 
meningkatkan latihan dan peng - 
gemblengan para pemain2 Bulu 
tangkis kita terutama dalam 
usaha merebut kembali "Tho- 

  

SAJA BALAS ——— 

" (Sambungan dsri hal. I) 

4.150 dollar AS sebulan. Inj terma 
suk gadjih 81.000 riel Kambodja 
atau 1450 dollar AS sebulan dj 
tambah uang sewa dari dua tem 
pat tinggal dan sebuah rumah di 
Kambodja. 
Pangeran Siharouk mengatakan bah 

Wa tiga gedung itu menghasilkan 
150.000 riel Kamibs 2.700 dol 

  

lar AS sebulan, 
pasti tidak membuat 
ti Croesus tetapi mengidjinkan saja 
dan keluarga saja hidup dengan se 
rarg tarpa mentjuri. 

  

Menurut Sihancux sendiri fa tidak 
kernah mengambil keuntungan2 dari 
hesil Casiro di Prompenh jang din 
wasi oleh Kementerian Keuangan. 
la tanja mererima tjek2 dari pem- 
buat2 korsesi Casino, utas nama Ja- 
jasan kesedjahteraan. "Saja tidak 
pernah menahan tjek2 itu semenitpun 
untuk kepentingan saja, “kata Siha 
nouk. "Saja selalu hanja menanda 
targani tjek2 itu sebagai Bendahara 
begitu tjek diserahkan kepada saja". 
Hasil perdjudian Casino di Pnom- 
penh itu berdjumlah kurang lebih sa 
ma dengan 12.650.000 dollar AS seta 
hun, tetapi tidak djelas apakah itu 
rasil kotor atau bersih. 

Pengeran Sitanouk achirnja mene- 
rargkan bahwa para bankir Casino 

  

& 
tu", Dalam keterangannja itu Siha 
nouk tidak menggunakan satuan dol- 
lar tetapi riei, dan 55,5 riel Kambo 
Gja sama dengan 1 dcilar AS. (UP 

ag ga ajang 

tg ep Teonan data Senar, KALING MMOOEL BARU, MUDAN DiByuA 
di Taka Nenn, “Kuan 4 PRODUCT Or Yng. 090 ima 

No. 281 M/79 Ce   

mas Cup". 
Large Gitanjakan perdapat- 

nja, kegagalan pasa. 
ngan Rudy/Indratno untuk meng 
gondol gelar kedjuarsan dalam 

pendapat hwa keagaman ber pai kegagalan 
ngan ganda terkuat Indonesia 
itu bukan karena persoalan atau 
sebab2 tehnis, tapi adalah dise 
babkan karena Rudy terlalu 

Pa an Kan dirinja un 
ul le, terutama guna dapat 
merebut mahkota single putra 
All England untik ke-3 kalinja 
setjara 

bermaksud men 
4 orang pemain2 Power gp 
tuk mengikuti turnamen All 
England. tetapi kemudian kare - ta ingi 

mentjoba. kemampuan/kemata- 
ogan ganda ke-2 In- 
donesia Muljadi/lidra Gunawan 
maka PBSI Gengan kawat telah 
mengirimkan perobahan pasang 
an ke-2 Indonesia itu, tetapi 
ternjata perobahan ini tidak da 

langgang. 
pebjara 

lah pasangan i/Dar- 
madi jang merupakar: pasang- 
an fjoba2 itu. Demikian Drs Su 
dirman. 

Sementara itu ketika kepada 
Ketua Umum PBSI jtu dimintai ke 
terangan sekitar persiapan2 jang 
Gadakan oleh PBSI dalam rangka 
merebut "Thomas Cup" kembali, 

singkat dikatakan 'PBSI 

| 

telah mengambil tindakan dan langkah2 jang tertentu. 
Lebih djauh dikatakan djuga Oleh Drs Sudirman bahwa untuk fase sekarang ini pihak PBSI tidak lagi akan mengadakan pcr 

Cbahan ataupun penambahan pa 
ra pemain baru. Dikatsican fa32 
main tjcba2 telah berachir, dax 

pertandingan besar terdjadi. 
Walaupu, demikian tourna. 

ment itu kembali mendapat. 
kan sukses dengan penonton 
hampir 17.500 orang hari Djum 
'at dan 6.000 orang hari Sabtu. 

Djepang makin kuat 
Dalam kedjuaraan ini dapat di 

garis-bawahi, bahwa Djepang ki- 
nj makin kuat didunia dalam olar. 
raga inj. Biarpun telah mengala 
mi malapktaka dengan tjederanja 
nona Hiroe Yuki dan Takag', Dje 

pang. masih berhasil memuntju'- 
kan nona Etsuko Takenaka seba 
gai djuara single-puteri 
Pemain Djepang ini jang peria 

ma kalinja bermajn di txupah. 
mendjadi pemain pertama jang 
tidak diseeded menggond »1 gelar 
djuara All England. sedjak sesu 
dah perang dunia ke-2 

Djepang djuga jang  memberi- 
kan perdjuangan berat bagi Har 
tcno dalam kedjuaraan int. Pe 
main Indonesia itu memenangkan 
5 dari 6 pertandingannja tanpa 

Inggeris 
kinj PBSI hanje akan melakakam 
tindakan pematangan para pema 
in lagi. Demikian Drs Sudirmari, 

itu dapat dikabar- 
kan bahwa menurut berita 'dari 
Londcn para pemain2 bulutangkis 
kita akan tiba kembali ke tanah 
air sekitar tgt 26 ataupun 27 Ma 
et lusa. (Am) 26ttaug2a7 

lawan 

Kojima! v 

DJEPANG 
MAKIN 
KUAT 

kalah, dan kehjlangan tidax ke 
bih dari 8 bjdji pada tiap game. 

Sebenarnja, djuara Djeyang 
itu mungkin akan berhasil menga 
lahkan Hartono, anda'kata 'in 
sendiri tidak lalu terpengaruh leh 
"bad line decisjon' dalam set per 
tama. Hartono jang telah menemt: 
kesulitan untuk menggulingkan 
Kojima terdahulu ditahun jnj, 
tampak gugup sekali menghadapi 
pemain Djepang itu, djauh dari 
permajnan bajknja. 
Djepang djuga memiliki se:-ung 

kwarter-finalis. seorang — new- 
comer Junj: Honma, jang kalan 
dari Sven Prj (Denmark) (AfP- 
Rtr) 

Apakah anda sudah bekerdia tapi ingin mendapatkan pekerdjaan dengan penghasilan jang lebih beik 
Tingkatkan pengetahuan anda terlebih dahutu ! 

Beladjarlah sendiri: 

# Career English 

“ Effective Bussiness Letters 
“Effective Secretarial Practices 
“ Bahasa Perantjis 

“ Bahasa Sepanjol 

dengan mempergunal:an alat2 #lectronica modern. 
Hasilnja pasti tidak akan mengetjewakan. 

Kundjungilah dil. Panglima Polim V/23 
Kebajoran-Baru, "Learning Foundations International Indonesia" atau hubungilah, tilpon 74541. 
Kerdja sema dengan A.D.B. Bumi - Putera 1912. 

    

  

   

Tak.dapat diabai 
bepergian. Bis: 
mulut. 

      

  

Dibuat Oteh WILHELM 

  

OBAT JANG PALING TJEPAT 
MENGHILANGKAN SAKIT? PILEK DAN 

SEGALA MATJAM PENJAKIT. 

MINJAK ANGIN DJERMAN 

Ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja. 
Untuk menghilangkan sakit 2 pilek dan segala matjam penjakit. 
Tak seperti minjak angin jang lain, minyak angin djerman 
tjap lang ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegar- 
kan. Minjak angin djerman tjap lang ini ialah bauZan minjak 
angin jang pertama sekali telah didjajakan oleh perintis. 

an terutama sekali untuk dirumah dan 
ipakai untuk diluar kulit serta didalam 

No. 285/M'70 
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