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KAMBODJA MENDJADI REPUBLIK ? 

Djen. Lon Nol 
bantah dapat 
bantuan CIA 

PENDAPAT DI WASHINGTON : 4 Sihanouk 
Dengan gampang t ”' Bubarkan” 
Pnompenh dapat A| Kabinet 
diduduki komunis Lon Nol 
Pnompenh, 25 Maret (Mdk) AKAN BENTUK | 

Ka jay PEMBEBASAN Ssapga lesi Lemat Nol, telah membantah bah- w, usahani Radio Hn : 
saan dari setiap Komdak Kama Ala an ad Utara Aan 

berikan wng awek ojOMerim Baru Tembak Mati Kolonel Pro-Sihanouk Setelah Disiksa es teka bantuan dari 4g Mare: orap 
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KATA DIREKTUR 
RESKRIM MABAK 
T. IBRAHIM 

Djakarta, 25 Maret (Mdk). 
Direktur Reserse Krimi- 

nil Mabak Kombes Pol. T. 
Ibrahim dalam pertjakapan 
chusus dengan wartawan 
”Merdeka” kemarin menga 
takan, bahwa persoalan pe 
malsuan uang RI jang de- 
wasa ini mulai beredar di 
tengah2 masjarakat adalah 
persoalan besar jang harus 
ditanggapi dengan serius, 
Dikatikannja ia sekarang 

     

  

     

  

Orang2 Laos di pangkalan militer Sam Thong menge- kemudian pangkalan militer tersebut djatuh ketangan 
rumuni pesawat pengangkut djenis Caribau jang diter komunis. 
bangkan oleh perusahaan Air America. Menurut UPI Pesawat2 Air America itu seperti diberitakan dibeajai 
orang2 tsb. bersiap untuk diungsikan kedaerah lain oleh dinas rahasia Amerika CIA jang kini aktif mem- 
berhubung pasukan2 komunis ketika itu sedang berge bantu pemerintah Laos jg. beribukota di Vientianne. 
rak untuk menjerangnja. Dan memang, beberapa djam (UPI). 

      

  

          
    

  

  
    

Bi 2 Ben aa . rikat CIA. Ai pron panti nga 
pon agan “ . " Dalam sebuah keterang- kenanga niaga sega mai 

ka AE gerai si . annja kepada koresponden pemerintah baru di Kambedja 

su sekarang ini @ilaku- , harian The Times London, yes memjugata. minggu la- 

, kan Oleh Komdak?, ditlana uang jang sudah disiarkan di Ing In, Menurut AFP dari RRT itu beredar diantaranja Komdak 4 geris kemarin. orang kuat umumkan akan membentuk VII Djaya dan Komdak Djawa Te baru m Gja- suatu "Pemerintahan Persatu jang memangku dja: 
ngah, Semarang, dan beberapa batan Perdana Menteri an Nasional” da, mengorgani. 
tempat lainnja. Apabila setiap Kambodja itu mengatakan sir "Tertara Pembebasan Na. 
BNN be ia ena orang : - kali tidak ada b Maa membebaskan 

sendiinja mereka akan melapur- Tokjag, 23 Tenat ONG). keputusan untuk mendu. " tuan dari CIA dalam kup Sihanouk menegaskan bah 
kan ke Res Krim Mabak untuk Kedutaan Kena pen pagppan van £ @ anti-Shanouk tsb. Lon Nol wa sebagai kepala 

menguak mada agent hubungan dengan Pange- “ bulat loleh seluruh staf PE Be nana n Kama Pa Lon Kol, Dewan untuk menggulung djaringan2 Sihanouk taan, : aslonal Gipimpin Cheng 
| Na Lu dau menjatakan dici dga pa dutabesar Kambo ana Tea 5... Poo Sen M1 4 kita £ me £ a pengci 

ms. apakah pembikin uang pemerintah baru di Pnom dja di Moskwa diberitakan lain tan besar. 

palsi 47 :g diedarkan di Djakarta Penh, demikian Senin ma- telah meletakkan djabatar- Lon Nol djuga Dikatakan olehnja bahwa 
— NA esa digerebek Jam diumumkan oleh kedu- nja setelah menjatakan ke- kebada Tha Fanee' Bahwa pe. Manan Tentara Aa 
aa A kj dan jang berhasil /taan tsb. Djurubitjara ke- setiaannja kepada Pange- menata tidak po Bewnakaaa Kambodja ari 
tolo(s" Ay 1” gjuga pembikn dutaan Kambodja itu kata- ran Sihanouk. barang AS "Columbia Eagle” “kediktatotan kaum reaksis- 
uar, ala jaug diedarkan di kan bahwa semua gambar jang dilarikan kepelabuhan. Ner Pro.imperialis" dan untuk 
Semarang dau daerah2 ainnja. potret pangeran itu telah Diplomat2 Kambodja Sihonoukville leh awak ka. melakukan "perdjoangan me. 

Me aa eakosa disingkirkan dari gedung sangat (jean pal. ANEN map Berger nenigan Te 
js 2 

. (Bersambung ke hal. IV) kedutaan itu, dan bahwa Dalam pada itu, menu, Wawantjara tsb adalah jang ang mendjadj madjikan? 

    
     

: 

rut kalangan kedutaan pertama kal diadakan oleh mereka”. 

Kambodja, para diplomat penguasa baru Kambodja #b an ebeg ak 

P . .. Kambodja di Peking sangat dia mengrulingkan VSihancuk. laksangikan bersama? dengan 

dj and 1an diambil oleh og 
2 hari Selasa benua de. Bea Ba ara diambil oleh pangeran itu. sahabat” $ 
-desus semakin kuas bah. al 

  

   

  

  

      

  

  

Dikatakan, bahwa seru- - akan Pangeran Kambodja jang di 
i e an Sihanouk kepada ke- ni Na aa kaddisan singkirkan oleh suatu kudeta 

kuatan2 sosialis bisa menje dan memproklamirkan berdiri tidak berdarah itu djuga me 

aru ” sia babkan terdjadinja pende- 1 & Y 1 "ir 3 ar Sana Kamba tu aa an San 
intah £ | r 1 PA - taaaratan Pngiah oo) GAMBAR2 SIHANOUK DITURUNKAN Sesama toa bin Pn 

TE mataidian itu, pe Se an Jamu ) KAMBODJA TIDAK 
“di 1 : : : mana diumumkan MINTA BANTUAN merintah baru Kambodja Dubes Di Soviet Uni & Djerman jan Siharoak selaku kepsl segara PD aaeguliyan' Sihancuk seba)” MILITER AS 

Kuala L 25/3 (Mak) " ingin sekali melandjutkan Timur Tetap Setia Pada Sihanouk Sebelum kn Vietnam Utara menja” FAi kepala negara. Washington, — Menlu 
Hmiaa "Utusan Malaya” SK "Utusan Malaysia"” politik netralitas dan peng : jakan mendukung maha Siak un Maa erngutan menge. William Rogers dalam kon Malam tadjuknja jang berdju. Ketjam Tulisa gulingan Sihanouk hanja “chine Matt" « mmur, Kembonjarstingkan pemerintah baru Hal kekumtan pemerintah baru jang”) perensi pers hari Senin 
dul "Go and loet "Austra. n bertudjuan merobah situa- Di Salgon, pengumuman Sihanouk Dengan demikian sedikitnja dua berkuasa di Pnompenh saat ini. Ka- 
lian' amarah. Sk "The Australian" si di ja. 2 Toking mengenai retesania me “Binder cetak. @tsini . berada langan2 politik di ibukota Amerika peruremuan bahwa pemerin 

5 ” 3 « » li aja terhadap harian “Aneta: " Ma Se en” Ha pon ea Pe Dani snoni la “amustsi meminta bamcuan”" mie lian” di Sydney, P9 sifa anti.Tjina”, ia buah soal pagi Dadan ke mendapat perhatian seri dari kala- PANGERAN SIHANOUK suatu perkembangan "minus" daripa AG 
ngan tusisannja baruz Apakah jang lebih duma mi kolonel Kambo ngan2 pemerint empat. 'ARIS, — Del Vietkor " '" dalam angka ategi 

wa perdjandjian Mean ia 1”, tanja "Utusan Malay da Jang KN nga Tag Ka ai megu Kn kalangan badebes —. #ervadingan Nama Ta an Het Pa ayang Tn Dikatakan bahwa Kam- 
Indonesia—Malaysia jang . Rakjas Indonesia mung- peme: ai sendu berse- mendjandjikan dukungan kepada 
Tu ditandatangani ku merupa kin besar berbangsa baru. dia memberikan tangga mereka — Pangeran Norodom Sihanouk, kepala - Kan an asah tag Maa D Me bodja tidak mengadjukan 
kan ikatan persahabatan anta Melaju Na beragama Islam, Morena | keterangan serang 2 luntang pengumuman baru Sihanguk.” Negara Kambodia jang dipinggirkan tukn AS untuk meningkatkan pembo Permintaan demikian. 

egara sebagian at ra | ernama T. - itu. itu, . Ten 

benar rak futnja Me rah 3 kakam .. meri, jang baru ba Mi Tiokaketa Sa pebembanan heru Mur mandat "Li Van San, @amdkdaa Tbuke: la 1 nsp raske Tas ova Dg . 
4 laju dan beragama Islam, se yaa gann ca dari Kambodja, harian “China Mall" tanda2 tidak baik. Sebagaimana dibe ” rintah revolusioner sementara — Viet- maka dapat dipastikan bahwa orupsi hingga besar kemungkinan ber mesra pendjadjah, tapi mengabarkan kolonei Kambodia jang) ritakan dalam berita lain dalam ha mm Salatan”, mengemukakan ur pihak "Hanoj akan turut pula mening , 

takan demikian tentang malgan itu tes lu telah men- | Ini, Si —— Malaysia, adalah keliru seke. djsluri penjiksaan2 sebelum ditem- molek Ongpolyoni napas MDA pong are Lagi Kai Sa ba MAMA salah urus 1 C3 bak mati. Setelah si-kolonel tewas, anti-Amerika untuk menumbangkan ngeran Sihanouk di Peking. 25 Maret (Mak) ikan memiliki dua front untuk me- 

DS Tag am Se sn ag Mega maa Da ma Hu me Png An Semak kena Pe Ka Ma, Musuh wf . . edge hang seng Ps « shg en ksarngoa Loe ena kowe ar won Kenegy gkosan jt sen udi kan Jang Inar Wana Gi Kasfor — Kalsegna Gi Wusbinaten au Ue ama berdjumlah hanja 5091, sadja dari 8. "Fujimggi mengatakan bahwa pe- — dja, jakni Letnan Djenderal Ni 1 MILJARD Bendahara Negara, berhubung —nambahkan bahwa pasukan komuni . 
1 ari 80 RUPIAH Tang” Beniangaa 

880.134 orang penduduknja, jang ber ristiwa penembakan itu didengarnja  Hou Gul dan Kolonel Sosiwath Me- UNTUK DJALAN RAYA futep kak calo anggaran 1909 pa orang Ku dapat sx: e lita “p) arti bahwa jang 507 lagi terdiri da)” sendiri dari oranga Kambodja", kata” thavi, dubes Kambodja di Djerman '— LAMPUNG SELATAN /10. demikian dilaporkan oleh Ban an an berikut pasu 
dari DPRGR? Nan: a TANDJUNGKARANG — De- “ “2g ana tag aa kan keredjaan jang tak berarti iv. )KATA KETUA MPRS 

Apakah menurut istilah bahasa jg Adam Malik 1 Rab .. Pnaan Tea an kan mung Paanan jg mn0 Ditambahkan na MAMA ea —£ De. aa ami 
Djakarta, 25 Maret (Mdk) dikatakan Lana dapat pu ang u waktu dekat ini Pemerintah Ka nasa Aa Sea Saba ea. akan dapat menduduki ibukota Pace benyoniagng | Sona Ja. 
WK. Ketua DPRGR, Maj. Kalau "Australian" tidak tahu ten . bupaten Lampung Selatan sege yeah. UPN, 

Djon. Dr. Sincil Thajob mo 'une pentugan pndubak W May Djakarta, 25 Maret (Mdk). malam ini? "akan meralii: pelaksansan PA ahaman "Merdeka" jang ber Kead mendikaja “dalam Yola TI 
2 “3 " : ri Luar « Sad Ra hasil mengikuti salah seorang Nanti lebih tegas dimasukkan 

peroleh “Antara” 81 DPR. Iu meniui kepesiuane dun 131k diharapkan tiba kem Konperensi itu jang dim. dmbetara jang derkiratan pemborong dari salah satu De. cadaan mah DIA “oppa Sean 
GR hari Selasa, dalam wak aan tantor Keduen Beer Aw, oo bait ditanah air Rabu ma- jai 2 Haa Gak kurang dar? 200 Kan partemen jang akan Melakukan tur negara jang cifisien. Dr aggakan BENOR “nan Gate Akan tamu dnga'r, Lim Gjam 21-28 setelah me lah Berrai sodian Dewi FU Ma menkoag Ori ga pg kia ur N Darurat bala MA ops ntr r s el - peng z dengan kata lain akan dita ek men bebe mam ewmuk ) mimpin delegasi Indonesia dang selama dua hari. aan Mapan aah 2 Daan . pegi eng ape 0 
Fik dari kedudukannja di" memberikan jang penting ” ke Konperensi tingkat men - pemborong jang mene D merika Kemisi-IV, bahwa 
DPRGR sekarang Ini. dan perlu diketahui ini. 1 dari Png an manah an Ka Aan mul seorang je ristah bertekad penuh egg Menurut keterangan tsb, “Utusan Malaysia”. teri luar negeri nega- nja — K.H. M. Iljas, Let- 3 mendjadi Pee sudah dikenal Kepala da ma 
Maj. Dia, De. Sjarit Tha. "Mustah tidak tahu” 92 Islam dan negara2 jang djen, Sudirman dan Moer- Seumbuhi benahi Tadamlam «| uramn penaghan2 iri menda GARA2 POS MOGOK "XI Mega mentaran ten 
merang" eka pedjanng jaMungkin dapt dfuga taima ba merana ar “id — akan tiba bersama ojeh tiga pelaksana pemborong. Pat diawaban berurusan Wesingan, 20 Maen Obi) || “enda baba Amang ai mara 
Orde itu akan pa Jie tema 2..21g Ah. «1 MM urin ma ieddah, “menteri. PRESIDEN MARCOS wa wa tidak meniapat garang en Pranngi Saman sekedar itu. melainkan : 
tugas baru di LKBN (Lem- — psiaysia itu merupakan sesuatu” Bersama rombongan men bnget demen terang sanad lah mengamankan .. peraga sn terong 
baga Keluarga Berentjana jang menudju kearah lahirnja tutu)DEPLU TENTANG BERITA - teri, djuga akan tiba kem- DITUDUH DIKTATOR pemborong gal telah Wukup peng "et, otuk seluruh “Wilajah aihen/peneruban “jang” menjalurah : 
Nasional), dan memegang Perikatan Pulau? Melaju". PENDJUALAN SENDJATA bali ditanah MAN'LA, — Senator Sergio Osme siaman bagajmaha menerobos gara2 pemogokan buruh pos dan uh inipun haruslah sebagai bagian ) 

pimpinan LKBN tob. Tapi apakah salahnja ini? Kalau Air PETutuSAn 5 Gari Partai Liberal jang dikalah jikudnja Tana komentar diso. "ekalgus memerintahkan “Vin ari program jang irtegral, Daik )$ | 
Sampai sebegitu djauh be dunia Eropa sekarang sibuk dengan DJAKARTA, — Departemen Luar oo Indonesia kepertemuan ne- kan dalam pentjalonan Presiden Fili dorkamnja uang Ima reusan. ra mengambil ajh dinas pos di exektif maupun legislatif dan judika 

lum lagi lketerang "Pasaran Bersamanja', kalau negara? Negeri menandaskan hari Selasa, ara2 non-blok Asia di Ko ina Nopember ji., teh menuduh Selelah menerjma, pendiaga lo. New Yock. ti. balik #trukturil maupun personil : 
ega Aa seng Arab sekarang mengingini lahirnja bahwa sesuai dengan garis kebidjak bo Presiden Ferdinand Marcos "mentjip ket kantor sibuk melajani gurat2 Presiden Njzom menambahkan dn mental 
Kentikan “kedudukan Maj "Dunia Arab” jang kuat dan gagah” sanaan politik pemerintah Indonesia”! jang diadakan baru2 akan suasana untuk berlakunja hu B danaa dalam pidatonja didepan televisi “Menurut pengalaman saja Gua ka 
Djen. Dr. Sjarif Thajob du SVengah2 keserakahan imperialame terhadap sengketa di Timur Tengah, ini. Perutusan itu terdiri da “ kum perang” Pangka-g upala Aan Uiintidkan kepada “seluruh” N memimpin anti korupsi”, kata Dr 
lem Pimpisan DPRGR, Internasional dan semusnja ini tidak meka hubungan dalam bentuk ap- ” ri Direktur Djenderal Poli- Sona Kan songgaikmen eR begak im nata Parah Ie. yakini AS bahwa pengambil sii egg hg Ke ng. 
Kedudukan DE. Mia KAAa Da5 Geta Gank Uroet tah #henartan, tik Deplu. Anwar Sani dan, presiden Filipina Yulan Nopember sudah selesai dan diferus- G han dinas pas di New Yock oleh bnar seng wong peng | 

Sjarif dalam Sela. manusia? Melaju itu suatu dosa? Penegasan iitu dikesartan beru '— Kepala Direktorat Asia Pa- t, mengatakan Rahwa Presiden” kan ediabat jang semu tentara itu, bila diperlukan akan .. 
2 Dona mna Kalau ini 'Gasa', maka kita setja bung dengan adanja pemberitaan no) sifik Deplu. Soepardjo. Marcos sedang merentjanakan untuk Ia memerjmanja lebih dahuku. Dj dikenakan terhadap dnerah2 lain Jang terbanjak dan terbenar adalah 

Ia adalah seorang dok ra terus terang Ingin menjampaikan — tang pendjualan sendjata oleh ok Welantik dirinja sebagai seorang dik sinilah terdjadi tawar menawar nja diseluruh AS. persoalan dibidang penguasa exekw 
ter spesialis kamak2. (Ant.) (Bersambung ke hal. III)” nun? swasta Indonesia he Israel, (Ant). —tator (Bersambung ke hal. IV) (Bersambung ke hal IV) sit sendiri. (Antara) 

| ' | |  
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LEBIH TERANG . 
DAN TAHAN 

MERDEKA 

OPERASI MILITER DI SERAWAK : 

9 Komunis Tewas, ' 

pasukan keamanan dimana kabarnja 
dari dua kamp itu berhasil disita se- 
djumiah dokumen, alat pertjetakan 
amurisi, dan suplai. 
Dua timbunan suplai jang besar 

Ialnrja telah berhasil diketemukan se- 
lama dilantjerkannja pekan 

  

Philips lambang tjahaja terang 
PT. PHILIPS.RALIN ELECTRONICS 

TJABANG' 
DJAKARTA - BANDUNG SEMARANG SURARAJA MEDAN 

dan DEALER DI RAYON ANDA 

  

SHIRT NINEN EN NINEN ANTIK NAN TA 

ANDA MENDAPAT KEKUATAN : 
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2 Djakarta, 25 Maret (Mdk) 

        

   

  

      
   

   

    

    

   

        

   

  

Tj 3 Menteri Luar TENUN nat 

Benggalah & 2 Ta kn Pekan dari tel 26 
: dengan KN 24 sid 29 Maret jad, disertai oleh 

& Kkesihatan dan ag «Wa Gn kenanga nana 
Ikekuatan jang Ps 

AN 2g Pangeran 
(Pil Buih Pinggang dan Kantong & 

Har Dea emban 2  Bernhard 

  

untuk mengerdjakan segala x & . 
#matjm pekerdjaan. 59 
'PildeWitt's akan segera meng- z 1 1 
Ihilangkan semua ratjun2 ba- w 
“danjang berbahaja. Darah anda 3 DENPASAR, 25 Maret (Mdk) 
na bersih sesudah minum 2 Pangeran Bernhard mengatakan bah 

, 3 udonesia mem 
K, Tandenja ialah air kentjing anda Ki wa kundjunganrja ke Ir 

Jakan bertukar watna. 56 berikan kesan jang mendalam bagi 
(Mulailah minum Pil De Witts 19 pribadinja dan tidak akan dapat ter- 

2 selang diuga. XS Wupa dalam kenang-kenangan hidupnja 
&5 Pangeran Bernbard, suami Ratu Julia 

5 MENJEMBUHKAN 24 va dari negeri Belanda, 7 . 
D t SAKIT SENGAL, poet elo     

$ SAKIT PINGGANG, 
R SAKIT DIPERSENDIAN 

Batur Kintamani, suatu daerah pegu- 
nurgan jang sedjuk hawarja. Tarian 
Sangiarg adalah suatu tarian jang 
@jarang sekali dapat disaksikan oleh 
orang2 asing akan tetapi Pangeran 
Bernhard mendapat kehormatan untuk 
menjaksikan tarian tersebut, 

Dengan memenuhi segala tata ter- 
tib Pangeran memasuki Pura Batur 
dan dengan tekun menjaksikan dua 
orang gadis tjilik merari diatas bara 

#pi tanpa mengalami sesuatu ketjela 
kaan. 

Hari Minggu lalu Pengeran telah 
mengundjungi pula Pura Besakih su- 
atu pura jang terbesar di Bali cerie 
tak dikaki gunung Agung. Disana ia 
Gisambut pula oleh suatu upatjara 
adat 

Selama kundjungannja empat hari 
Gi pulau Dewata iri, Pangeran Bern- 
hard disertai oleh Menteri Perindus- 
trian Moh Jusuf, Dubes Indonesia un- 
tuk Negeri Belanda Tarwin Natadining 
rat, Dubes Belarda untuk Indonesia 

Hugo Scheltema dar beberapa pedja- 
PG tg lainnja. 

» Pangeran dalam mempergunakan 

waktu istirahatrja telah bererang di 

pantai Sanur. Hari Minggu petang ia 
dirga telah menjassikar udu ajam di 
Tampaksiring. Selama tiga malam ta 
mu negara dari H Belanda itu te 
lah menginap di Istana Tampaksiring 
dah Selasa malam ini menurut ren- 
tjana Pangeran akan menginap di Bali 

Beach Hotel. Hari Rabu kemarin Pa- 
ngeran dan rombongan kembali ke 
Diakarta, (Ant). 

DAN KANTONG AIR SENI. 

    

ka biru jang ada 
cetopnane 

masjang baru 

  

   

  

. 
berwarna merah 

D Aa 
Pil Buah Pinggang dan Kantong Air Seni 

Tonik jang termasjhur diseluruh dunia! 
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PERINTIS PERTAMA JANG TELAH BERDJAJA 
MEMBUAT BAU2AN MINJAK ANGIN ! 

    

  

Major Zamzam 
Tewas Dalam Usaha 
Selamatkan Traktor 
PADANG, 25 Mare, (Mdk) 
Komardau Satuan Tugas Swasem- 

bada-pargan Kodam TII/17 Agustus. 
Major CIN Mohammad Said Zam 
Zam pada hari Selasa jang lalu seki- 
tar djam 15.00 WIB tewas dalam sua- 
(u ketjelakaan, kerika sedang mendja 
Jankan tugasnja. 
Almarhum selaku Dan Satgas Swa- 

pa Dam III sewaktu bertugas dalam 

MINJAK ANGIN DJERMAN 
TJAP LANG 

ini bukan hanja sangat mudjarap,akan 
tetapi baunjapun harum sekali. Tak 
ada orang jang akan mengatakan 
bahwa tuan p ji 

lang- 
dan menjegarkan, Pa 

dan salah sebuah @jembatan 
Minjak Angin Djarman pengpowndkanggmekae. laga He mem . Tjap Lang ini iaiah untuk Lingga Major MS Zam Zam gugur se 

menghilangkan sakit2 pilek ketika itu djuga. 
dan segala matjam penjakit. Djerazah almarhum dimakamkan di 
Bisa dipakai untuk diluar Taman PaLiawan ''Kusuma Negara"' di 
kulit serta didalam mulut, Lolong, Padang pada Kamis sore «gi 
Telahtermashur dimana? —" 19 Maret jbl. 

karena mudjarapnja dan 
kwalifetnja jang tinggi. 

  

Menlu Yugo 
Tiba Besok 

Tidak Ada Definisi Baru Tentang 
"Non-Aligned”, Kata Pedjabat 
Kedubes Yugoslavia 

pada Ketua DPRGR, Achmad 
Saichu serta mengadakan kun 
@jungan2 dengan Menlu Adam 

'Counsellor Vladimir  Sindjelic 
dari Kedutaan Besar Yugoslavia 
di Djakarta dalam suatu wawan- 
tjara exclusief dengan wartawan 
'Merdeka' menjatakan bahwa tu 
djuan utama dari kundjungan 
Menlu. Yugoslavia ini ialah mes 
ngadakan tukar menukar pandi 
ngan mengenaj hubungan bilate- 
ral dan hubungan internasjonal 
termasuk beberapa — persoalan 
jang hangat, seperti aktivitas 
Jang parmanent dari negara2 non- 
aligned. 

Inf adalah selat 
jang tetep dari Yugoslavid, Yugos 
lavia menaruh perhatjan untuk 
memberikan sumbangan bagi pe . 
metjahan masalah- dunja jang 
terpenting. Yugoslavia sangat se 
nang dengan hasil jang ' hingga 
kin! ditjapai dalam hubungan bi 
lateral antara Indonesia dan Yu 
goslavii . 

Yvecslavia sekarang ingin mem 
berikan perhatlan jang lebih be 
sar kepada persoalan2 tentang 
tjara bagaimana memperbajki hu 
bungan ini lebih landjut pada se 
mua lapangan, ekonomi kebudaja 
an dan Ikerdjasama dalam bidang 
flmu pengetahuan, bantuan teknik. 
Dalam bidang informas: berarti 
kerdja sama massmedia antara 
kantor berita, radio dan T.V. 

Hubungan persahabatan antara 

Yugcslavia — dan Indonesia adalah 
tradis'onil dan untuk kerdja sama 
jang begitu luas kita harus menge- 
nal satu sama lainnja lebih baik. 
Ada satu komite tetap bersama bagi 

kerdja sama ekonomi antara kedua 
negara, jarg mengurus hubungan 

ekonomi, termasuk persoalan hutang2 
lama Indonesia. Demikian Sindjelic. 

Scholarships 
Sebesitu djauh Yugoslavia telah 

memberikan 180 scholarships kepada 
Indonesia dar untuk specialisasi ham 
pir 120 scholarships. Pada waktu ini 
ada 33 mahasiswa Indonesia jang be 

   

  

ledjar pada ber-matjam2 fakultas 
di universifas2 Yugoslavia. Seorang 
Indonesia jang telah mendapatkan 
Ccxree dalam ilmu Matematic di Yu 
goslevia kini sudah kemb. 
gcslavia untuk mentjapat 
Gelam ilmu Matematic. 

Pemerintah Yugoslavia tidak beru- 

saha urtuk membikin sesuatu detini 
si jang baru tentang non-aligned, ka 
rena definisi jang terbaik adalah pro 
kram dan kegiatan? kita sendiri da- 
lam mana kita dapat menjumbang- 
kan dengan tjara jarg terbaik bagi 
mempertahankan perdamalan dunia 
atas dasar prinsip ke-existensi da- 
mai dan aktip. Kita menganggap ti- 
Gak kurang bertanggung  djawab 
atau kurang menaruh perhatian bagi 
penjelesaian persoalan? dunia dari pa 
Ca negara2 besar jang berkuasa 

atau regara2 lain manapun. Int ada 
lch kepentingan umum dan harus di 
tjapat dalam kerdja sama berdasar 
kan prinsip persamaan hak bagi se- 
mua negara. 

Yugoslcvia membantu tiap negara 

ror-aligned jang dapa, memberikan 
sumbangannja bagi perkembangan 

selandjutrja dari konsepsi non-altg- 
ned untuk mentjiptakan suatu pro- 

grem bagi kegiatan kita bersama. 

Demikian Consellor Vladimir Sin- 

  

Kolonel Anumerta Mohammad Zam Gjelic dari Kedutaan Besar Yugosia 

LHE &co. Zam. (Ant) via di Djakarta. (Lh) 

WARTA EKONOMI: hari Selasa tetap seperti kurs hari Senin. Pasaran terus ramai un- 
» " tuk dollar Amerika dan achir2 ini diuga untuk 

IHLARGA IKAN ASIN DIDAERAH Kurs hari Selasa pada pra money-changers adalah sbbx 
DJAKARTA — Harga ikan asi didaerah dalam bulan Pebruari BELI DJUAL 

dengan bulan Djanuari, tapi ke- Poundsterling Inggeris Rp. 115,50 Rp. 922,— 
mesikan sangat menjolok ialah di-kota2 Bandjarmusin dam Ponti- Dollar Australian 101,50 424,50 
mamak masing2 sampzri Rp. 20.— dan Rp- 45-— per kg. Doular AS 319, — 387,— 

Harga rata2 menurut Biro Pusat Statistik terrjara! sbb: Dollar S'pore/M'sia/Brunei 122, 128— 
Diaksr'a Rp. 161,03/kg: Semarang Rp. 92,50/kg: D.I. Jogjakarta Gulden a Belanda 99,50 101,50 

$ Rp: !15,95/kg: Surabala Rp. 120—/kg: Atieh Rp. 256-25/kg, Reutsche Mark Djerman 99,— 107 — 
dan Rr. Bok, pena Bro Apa EN 'Doilar Hongkong 61,50 65.— 

rae Rp. 102,50/kg. TIGA TEWAS DISERANG HARIMAU LIAR 
KURS DP HARI SELASA PALEMBANG, —Selama kira2 sebu- Urtuk mergatasi ketjemasan rakjat 

AKARTA — Dalam cali DP di Bursa Valuta Asing Djakar'a lan ini sudah & orang Giadi korban Mu, oleh Dardis, bersama tjamax dan 

hari Selasa 24 Maret 1970 terdjadi penutupan2 'ransaksi pada Wtinasen beriman @docah Sena Aa Aa Damat peta Saja 
kauars 178.30 dengan dhumlah peredaran sebesar, US$ 1.340.008116: # es, daaraia 3 orara mening Ani Jen Kiban Mi 
Seng: H 164-300, # Team tersebut dalam 
E.£ 1782/17/02. Kurs hari Senin diuga 378:50- pepku Bag brotg seen sera awenpasan edema ag On 

KURS VALUTA ASING DJAKARTA Man takut untuk pergi keladang untuk —jat daerah itu dewasa ini puas, dan 
DIIKARTA — Kurs Valuta Asing dipasaran bebas Diakar'a menuai padinja jang sedang menguning — wulai berani pergi keladanga. 
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Pendapat 

aru! 
berkat hasil karja 

Dr. SCHREIBER 

Jang selalu akan mendjaga 
kesehatan anda! 

RT. NEFOS DJAJA D/H. TAY MO TONG DJL. MEDAN GLODOK S5 DJAKARTA 
KPRI Ki 
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PENIPUAN PRA $ 

2 anggota Tecab bantah 
tuduhan 

penjiksaa 

Djakarta, 25 Maret (Mdk). 
Dua anggota TECAB 

(Team Chusus Anti Bandit- 

@hatateko- - sme), bari Selasa kemarin. 
Sama) dihadapkan didepan 
sidang Pengadilan untuk di 
konfrontir dengn terdakwa 
Mangara Pasaribu dan Al- 

    
          
      

Pasukan 
Andjing 

Dikerahkan 
Untuk 

| Tangkap 
Pelarian2 

Djakarta, 25 Maret (Mdk) 
Dalam satu pertjakapan 

#gan salah seorang pawang pa- 
sukan andjing K9 Menpor Kela 
padua kemaren berkenaan dengan 
larinja 3 (tiga) orang tahanan 
Komdak VII Djaya Djumat sore 
ang lalu, dperoleh keterangan 
bahwa sekiranja petugas keaman 

de. 

  

pelatjakan atau penguberan. 
musjan turun dergas. tebat sewaktu 

kedjadan itu tidaklah merupakan 

pergnalang bagi andjing2 Merpcr ig 
sudah terlatih itu, malah adanja hu 
ujan merolong kepada pentjiuman 
anyjing apalagi diberitakan Langi2 
planat .ib, melarikan diri kearah se 

mun2 @.depan SMA Negeri XXIV 
samping Markas Komdak VII, dima- 
na biasanja melarikan diri seperti 
itu mudah sekali melakukan pela- 

«akan. 

Sehubungar. dengan itu amag disa- 
jang kan sekali pusukan andjing K-9 
Menpor kepunyaan polisi sendiri dilu 
pakan untuk” menolong menangkap 
membali pelariun2 itu, pada hal sela- 
mu ini semendjak  diperkenalkannja 
pasukan andjing K-9 Menpor kepada 
mesjarakat sudah beberapa kali meno 

long menangkap pentjuri dan sema- 
(jam lainnya jang berhubungan deng 

an pentjaharian baik orang maupum 
barangz 

Sementara itu dari pengechekam 

jang dilakukan oleh wartawan "Mer 
Ceka" sampai kemaren siang pihak 
jang berwadjib belum lagi berhasil 
mengetahui kemara larinja ketiga be 

kas tahanan itu. Mereka jang berna 

ma Benny Sembiring dan Ida Ismet 
adalah anak buah pendjahat ibukota 

kaliber berat, Toos Mustamu dan se 

jung bernama — Harjanto 
ct Surjanto djuga seorang 

Pendjahat penodong jang baru sadja 

ditangkap kembali setelah melarikan 
diri untuk pertama kali beberapa bu 
lan jang lalu (Ms) 

     

  

bert Sirait, sehubungan de 
ngan keterangan2 dan pe- 
njangkalan2 mereka terha- 

dap. Berita. Atjara dari Po 
lisi didepan. sidang penga- 
dilannja. Kedua anggota 
TECAB tsb. masing2 Ibnoe 
Hadjar dan Surjadi dalam 
keterangannja sebagai sak- 
si dalam perkara kedua 
Bandit ibu kota itu menga- 
takan bahwa memang me- 
rekalah jang menangkap 
kedua bandit tsb. beberapa 
bulan jl. Tapi dalam peng- 
intrograsian mereka, tidak 
pernah dilakukan penjiksa- 
an anggota2 TECAB itu me 
ngatakan: "Mereka menga 
ku terus terang atas perta- 
njaan2 jang kami adjukan 
tanpa adanja paksaan. Dan 
menurut pengakuan mereka 
sendiri, telah 14 kali mela- 
kukan penodongan dan pe- 
rampasan motor2 Yamaha 
di Ibu Kota. Sedangkan 
Mangara Pasaribu dapat ka 

BENDA2 KUNO 
DIKETEMUKAN 
TANPA SENGADJA 
PALEMBANG — Sepasukan Jon Zeni 
mengerdjakan upgradirg djalan raja 
ettara Pagaralam - Tardjung Saksi 
(Kabupaten Lahat) belum lama iri te 
lah menemukan sedjumlah benda? hu- 
no dibawah dijalan rala, disekitar du- 
sun Tegorwangi. 

Benda? kuro tersebut artara 'ain 3 
buah kotak terbuat dari berukir 
ukura: 2 M x 78 cm, jar” berisi 2 
buah tengkorak, pisau, keris dan kam- 
pak jang dari batu. Diseki:ar 
tempat itu telah pula dkemukan ba- 
ujak paturg2 berbentuk gadjah, hari- 
mau dan manusia. 

  

    

Padjak Perse 

mi tangkap di Tg. Pinang 
dan diperiksa oleh Kepolisi 
an Resort Tg. Pinang, dan 
kemudian kami bawa ke 
Komdak VII Djaya”. Demi- 
kian Ibnu Hadjar. 
Keterangan2 kedua saksi ang 

gota TECAB ini. cleh kedua ter 
dakwa disangkal. dimana Al- 
bert Sirait mengatakan. bahwa 
ia sewaktu ditangkap oleh TE 
CAB dan dibawa ke Komdak VII 
telah dipukuli oleh kl. & orang 
anggota TECAB sehingga 4 gi- 
ginja tjopot, diantaranja 3 gigi 
palsu. dan muka serta badan- 
nja babak belur sehingga ia ter 
paksa mengaku sadia apa jang 
ditanjakan padanja. Dan waktu 
diperiksa untuk Berita Atjara. 
ia tidak mau mempersulit peme 
riksaan tsb. karena takut di. 
kemhalikan kepada T£CAP. 

Keterangan Mangara Pasaribu 
aras pertanjaan Hakim menga- 
takan. bahwa keterangan saksi 
TECAB itu tidak besar sama se 
kali. Ia sewaktu ditangkap oleh 
TECAB di Tg. Pinang langsung 
Gisuruh mengaku sesua: dengan 
peagakuan jang telah diberikan 
Sirait di Komdak VII dan ke- 
tika ia menolak. lalu ia dipukul 
sampai muntah darah. Kemudi 
an ia mengatakan tak pertah 
memberikan pengakuan dalam 
pemeriksaan Polis: Resort Tg. 
Pinang. Tapi pergakuan tsb te 
lah disediakan sebelumnja dan 
disuguhkan kepadanja untuk di 
tanda tangani. Sedangkan tuli- 

roan & Padjak 
Pendjualan Lebih Banjak 
Dari MP0 Dan Pendapatan 
DJAKARTA. 23 Mare! (Mdk). 

3 
I | 

sein Kartasasmita menerangkan 
bahwa penerjmaan terbanjak 
didapat darj Padjak perseroan 
dan padjak penjualan masing2 
Rp. 15 miljar lebih. 
MPO atau "Memungut Padjak 

Orang” menghasilkan Rp. 12442 
gjuta dan Padjak pendapatan 
Rp. 12.181 djuta. 
Penerjmaan2 jang melebing 

target APBN adalah perseroan 
dengan hasil Rp. 15223 duta 
(target Rp. 15 muiljar) MPO (ti 
dak termasuk bea-ijukai) Rp. 12. 
442 djuta (target Rp. 10.5 muljar) 
padjak pendjualan Rp 15.054 
djuta (target Rp. 12 mdjar). 
Pemungutan pa'jak 

tjara baru jakni MPS (menghu. 
tung padjak sendiri) Ka 
menghasjikan lebih banjak 
pada dengan tjara lama (sistim 

san2 dalam surat pengakuan 
tsb gleh anggota TECAB tsb di 
tutupi dengan tanganaja 

Kemudian dikatakan bahwa 
istrinja sudah ditahan oleh TE 
CAB. Keterangan terdakwa im 
oleh saksi TECAB dikatakan 
bohong sama sekali sambil me- 
ngatakan ia  mempunjai saksi 
dalam hal ini. 

Sidang akan dilandjutkan 
minggu depan uituk mendengar 
kan keterangan saksi Insp. Po 
Isi Sanusi dari Resumen 1 Bri- 
mob. (Mrs) 

Majat 2 Hari 

Diganting 
SUAMI BUNUH ISTERI 
JANG KESURUPAN 

Djakarta, 25 Maret (Mdk) 
Dinah bin H. Emun (50 th) 

pada hari Selasa kemarin ce- 
lah dihadipkan ke Pengadilan 
Negeri, karena pada tgl. 24 
Djanuari 1969 jg lala telah 
menganiaja isterinja i 
bernama Napisah bin Napisin, 
sehingga isterinja tsb meaning 
gal dunia saat itu djuga. 

Menurut Surat tudaihan 
Djaksa Adnan SH menjata- 
kan bahwa pada harj Djum'at 
igl 24 Djanuarj 1969, Ketika 
isterinja sedang kesurupan 
(kemasukan setan) oleh ter. 
dakwa dipukul dan ditendang, 
dan achirnja diikat disebual 
pohon, dimana achirnja isteri 
jang kesurupan tsb meninggal 
dunia. Supaja tidak diketahui 
oleh orang lain, mzka Dinah 
menjembunjikan maja: isteri. 
nja itu dibawah randjang dan 
membungkusnja dengan kain 
pandjang dan tikar. Setelah 
dua hari majat tsb disembunji 
kan dibawah randjang diru. 
mahnja sendiri maka Dinah 
membawa keluar majat tsb 
gan menggantungkannja diba 
wah ps»hon asam dengan me. 
ngikat leher meja: isterinja 
dengan kain pandjang, seolah 
olah ia mati menggantung 
diri 
Sidang dalam perkara iut 

terpaksa diundur 2 minggu 
cleh Hakim Siburian SH. ber 
hubung terdakwa tidak mem- 
punjai pembela dan tak ada 
uang oleh terdakwa antuk ira 
Berhubung perkara ini dapat 
diantjam hukuman jang sa. 
ngat berat, maka Pengadilan 
mentjarikan sendiri pembela 
nja atas biaja dari Negara 

usutan Ditdjen Padjak, Drs. Hus Kohir). (Ant) (Mr3) 

21 Ki du £ - ha Pa hd .—. 
diet Iii   
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RABU, 25 MARET 1970 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta. 

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja an- 
tar). Luar ko? Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 

Luar negeri: Rp.460,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 
TARIF IKLAN : : 

TEKS SADJA : Rp.20,-- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 
minimum : 50 mm. 

Display-ad (iklan gambar) .: Rp.25,-- per mm/kolom iklan 
$ minimum : 80 'mm. 

Dua warna (hanja merah) : tambah 10016. 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom 
minimum : 50 mm. 

Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. : 

Rekening giro pos : A. 12.638 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah. 

PEMERINTAH DAN 
BERITA2 LUAR NEGERI 

TENTANG KITA 
Paling belakangan ini Indonesia muntjul kembali dalam berita? penting 

disuratkabar 'luar negeri. Disamping surat2kabar Belanda dan Djerman se- 
perti "der Spicgel” umpamarja, djuga radio BBC Lordon dan ABC Aus- 

@ralla menjiarkan berita tentang sedjumlah perwira tinggi jang terlibat di- 
Gdalam affair pendjualan sendjata ke Biafra, Israel dan El Salvador. 

Surat2kabar nasional hanja sekedar mengutip berita2 jang disiarkan 
Gari luar negeri. Dan paling banter djuga menulis tentang latarbelakang 
dan pendapat tentang hal tersebut itu. Tetapi beritanja sendiri, kebenaran 
dari skandal itu sampai sekarang belum diumumkan oleh Pemerintah kita. 

Siaran Radio dari stasiun? Internasional jang besar dan penting seperti 
ABC dan BBC, tidak boleh dianggap sepele sadja. Mereka dapat memben- 
tuk opiri duria dengan pendengarnja disegenap pendjuru dunia, sehi bisa mendiskreditkan Pemerintah kita atau melantjarkan provokasiZ 
sangat merugikan kita. 

Oleh karena itulah, maka berita? jang mereka siarkan tentang. diri kita setjepatnja harus kita tanggapi. Kita berikan reaksi jang djelas tentang 
benar tidaknja kedjadiun itu sehingga duniapun dapat pula menerima berita 
Gari sumbernja jang asli. 

Kita harapkan agar supaja Pemerintah kita, , “tama tama suka mem- 
berikan lajanan kepada pers kita, jang pasti me... antu pemerintah dalam 
meneruskan berita2 objektiet atau sekurang2nja membantu memberikan ar. #umentasi2 sehat dalam suatu kedjadian jang mengandung  kelemahanz Kita harapkan supaja “Pemerintah kita menjadari bahwa ,ers Indonesia Gluga bisa membentuk opini dunia sebagai imbangan dar, da opini dunia jang dibentuk oleh ABC dan BBC itu. 

Kalau skandal pendjualan sendjata gelap itu benz . -- #erti jang tersiar 
Gisurat2kabar dan radio luar negeri, maka sebaiknjalan #.merintah mengam- 
bil tindakan dan langkah drastis terhadap pelakuznja, sekalipun mereka @dalah djenderal2, pedjabat2 tinggi pemerintahan kita! Kalau memang tidak benar, atau kalau jang mendjalankan pendjualan sendjata gelap itu, hanja- Jah personalia2 swasta sadja, dan tidak ada sangkut pautnja dengan orang2 Pemerintah, sebaiknja pelaku2 itu djuga ditindak tegas dan sebaiknja berita berita tentang hal diatas itu direlease oleh Pemerintah. 

Sudah tjukup barjak skandal nasional dan internasional jang dilakukan pedjabat2 tinggi kita, sehingga pantas Pemerintah mengambil langkah2 untuk menghentikan ketjerobohan itu. Dan sudah terlalu banjak pula provokasi2 jang melibatkan rama oknum2 pemerintah kita, jang ternjata tidak benar, sehingga dalam hal inipyg pemerintah kita harus membersihkan nama ok. num2 jang diprovokasi itu. Hal ini harus dilakukan, apalagi dalam perso- alan pendjualan sendjata, notabene kedaerah2 seperti Israel jang djelas Glanggap lawan oleh sebagian besar masjarakat -Indonesia. 
ABRI kita adalah badan jang harus kita iindungi dari kesalahan? jang memalukan seperti skandal COOPA, manipulasi BE dan pendjualan sendjata gelap diluar negeri itu. Sekiranja memang ada oknum2 jang berdosa, 

pantaslah mereka, demi kebersihan ABRI, ditindak tegas! Sehingga tahulah Gunia, bahwa ABRI kita, jang sekarang ini memegang kendali pemerinta- la, berniat untuk mendjaga dirinja tetap bersih. Dan Pemerin- Yah kita djuga mendjalankan kebidjaksanaan dan keberanian bertindak sidak 
terhadap anggauta? ABRI, - teras Pemerintah jang mendjalan- kan tindakan2 jang merugikan dan menodai nama baik Pemerintah dan 'masjarakat Indonesia chususnja dimata dunia luar, 

SELAMAT BERTUGAS PADA 
PANGDAM V BARU 

Semendjak hari Senen kemarin, tang 23 Maret 1970, telah diganti 
Pangima Kodam V/Djayakarta dari Djenderal Makmun Murod ketangan Djende- 
ral Poniman. Kita mengutjapkan selamat datang kepada Majdjen Poniman, dan 
mendo'akan selamat atas penune sebagai Pangdam V/Djaya jang baru. 

Kita menjampaikan terima kasih dan mengutjapkan selamat Lerpisah pula kepada 
Majdjen Makmun Murod, jang selama ini telah sukses dalam mendjaga keamanan 

wewenangnja. 

  

        

    

  

   

  

  

    

      

dan ketertiban di Daerah 
Daerah Djakarta Raya adalah daerah internasional, jang banjak bersentuh- 

an dengan oknum? luar negeri. Ia djuga suatu metropole jang akan berkembang 
menurut sjarat2 modern, dan diharapkan akan mendjadi salah satu sentrum per- 

2 penting inter -asiatis. Oleh sebab itulah maka, pertama tama sekali 
diperlukan oleh metropole Djakarta jang makin lama makin mempunjai se- 

politik jang penting? itu, suatu suasana jang tenteram, aman, dan tidak 
diliputi oleh provokasi? 

er kenamaan 
ti 

mili 
jang telah dikenal turut tjampur membersihkan hampir semua keritjuhan2 nasi- 
Onal setjara aktif : Bandung Selatan, Madiun, RMS, DI/TII, dan lain2nja. 

Mendjelang keadaan jang normal, perlulah pembesar2 keamanan Djaya 
dibawah pimpinan Pak Poniman, memikirkan untuk lebih banjak memberikan 
Suasana “biasa” kepada penduduk Djakarta sebanjak lebih dari 4/4 djuta orang 
sekarang ini. Unipamanja, rakjat akan lebih gembira melihat makin sedikitnja 

badju? hidjau silang siur ditengah2 kota. Dan lebih aman rasanja, bila kekuatan 
mereka itu di dipekerdjaan2nja, dikantor? sipil, maupun militer. 
Umpamanja lagi, hendaknja direduseer kebebasan 2 kita membawa sen- 
@iata api, dalam keadaan tidak dinas. Sebab ketjuali is oleh salah satu sebab bisa 
meletus, pemandangan demikian itu aneh bagi orang2 luar negeri jang berdjalan 
atau berdinas diibukota kita ini. Panglima Djaya jang baru ini, kami harapkan pu- 
la, dapat mempertahankan nama baik peradjurit2 kita diibukota. Oleh sebab itu 
perlu memperhatikan hal2 iang ketjil2 jang bisa membawa akibat2 lebih besar. 
Dalam hubungan ini kami mengharapkan sekali, Panglima dapat melarang pera- 
@jurit2 kita mendjadi pendjaga keamanan partikulir dari toko2, sentrum ekono- 
mi dan oknum2, karena pekerdjaan persdjurit2 kita, bukanlah menumpahkan 
perhatiannja kepada keamanan2 chusus buat satu orang atau satu badan, tetapi 
tugamja mendjaga keamanan menjeluruh. 

Tugas seorang panglima Djaya bukanlah tugas enteng ! Setiap panglima 
adalah seorang Hercules jang sanggup membersihkan kandang Augias! Sjukurlah 
bahwa selama Orde Baru ini panglima? berturut? telah sanggup mendjaga ke- 
amanan dan keselamatan Djakarta, ri 
jnitu PKI/Gestapu. Kita jakin, bahwa: 

tj 

        

PERDJANDJIAN 
(Sambungan darj bal. I) 

kepada "Australian", malahan kepa- 
da seluruh dunia: biarlah kita berdo 
sa, kerena apa jatig mendjadi ratjun 
bagi orang lain, dialektikanja adalah 
penawar keramat bagi kita, 

"Kalau ada orang jang tidak se- 
nang dengan djawaban kita ini, ma- 
ka kita dapat memberitahukannja de 
ngan kata2 jang dapat dimengerti 
oleh "Australian", jaltu”” "Go and 
get lost" atau dalam buhasa jang da 
pat dimengerti oleh Indonesia dan 
Melaysia "Pergi Djahanarn””. 

Dan kalau “Australian bebagai: 
mana -dinjatakannja' dalam -ulasannja 
itu, menganggap perdjandjian persa- 
hebatan Irdonesia — Malaysia itu 
suatu tjara sehat untuk — melupakan 
Fersengketaan lama, kita ingin. berta 
nja kembali kepadanja, apakah me 
marg hara, "Australlan'" suapaja In 
Conesia dan Malaysia bersengketa te 
tus-menerus? 

Kalau memang itu hasrat "'Austra 
Han" kitapun tidak heran sedikit dju 
ga, sebab bukankah. "' Australian" 
berada didaerah "putih" jang dikeli 
lingi oleh daerah2 kuning, jang du 
lunja pernah mendewa2kan "putih" 
tapi sekararg telah mengenal kebe- 
taren "kunirg”'nja? 

Tupi bukankah kila tidak pernah 
mergatekan kita tidak senang sean- 
Cainja Australia mengenang kemba- 
MN sedjarah lahirnja? Apakah ada da 
lang anti-Indonesia-Malaysia jang ber 
main dibelakang "Australian"? De- 
iklan tanja "Utusan Malaysia" 

  

     

      

  

      

  

UTJAPAN SELAMAT 
PRES. SOEHARTO 
PADA YAHJA 
DJAKARTA, — Presiden Soeharto 

atas nama pemerintah dan rakjat 
Indonesia telah mengirimkan kawat 
utjepan selamat kepada. Presiden Pa 
kistan Djenderal - Agha Mohammad 
Yabja Khan berkenaan dengan hari 
nasional negara teb, 

Dalam kawatnja itu, Presiden ber- 
harap agar kergjasama ” jang baik 
dan kubungan jang eray antara ke- 
dua negara selama ini dapat terus 
Giperkembangkan atas dasar saling 
merguntungkan 

MERDEKA 

  

  

WAL tahun 1970 
membawa kenjataan baru 
bagi negara2 bekas  Indo- 

Negara 

rang besar Vietnam, kini 
Laos dan Kambodja berada dalam sta 
dum baru menudju masa depan jang 
semakin kabur. Seperti di Vietnam, 
djuga keadaan di Laos dan Kambodja 
tidak lepas dari pengaruh dan pera- 
nan negara? super. Pihak2 jang sa- 
Ying bertentangan 

njatanja 

    

    

    

super power dalam penerusan perang 
pengaruhi dalam rangka perang dingin, 
sebagai konsekwensi terbaginja dunia 
dalam dua pool kekuatan, 

Kalau di Korea dan Eropa terdapat 
garis demarkasi jang djelas dan harus 
dipatuhi oleh pihak2 “super power, 
(maka di Kambodig dan Laos garis 
demarkasi Ini sering sangat kabur dan 
serta dim. keadaan sedemikian inilah 

  

Oleh: D. Siregar'M.A. 

KEMANA 
Kambodja? 
     
   
    

   
   
   
   

     
   
   
   
   
   
   

  

   

    

   

     

        

   
   
   

  

   
        

  

Kambodija jang penuh dengan suasana keagamaan jang chusu! 

Ba 
"3 

t 
bai 

dengan tjandi Angkor Wat jang didirikan di abad ke XII, dengan tjandi 
Angkor Thom jang lebih landjut lagi usianja, jaitu dimasa misionaris? 
Spanjol dan Portugis menemukan inskripsi2 diatas monumen2 jang 
abadi, menundjukkan iklim keagamaan jang tak putus2nja! Tjendekia- 
wan2 dari Pa budaja dari Eropah kini berdatangan kesana, lalu 
menemukan, ahwa diatas tanah Kambodja dulu, didirikan tjandi2 un- 
tuk pudjaan kepada agama. Dan sekarang intisari agama itu terdapat 
didalam djantung segenap rakjat ! 

Soal agama adalah soal essensieel bagi rakjat di Asia, djuga bagi 
rakjat Kambodja ! 

erantjis jang memulai protek 
toratnja "ditahun 1864 atas 
Kambodja telah mengambil ke. 
kajaan materiee! Kambodja da 

lam bentuk bahan? dari tanah nege - 
Ti itu, dan membajarnja kembali de- 
ngan "meninggalkan  kebudajaan-nja 
dan tjara2 berpikirnja, dengan bentuk 
bentuk bangunan? jang didirikannja 
dengan bahasanja dari rumpun Fran- 
ka, dan .... kemiskinan jang memper- 
satukan pangeran2 dengan rakjat bia- 
sa diabad kemadjuan ini ' S-Citar w'- 
laiah besar itu jang dulu disebut I-do: 
Tjina Peranijis (French Indo China) 
disirami oleh enam sungai2 penting 
dan besar, mengalir dari sumbernja di 
gunung2 selatan Tibet, mengarah dari 
Utara ke Selatan membasahi seluruh 
bumi djazirah jang subur dan makmur 
itu. Njonja2 besar dari i 
rasa komj       

  

miliki ijintjin ditangannja dengan per. 
mata mira-delima dari bumi Kambo- 
dja, dan kalung batu jade dari pegu 
nungan2 negeri jang menarik itu. 

Tapi sekalipun begitu, diika pen- 
djadjah2 Barat itu ditanjakan mana 
jang lebih dipilihnja, Kambodja dan 
negeri2 sekitarnja untuk didjadjah,a - 
tau daerah? jang lebih Selatan lagi, 
jaitu Malaysia dan Indonesia — mara 
mereka memberikan djawaban: “Ten- 
tu daerah2 jang lebih selatan itu." 
Lalu dibelakang kekuatan set ta 
masing2 mereka membagi? Indo Tjina 
Malaya dan Indonesia diantara Belan 
da, Inggeris dan Peranijis. Sampai 
sesudah merdeka, mereka pulang ke- 
negerinja masing2, tapi pelan2 masuk 
kembali, kini dipimpin oleh suatu 
bangsa jang asing didalam sedjarah 
pendjadjahan mereka jaitu: Amerika 

      

Histori ini menjebabkan kelihatan- 

HEBOH KUP : Dibantah Di Manila, 
Digagalkan Di Kongo Brazzaville 

tidak pertjaja kalau para djende 
rol jang dipensjun itu akan 
n #lakukan "perbuatan" jang nje 
leacng (tidak loyal) serupa ifu 
terh dap Republik, terhadap rak 

Cruz, pensiunan AD mentjap be 
rifa dalam pers jtu Hi "Gia 
dak Iserdasar dan ajauh dari ke. 
benaran”, iv 

Djenderal Manuel Yan, Kas. 
'af AB Pilipina djuga tidak pu- 
nja anggapan bagi kemungkinan 
timbulnja satu kup dinegara itu 
dan mengatakan bahwa perwi. 
ra2 tentara, terniasuk mereka 
jang sudah dipensiun, adalah 
orang2 jang berdisiplin. 

  

SEMENTARA itu, Kedutaan Besar Ko 
180 Brazzaville mergatakan di Paris 
bari Senin bahwa beberapa gelintir 
Crarg telah merebut pemarijar radio 
Kergo Bragzaville Serin pagi dan 

tidak menerima sesuatu informa 
si mengenaj permufakatan seru. 
pa itu meskipun terdengar de 
sas.desus bahwa sekelompok 
non-komunis terlentu sedang - 
merestjanakan untuk mengam- 
bil alih pemerintahan. £ 

Enrile mengatakan bahwa ja bahwa Presider Korgo Brazzavi"e, 

      

Marien Ngouabi telah mengatakan le- 
Wat telpon bahwa tidak terdjadi kup 
@iegaranja 

Siaran radio Itu mengumumkan ter 
Gjadi satu kudeta dan telah meminta 
bartuan militer dari negara2 tetangga 
rja, dan mengatakn bahwa redjim 
ru telah menghapufian konstitusi jg 
merubah Kongo Brazzaville mendjadi 
sebuah Republik Rakjat. 

" Menurut kedubes itu pertjobaan ku 
(itu tsb, dipimpin oleh Letnan Pierre 
Kikarga, jing melarikan diri dari Ko 
"86 Brazzaville setelah terlibat dalam 
satu pertjobaan kudeta gagal dalam 
tahun 1968. 

Kedubes itu mengatakan bahwa 
Letnan jang telah didjatuhi hukuman 
mati int absensia bulen Pebruari ta 
hun lalu, mendarat pada hari Senin 
pukul 3 pagi Gengan beberapa gelintir 
pergikutnja dan merebut sebuah pe 

radio Konggo "Suara Revo 

    

    

Kedubes tu tidak mengatakan ba 
paimana Letnan itu datang, tapi telah 
merggunakan kata "mendarat" jg me 
ngiseratkan bahwa ia datang dari 
Korgo Kirshasa melalui Sungai Kongo 

Rn 

  

sebagai tempat pelariannja 

  

BADAN2 PIMPINAN UMUM 
PERINDUSTRIAN DIBUBARKAN 
PRESIDEN 
Djakarta, 25 Maret (Mak) 

Menurut PP RI No. 7 tahun 
1970, dalam rangka usaha pener 
tiban, penjempurnaan dan penje. 
derhanaan aparatur  Pemeritah 
pada umumnja, perusahaan? nega 
ra pada chususnja. jang diarahkan 
kepada pelaksanaan azas dekon- 
Irol dan debirckratjsas:, maka oleh 
Pemerintah telah digariskan ke- 
bidjaksanaan untuk — membubar 
kan Badan Pimpinan Umum darj 

  

» Perusahaan Negara dalam Ing 
kungan Dep. Perindustrian seba 
gaimana jang dimaksudkan dalam 
Undang2 No, 19 Prp tahun 1960 

Badan? Pimpinan Umum jang 
telah dibubarkan "u adalah un 
tuk industri mesin. alat2 pengang 
kutan dan elektro tehnika, in- 
dustrj pulp dan kertas, industri 
kimia 

Peraturan Pemerintah ini ditan 
Gatengani cleh Fresiden Suhar   

  

    
     

    
     

- negara 
negara2 super power selalu berusaha 
menarik keuntungan pada setiap ke- 
sempatan. Keadaan netral de jure 
Laos ternjata tidak 'mempunjai arti 
npa2 dalam praktek, dan tidak effek- 
(ip dalam menjetop intervensi negara2 

BEBERAPA hari mendjelaag 
kup sajap kanan Kambodja 
terhadap Pangeran Sihanouk, 
ribuan orang berdemonstrasi 
di Pnompenh merusak dan 
membakar gedung kedutaan 
Vietnam Utara dan Vietkong 
dikota itu. (AP) 

Asma aga 

nja dinegeri2 Asia Tenggara kita kolo- 
nialisme sudah dikubur. Padahal ia ma 
sih hidup dalam bentuk2 jang tidak 
dapat dipegang dan tidak dapat dina- 
makan kolonialisme. Dan lebih tjela- 
ka lagi, sesudah perang dunia ke II, 
aspirasi negeri2 berkuasa untuk me. 
nguasai Asia bertambah dengan nege- 
ri2 komunis, dan membuat kita le - 
bih mengerti mengapa semua pihak 
harus tjampur tangan dalam soal2 
negeri orang, padahal notabene jang 
merumuskan pokok2 demokrasi un- 
tuk tidak boleh tjampurtangan dalam 
"egeri orang lain. adalah mereka sen- 
diri... 

Kini makin djelas kelihatan. bahwa 
Kambodja, hanja suatu a- 
nak tjatur dari papan tjatur dunia, di- 
atas medja, dihadapi oleh raksasa dja: 

2 Ijatur jang hendak menjelesaikan 
ambisi dominasi, monopoli dan hege- 
mani didunia ini dalam abad ini dju- 
ga! 

Belakangan sekali berita mengata- 
kan, bahwa Rusia menganggap kup 
di Kambodja sangat biadab. Vietnam 
Utara melalui delegasinja di Paris me- 
nuduh AS mendjadi biangkeladi dari pembentukan Vietnam ke II di Laos dan Vietnam ke III di Kambodje: 
rena kegagalannja di Vietnam sendiri. 
Kini terdengar an DARA Rusia 
menganggap pers up itu sangat 
serieus dan meramalkan akan terdjadi 
sesuatu jang buruk !! Dan Pangeran 
Sihanouk di Peking sudah dapat dja- 
minan, bahwa RRT dan Rusia tidak 
akan mengakui resim baru itu. Dan 
dengan demikian iapun akan mendiri- 
kan Pemerintah Kambodja darurat di- 
luar negeri 

esok lusa kita akan mendengar 
B pesukan2 Kambodja dikerah- 

    

   
   

kan keperbatasan untuk meng- 
usIF tentera Vietnam Komunis. 

Tapi negeri berdekatan tahu bahwa 
pasukan? Kambodja adalah Sa 
Jang patuh kepada pangerannja, jaitu 
Sihanouk. Kita tidak dapa meramal: 
kan, sampai dimana RRT dan Rusia 
Hanoi dan Vietcong akan mengerah- 
kan kekuatannja untuk menjelesaikan 
"last. battle” didjazirah Indo Tjina 
Jang kini sudah berlumuran darah ma- 
musia itu.Kita tidak dapat meramal- 
kan sampai dimana kesediaan AS un- 
tuk mendorong Kambodja - Baru 
membakar negerinja sendiri, kerena 
sudah terdei 

konsiitusi, AS mengakui Kami 
Salah siapakah, djika Pemerini 

Darurat Kambodja diluar negeri me- 
rasa terpaksa meminta bantuan Rusia, 
RRT dan sekutunja untuk menjerbu 
kewilajah Kambodja ” Salah siapakah, 
djika AS dan sekutunja djuga .. 
mendjawab tantangan itu, dengan le- 
bih banjak menijurahkan badja. » 
"medan perang Kambodja "Salah siapa 
kah, djika timbul keributan2 dunia 
- mendjurus kepada perang 
terbuka jang ? 

Dan - salah siapakah djika Kambo- 
dja mendjadi "antek2 imperialis " atau 
mendjadi “begundal komunis”? 

alah siapakah djika Pangeran 
»' Norodom Sihanouk jang pada 
hakekatnja nasi 
onalisme Asia, te 30 memi- 

hok dan bersimpati kepada Komunis 
Salah sapa ?” 

     

      

      

    

      

    

  

    

  

  

Daerah Ex- 
Indo-China 
OLEH: B.N. MARBUN 

"Super Power” 
dan kenetralan 

Kambodja, Laos 
super power kesana. Ketentuan dari 

hasil2 konferensi Dienewa 1954 dar 
1962 tentang djaminan retralisasi La- 

0s Oleh negara? super power (teruta- 

ma AS, RRT dan Soviet Uni), njata- 
nja hanja berhasil memperhalus tjara 
dan bentuk tjampur tangan negara2 
super power da'am meneruskan perang 
pengaruh di Laos telah menolong me 

nutupi tjampur tangan setjara terang2 
an dar, negara2 super power. Djuga 
sedjak 1962 pihak AS selalu dan terus 
mengalirkar. bantuar. militer dan eko- 
nomirja lewa, agen2 CIA dan bonekaz 
rja disana, jaitu pihak regime jang 
pro Barat (Nosavan). Pihak Komunis 

Rusia RRT djuga setjara koatinu 
merjalurkan bantuan mil ter dan &ko- 

    

# romi kepada regime Pathet Lao (Ko- 
munis) melalui agen2 dar tertara Vi- 
etram Utara jang beroperasi didaerah 
Laos. Pihak Netral dibawah Souvan. 
ra Pkouma dan . djenderal Kong Lee 
kurang berdaja menetraliser Laos. 

Kini kcadaan di Lacs berada dalam 
stadium jang lebih panas ketika ma- 
na pihak Pathet Lao berhasil merebut 

sisi? regime Netralis dan pro Bar:t 
didetaran Tempajan mendjurus ke “1 
entiane den Luang Prabang. Ternja- 
ta regime pro Barat Nosavan dan 1et 
ralis Souvanna Phouma, walau de- 
ngan bantuan massif AS dan Thailand 
ternjata kurang berhasil menahan ge- 
rakar2 Pathet Lao. Dalam keadaan 
sedemikian AS kemudian dihadapkan 
kerata ailemma baru. Pihak AS jang 
terlihat sangat parah di Vietnam ser- 
ta dengan adanja tanda kedjamuan 
rakiay Amerika terhadap perang Vist. 
nam, membawa Nixon berada dalam 
simparg siur kebidjaksanaan. Disatu 
Fihak ia hendak keluar dari perang 
Indo-Tjina setjara sehat walafiat, Da- 
Jam keidaan lai: ia tidak sudi ketita 
ngan muka dalam..kantjah -pertarung- 
an dengan Blok Komunis, karena hal 
itu sangat membahajakan kepertjaja- 
an durla terhadap kemampuan AS da- 
lam rclitik globalnja. Usaha kasak ku 
suk diplomat2 AS untuk memobilisir 
pemanggilan konferensi internasional 
untuk mendjamin kenetralan Laos nja 
terja tidak mendapat echo jang memu 
askan dari negara2 Komunis. Pihak 
Rusia dan Tjina Komunis dan Hanoi 
kurang berminas terhadap maksud? 
AS tersebut sedjadjar dengan kema- 
Ciuan2 jarg ditjapai pasukan2 Komu 
nis di Laos. Pihak Komunis melalui 
ager2nja dalam tubuh Pathet Lao 
merawarkan satu rentjara perundi- 
ngan antara tokoh2 Lacs, tetapi sam 
pai kiri ternjata belum menghasilkan 
satu kenjataan konkrit 

      

    

  

AOS betum terang, kini di 
Kambodja terdapat satu co- 
up, jang menurut para pe- 
ngamat politik internasional 
keadaan coup tersebut tidak 

lepas dari keaktipan agev2 regara2 su 
per power, atau dalam hal ini Blck 
Barat, untuk mentjoba memperdjclas 
garis demarkasi dalam merudju penen 

dalam 
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PerantjisNo. 3 

pemasaran 

tuan warna politik di negar:2 bekas 
Irdo-Tjina. Dugaan iri diperkuat de- 
ngan adanja suara? golongan kanan 
Kambcdja jang sekarang berkuasa, 
jang mengutuk kebidjaksaraan Noro- 
dcm Sikancuk atas politiknja terha- 
dap kehadiran pasukan2 Vietnam Uta- 
ra dan Vietcorg di daerah Kambodja. 

. Seijara tidak lungsung Capar ditafsir 
kan btw regime baru Kambcdja diba 
wah djenderal Lon Nol setjara tidak 
lengsung membantu posisi tertara Sai 
gon dan AS untuk dapat mempersem- 
pit ruarg bergerak dari pasukar2 Viet 
cong jarg mendapat perlindungan dan 
pelarian strategis di dacrah Kambodja 
Djuga, regime Saigon menjambut ha- 
Psat ,akan regime baru kambodja dan 
merentjanakan pemulibar. hubungan 
diplomatik Saigon-Pnom Penh jang 
putus 8 tahun jang lalu sebagai aki- 
bat dari politik Sihanouk jang pro 
Vietcong dan Vietnam Utara 

Memang, dalam statemen? terachir 
ternjata regime baru Kambodja me- 
njatakan untuk terus  melandjutkan 
politik luar negeri jang netral dan 
akan menghormati seluruh perdjan- 
Gjian2 internasional jang mengikat 
Kambodja, tetapi statement tersebut 
rada kenjataanrja telah bertentangan 
Cergar praktek kebidjaksanaar poli- 
tik netral jang didjalankan Sihanouk 
selema ini, dimana ia berusaha men 
Gjaga keseimbangan pengaruh dan ke- 
kuatan negara? super power mergenat 
Kambodja cemi eksistersi Kambodja 
sendiri. Adanja demonstrasi anti Viet- 
ceng dan Vietnam Utara di Kambodja 
Gan tuntutan pergcsorgar daerah Kam 
bodja oleh Vietcong, menundjukkan 
Cergan djelas arah kemana politik 
dari regime baru Kambodja. Setjara 
tidak 1engsung .dapat ditafsir bahwa 

ROtongEP kanan Kumbudya- ian GE 
basit berkurra dan berarti: kemurgki- 
ran pendekatan jg. lebih intensip de- 
ngan AS dan Blok Barat. Disinilah 
Fokck pargkal kesulitar2 jang masih 
menarti Kambodja. 

ELAMA ini Kamborja diba- 
wab Sikarouk selalu berha 
sil mendfi diatas pundak 
negara2 super. pcwer dan 
merarik keuntungan dari 

seni tersebut. Sihanouk sampai bulan 
jang lalu selalu berhasil membalans 
vegnra2 super power demi eksistensi 
Kambodja. Sihanouk terkeral dengan 
sesi sardiwara politiknja jang terka- 
Ceng berargkulan dengar AS tetapi 
mendadak ia djuga dapat berangku- 
lan dergan Moskow Can Pekirg dan 
membelakangi Washirgtcn. Ia sering 
Ginamaker atau disamakar bagaikan 
pereri sirkus diates tali jang tanpa 
djaring penjelamat. Sihancuk biasanja 
mempunjat instink pclitik jang tadjam 
dan dapat tanpa tjedera main api de- 
NRar negara2 super power. Ia bersa- 
habat dengan Pekirg dan mendjauhi 
AS tetapi sedjidjar dengan itu ia mem 
buka hubungan erat dengan Paris. Be- 

(Bersambung ke hal. IV) 
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| SELAMAT, SELAMAT! (I) 

Rudi Hartono dari Indonesia 
telah berhasil berturut2 tiga 
kali merebut dunia 

All England 1970. Suatu pres- 
Sya nan maa manga 

dengan jang 
| dibuat PBSI untuk mengirim- 
kan pahlawan2nja bertanding 

keluar negeri. 
Dn ap ganteng. 

antu dan menegakkan nama 
Indonesia, dari All England ke 

Thomas Cup. 
Oleh sebab itu berilah sum- 

bangan anda kepada PBSI atau 
kepadanja, . . . . liwat Dr. 
Clenik ! 

SELAMAT,SELAMATIII) 

ngati ulangtahun ke 30 revo- 
lusi Pakistan dibawah pimpin- 

| an Mchamad Ali Jinnah dulu. 

Selamat ! Selamat ! 

SELAMAT,SELAMATIIII) 

Kemarin kita djuga mendapat- 
kan Pangdam Djaya jang baru: 
Majdjen Poniman ! Orangnja 

baru. Kerdjanja itu - itu djuga. 
Membasmi Beban an 
mendjaga ketenteraman di da- 

erah kekuasaannja. 
Kita jakin, ia sanggup men- 
djamin keselamatan penduduk 
dan sanggup pula mendengar 
Mn an n wartawan 

Sulsr 
(turut gembira 

dipodjok) 

GEMPA DI INDIA 
aan 

AMBIL KORBAN 
an 

21 ORANG TEWAS 
an 

  
  

AHMEDABAD, — 21 Orarg tewas dan 
lebih dari 109 orang merderita 'uka2 
dalam suatu gempa bumi jarg meng- 
gontjargkan kot: ach dipantai ba 
rat India disebelah utara Bombay pada 
bari Serir. 

   

    

89 Orarg telah diangkut kerumah 
sakit #arena menderita luka2 berat. 
Regu2 perjelamat telah mulai mem- 
bongkar reruntuk untuk mentjari ma- 
Jat mau orang jang masih hidu. 

Berita pertama mengatakan bahwa 
20 buah rumah telah roboh dan kira2 
100 buah lairria iencaiami kerusa- 
kan hebat. 

Gempa tsb pada scala Richter tertja 
tat pada argka € 

Gempa tsb djuga terasa dikota? Su 
Tai, Rajpipla, Baroda, dan kota Bom- 
bay, dimana banjak bangurar?2 terasa 
bergortjarg, akan tetapi tidaklah me- 
ngakibatkan kerusakan2. 

    

  

PEMBETULAN 
Daiam tulisan "debat tentang mu 

sik Jazz" jang dimuat di Merdeka 
tanggal 24 Maret '70, pada hal. III 
terdapat sedikit kesalahan tjetak 
Jang mergganggu pada kolom 3 ba- 
"Is terachir. 

   
   

    

     

Jang berburji: — bereksperiment 
mertes sampai d'mara , . duk 
kota metropolitan. 
Setarusnja : bereksperiment men- 

test saroai dimarakah Jazz minded 
Gikalargar perduduk kota metropoll- 
tan. 

Dengan demikian kesalahan kami 
perbaiki 
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mutj rasa kechawatjran 
dan kegelisahan atas lang. 
kah? jang telah diambil 
oleh Perantits. 

Week” dalam edisinja bu. 
lan Februgri tahun ini (KL) 

       
    



  

HALAMAN IV 

      

Untuk — peminat2 

Li
 

MERDEKA 

Djl. Sepak Bola - 240 
Telp : 582249 - 581548 — 5822331 

Complex Senajan 

    

Antara seni di laut dan di darat 
Olahraga meluntjur diatas papan menjusur ombak 
laut merupakan satu seni tersendiri. Kalau tidak mam- 
pu menguasai seni itu maka seseorang akan lebih ba- 
njak didalam air daripada diatasnja. Olahraga itu, 
atau disebut dalam bahasa Inggeris : surfing, nampak 
nja sedangkan didjelaskan oleh olahragawan Australia 

C.K.C. 
(Sambungan darj hal. I) 

seru. Wah inj tagihannja besar, 
kami m'nta 2” dari seluruh tagi. 
han, kalau nggak bisa, ja tunggu 
sadja sampaj sebulan sebab kami 
sangat sibuk, demikia: tantang. 
an jang harus diterima oleh pem 
borong, S! pemborong jang su. 
dah pengalaman jnj tidak begitu 
sadja menerjma, dan achirnja 
diterima 14 dengan djandji Su 
rat Perintah Membajar akan ke 
luar dalam dua harj. Uang lem. 
bur ini harus dise'or pada wak 
tu itu djuga jang diterima kon 
tan dleh sang pedjabat. | 
Demikianiah proses kedjadjan 

rematjam jitu se.akan2 sudah ti 
dak merupakan pelanggaran dja 
baian ajau tindakan korupsi. 
Apalagi dilakukan setjara te- 
rang2an dan sebelum pekerdja- 
an diselesai serta sebelum 

ra pemborong menerima uang 
aa sudah dipo'ong lebih dulu.. 

  

    

NEGARA ——— 
(Sambungan dari hal. III) 

Iskangan sebelum kedjatuhannja, se- 

Cjak Diuli '69 ia kembali main mata 

Gengen AS dan mendjauhi Peking. Ta 

pi kali ini dia njatanja bernasib sial. 
Sekarang jang mendjadi pertanjaan 

ru Lon Nol. Karena seandainja Lon 

Nol berpolitik pro Barat, sudah dapat 

diduga bahwa Kambodja akan segera 
berobah mendjadi Laos atau Vi- 
etnam ke II. Pasukan2 Kambodja sen- 
Giri ternjata tidak akan pernah sang- 

up memusnahkan kekuatan Vietcong 
jang bertjokol di Kambodja. Di Kam- 
bodja diperkirakan terdapat sekitar 40 

sempai 50 ribu tentara Vietcong di- 
banding dengan pasukan nasional Kam 
bodja jang hanja sekitar 30 sampai 
38 ribu orang sadja. 

Moskow dan Peking jang djuga 
ikut menundjang kenctralan Kambo- 
dia pasti tidak akan berdiam diri ter 
hadap kehilangan "terrein"nja di 
Asia Tenggara. Hal itu lebih aktuil 

lagi mengingat dewasa ini Sihanouk 
kebetulan berada di Peking, maka 
@kan sangat sulit untuk meramalkan 
bahwa mereka akan berdiam diri sa- 
ja. Mereka dapat mempertimbangkan 

membuka front baru di Kambodja de 
ngan pasukan inti dari Vietcong diban 
tu dengan penjokong2 Sihanouk di 
Kambodja. Sebegitu djauh nasib hari 
depan Kembodia masih sangat gelap. 

      

me baru Kambodja 
sangat sulit untuk diterima. 
Walau hal itu bukan tidak 

mungkin. Tjuma kalau hal itu memang 
benar, maka Nixon telah memperda- 
lam lukanja di Indo-Tjina, karena kea 
daan Kambodja adalah tidak sama de 
ngan di Ghana dan Indonesia. Salah 
satu usaha untuk mendjernihkan kea- 
daan Kambodja ialah mengembalikan- 
nja kepada statusnja semula. Karena 
bukan rahasia pula, bahwa baik Thsi- 

Kevin Keefe kepada serombongan .penari2 Bali, seba- 
gai orang2 jang tentu mahir dalam seninja. Dari kiri 
ke kanan, Sumiasning asal Singaradja, Wati, Sukerthi, 
Sutjiati, Suwarni dan I Njoman Djajus dari Den Pasar 
berada di kota Adelaide untuk mengikuti festival seni- 
budaja di kota tersebut. (Gambar ANIB). 4   

SIAPA PEMAIN SEPAKBOLA DUNIA TERBAIK ? 

Pele pilihan utama 
80 penulis sport 

London, 25/3 (Mdk-UPI). 
Pemain sepakbola Brazil, 

Pele, hampir setjara bulat 
terpilih dalam suatu pemu- 
#ngutan suara jang diadakan 
diantara 80 penulis/ahli se 
pakbola dari 35 negara jg. 
diundang untuk memilih 
”team impian” mereka. Pe- 
njerang dalam jang berba- 
kat, jang kembali kepada 
kemampuannja jang tang- 
guh itu dengan 2 goal un- 
tuk Brazil dalam kemenang 
an 5—0 melawan Chili di 
Sao Paolo pada hari Ming- 
gu lalu memperoleh 76 su- 
ara. 
Pemungutan suara itu diada- 

kan oleh madjalah "World 
Sports" berbahasa Inggeris jang 
memuat berjta2 dan anikel2 
metan etorak Haa olah. 

s . ra aa ea ea 
"team impjan" mereka djantara 
sedjumlah 44 bintang #nternasi- 
onal jang merupakan anggota2 

mereka masing sajak panai 
tan cup dunja tahun tangan 

Hanja 4 orang penulis tidak 
memilih PELE, jang di - 
kan dengan bekas kolega-nja 
»JALAMA SANTOS, seorang 
diantara 3 pemain dari team- 

gan 
urituk negara mereka. Josef Bol 
sk dari Hongaria dan Billy 
Wright darj Inggeris adalah 
"djago2" lainnja. sedangkan Pe 

  

Seperti 

le dengan 86 kedjuaraan dan 
Bobby Chariton dengan 98 ke. 
Gjuaraan tidak djauh darj mere 
ka, 
Pendjaga gawang Rusia LEV 

YASHIN. dengan 69 suara dan 
bekas penji - depan Real 
Madrid, Alfredo dj Stefano Garj 
Argentina. dengan 68 suara, ada 
lah pemain2 terbaik sesudai Pe 
le. 

Djantara mereka 11 orang 
Majn telah muntjul lebih dari 
800 kali dalam pertandingan2. 
Inggeris menampilkan 3 pemain 
dengan Wright. Stanley 
ihews dan Bobby Chariton, se. 
Gangkan Brazil. dar Hongaria 
dua orang. Seluruh pemain jtu 
akan muntjul dalam serangka, 
ian perangko2 chusus, jang diha 
siikan oleh perusahaan Inggeris 

  

“atas nama Pemerintah Nicara. 
gua. dan “keluarkan pada tang 
gal 11 Mej tahun ini, 
Daftar tan suara ada 

lah sebagai berikut : 
1. PELE dari Brazil 76 suara 
2. BOBBY CHARLTON dari 

Inggeris 73 suara. 

Sedangkan formasi mereka ialah seba 

dari 35 
negara 

3. LEV YASHIN dari Uni 
Sovjet 69 suara. 

4. ALFREDO DI STEFANO 
dari Argentina 68 suara. 

5. DJALAMA SANTOS dari 
Brazil 57 suara. 

6. JOSEF BOLSIK dari Ho- 
ngaria 45 suara. 

7, FRANZ BECKENBAUER da 
ri Dierman Barat 44 suara. 

S FERENC PUSKAS dari 
Hongaria 44 suara. 

9. STANLEY MATTHEWS da 
nggeris 40 suara, 

GIACINTO FACCHETTI 
tali 38 suara. 

11. BILLY WRIGHT dari Ing 
geris 38 suara. 

gai berikut : 

  

   d 

  

LEV YASHIN 
Djalama Santos — Giacinto Facchetti 

Josef Bozsik — Billy Wright — Frana Beckenbauer 
S. Matthews . Pele. Alfredo di Stefano . F, Puskas -- B. Chariton 

Dan team bajangan 
ialah sebagai berikut : 

jang disusun menurut djumlah suara Hu 

GORDON BANKS (5) 
(dari Ingger:s) 

Nilton Santos (25) — (Kari-Heine (31) 
Jerma: n Barat) 

Josef Nesopust (24) — Ernst Ocwirk (18) — Bobby Moore 26) 
stria) Inggeris) (Austria) (At ustria) 

Garincha (31) — Didi (18) — Eusebio (17) — George Best (15) 

  

OLAH RAGA GREY HOUND 

THE DJAKARTA CANIDROME SPORTS CLUB 

Kesempatan bagi Anda 

Untuk  mendjadi anggauta dari perkumpulan jang terhormat 

besar dan “terpilih 5 

Daftarkanlah nama anda pada alamat : 

DJAKARTA 
AN TANIDROME 

PE HN 

  

Sutjipto & Jacob Sihasale Memang 3 Bulan Tidak 
Berlatih Dalam Pardedetex, Kata Dr. TD Pardede 

Kes. Surja Sakti Medan 
team junior 
Pardedetex 

Djakarta, 25 Maret (Mdk). 
”Tidak dapatnja Sutjipto 

dan Jacob Sihasale berma- 
in sebagaimana biasanja da 
lam pertandingan antara PS 
SI melawan Dynamo Mos- 
kow maupun melawan kes. 
Csepel Hongaria jl, adalah 
disebabkan karena ke-dua 
pemain PS Pardedetex itu 
tidak berada dalam kondisi 
nja,” Demi dikatakan 
oleh Ketua Umum PS Par- 
dedetex Dr. TD Pardede 
atas pertanjaan jang diadju 
-g Oleh "Merdeka” kema: 
rin. 

Dikatakan oleh Ketua 
Umum Pardedetex itu bah- 
wa semendjak 3 bulan ber 
selang beberapa pemain PS 
Pardedetex diantaranja Ja- 
cob, Sutjipto, Muljadi, A. 
Kadir, sedang mendjalani 
tjuti tahunannja dikotanja 
inasing2. Dan sedjak itu pu 
la Jacob dan Sutjipto tidak 
pernah lagi pulang ke Me- 
dan untuk mengikuti lati- 
han2, sedangkan teman2- 
nja jang lain setelah sele- 
sai mendjalankan tjuti te- 
rus kembali dan berlatih 
seperti biasa di Medan. 

Lebih djauh Dr. TD Par- 
dede djuga menjatakan bah 
wa ia sedikit heran setelah 
mendengar laporan2 dari 
surat2 kabar jang menjata- 
kan pemain2 asuhannja itu 
agak kehabisan napas diba 
bak kedua dalam pertan- 
dingan melawan Dynamo. 
Menurut Ketua Umum Par- 
dedetex itu, biasanja dalam 
babak kedualah pemain2- 
nja akan melakukan gempu 
ran habis2an kepada lawan 
nja. Dengan adanja kedja- 
dian ini maka petanda bagi 
ia bahwa sebagian besar pe 
main2nja waktu itu tidak 
dalam kondisi, hal mana 
karena mereka kurang la- 
tihan selama berada dalam 
masa tjuti. 

Sedangkan adanja train- 
ing centre kepada mereka 
untuk waktu kurang dari 1 
minggu itu, menurut Ketua 
Umum PS Pardedetex itu 
tidak akan membawa penga 

    

an chusus dengan 'Merdeka' ini 
Kombes Pol T. Ibrahim mendjelas 

@ Segera 
lawan 
PSSI Jr 

@2ex-pemain 
Persidja 
digodok 
dalam kes. 
Surya Sakti 

ruh jang banjak untuk da- 
pat mengembalikan perma- 
inan mereka seperti keada- 
an semula. 

Berbitjara lebih djauh me. 
ngenai perkembangan PS Par 
dedetex sekarang ini, pengu- 
saha Sumut jang mendjadj to 
koh bola dari Sumatera Utara 
itu menjatakan bahwa disam 
ping club Pardedetex ia ma- 
sih mempunjai suatu klub lain 
nja jaitu PS Surya Sakti jang 

merupakan 2dik kandung Par 
dedetex. 
Dikatakan bahwa kes. Surya 

Sakti, jang sebagian besar pe 
main2nja terpilih untuk mgm 
perkuat PSMS Jr. terdapat pe 
main2 muda jang penuh ba. 
kat. Bahkan dalam debunja 
jang terachir pada kompetisi 
PSMS tahun ini di Medan, kes. 
Surya Sakti jang sebelumnja 
ber.tahun2 mendjadj djuata 
Divisi.I PSMS telah menun. 
djukkan keunggulannja dan 
muntjul sebagai djuara PSMS 
dikelas utama. Sedangkan kes. 
Pardedetex tidak diikut serta- 
kan tagi dalam kompetisi uta- 
ma PSMS guna memberi ke. 
sempatan kepada pemain? 
muda lainnja. 

Menurut Ketua Umum PS 
Pardedetex itu, pemain2 kes. 
Surya Saktilah jang mantinja 
akan menggantikan pemaia2 
Pardedetex jang ti'ak dapat 

    

Sumbangan baru untuk dana pe- 
« ngiriman team Thomas Cup In- 

donesia ke luar negeri jang di- 
sampaikan melalui "Merdeka" 
sbb : 
Djumlah per 20 MARET 
Tgl. 21 MARET 1910 

25. Karyawan Bapindo, 
Hayam Wuruk 86, 

26. S. Sumardjo 

  

mari bersama rebut 

Djakarta Rp. 

.Djakarta 

DJUMLAH : 

   

  

Thomas Cup 
Rp. 46.650,— 

  

1.000,— 

500,—    

Rp. 48.150,— 
TJATATAN: Nama2 penjumbang dapat diumumkan dalam harian ii 

dipakai lagi karena alzsan teh 
nis. Oleh sebab itu kita tidak 
usah chawatir atas adanja ke 
munduran beberapa pemain 
nasional Pardedetex, karena 
tjalon2 ganti mereka telah di 
sediakan dengan perggodokan 
jang matang sebelumnja. De. 
mikizn Dr. TD Pardede. 
Berbitjara lebih djauh menge- 

nai kes. Surya Sakti ketua umum 
PS Pardedetex itu djuga menjata 
kan bahwa kemungkinan besar 
dalam waktu dekat ini ja akan 
memperkenalkan kes. Surya Sak 
ti kepada publik Ibukota, dengan 
menghadapkannja melawan PSSI 
Jr jang dipersiapkan ke Manila 
Sedangkan ketika ditanjakan 

tentang diterimanja dua orang pe 
main Persidja jang baru jaitu 
Renny Salak: dan Feng Hong ke 
dalam FS Fardedetex, Dr T. D 
Pardede seterusnja menjatakan 
bahwa untuk sementara waktu 
kedua pemain jtu akan ditempat 
kan dulu dalam kes Surya Siti, 
baru setelah betul2 matang me 
reka akan ditempatkan di Parde 
detex. 

Dr T.D. Pardede jang baru ke 
marin tiba dari Medan, atas per 
tanjaan lebih djauh menjatakan 
   

    

   
   

  
   

dengan 18 orang pemain jang se 
bagian besar terdki dari pemain2 
PS Pardedetex. termasuk coach 
PS Pardedetex EA Mangjndaan. 
D'katakan pula bahwa sekembu 

linja dari Teheran nant', maka 

  

Davis Cup 

bertanding 

di Saigon 

  

    kita 

PERMINTAAN PELTI 'epada Persatuan Tennis Vietnam Selatan 
untuk melangsungkan pertandingan Davis Cup ronde pertama Eastern 
Zone Davis Cup antara Indonesia dan Vietnam Selatan di Djakarta pa- 

da pertengahan Maret j.I. tak dapat diterima oleh Vietsel. Dengan de- 
Mmikian maka team Davis Cup Indonesia harus ke Saigon. Tahun lalu 
Vietnam Selatan jang terundi melawan Djepang dan harus bertanding 
di Tokyo, terpaksa menarik diri dari Davis Cup oleh beberapa hal, 
karena kekurangan dana untuk mengongkosi para pemainnja ke Tokyo, 

terlambatnja    
@ewahkan penonton dengan kwalitas 
permainannja jang masih dalam per- 
kembangan itu. Mentainja kuat dan 
tak tergojahkan. Ia hanja memerlukan 
pengasahan dan p h 
"ik dan taktik, dan teristimewa latih- 
an djasmani (harus lebih lentuk dan (Brazil) (Brazil) (Portugal) (Irlandia Utara) kan, kita tidak usah terlalu ta- Davis Cup kita akan terdiri da- int (30-40 service Gieitien), kntjah). Francisco Gento (22) , kut dengan peredaran uang palsu Aan Ian dogkag ap gan any emak eonk-o-tnyad KEADAAN (Sepanjol) (UPI) ini, karena technis pembuatannja — dewasa ini en Kat mendadak berada depan pintu agaunana kans kita dalam per: (Sambungan darj hal. I) sangat rendah sekali djika di. bevrewafeevseneng ia ho 18ta. kemenangan, masih melepaskan ke- tarungan dengan Vistsel ini diketahui, buruh2 pos . . banding dengan uang kertas hun dan masih punja selaut waktu — menangan itu. Pun demonstra- nanti? Denga jang Sian baja penanda won wessownas- sda Sekd en PBB Diundan jang asli. Ia sendiri sudah meli” untuk mengembangkan permainan: begkeanrdagek ena Pamer AG gay Aga Selasa petang minggu jl telah me 1 hat 2 lembar tjontoh uang ribuan — aja itu. Selain kedua pemain itu me- jang briljan. la dalam taratnja sekarang engga Ba reg eyang | lantjarkan pemogokan total, se- ... . seri Sudirman palsu itu. Bagi nurut rentjana akan turut pula Budi Yama salah satu sebab pula me- 'juma lebih banjak memerlukan latih- ”— Hongkong, hingga pada hari Minggu keada crang jang telii akta mulah aan Amar dan Jankis Weber saleku EN konsentrasi, dan keseruan dan ngapa Vita tah Dim K0 Drepang. 

i 
1 1 an disana 'sangat serious', membedakannja dengan jang pemsinZ double atau Yadangan ganda ( VUekonomisan pelaksana pukulan,” Mungkin ti Luu sudah kembali ke Se Nixon menegaskan dalam peng”. @ k Il . . asli dan itu memang ternjata me pencalonan osn ane diangan mentjobai strokes jang ke- — igon menanti djago2 kita disana. Pe- imumanna tu bahwa pemogokan epa ola Junior Asia Teka banja berani mengedarkan Sa Pakan menganga “umi Ia mektakulr Import Ba? voloy mon kus lam jang past akan mam. jang dilantjarkan oleh — buruh: diwaktu malam sadja. si anaknja sendiri, sedang Pada sant2 tak perlu. benduranja terhadap Indonesia, pos itu, pertama kalinja dalam se MANILA, — P.M. Malaysia, Tun “tuk ”kedjuaran sepakbola junior Demikian Kombes Pol T. Ibra- power ryan yh rena Kenya an PN Ba Dean pemnang, hepar ane epanatn ae Gjarah AS, adalah illegal. Dia ku Abdul Rahman dan Sekdjen PBB, Asia bersama Muangthai, maka su him kepada 'Merdeka', jang se- Pilihan atas Gondo dan Atet tak” kepada Gondo. ia tanpa dinjana kalah” goter talas Malaysia, datamaja Gjuga telah memerintahkan depar UU Thang setjara resmi pada hari rat kepada U Thang Itu berbunji abb: landjutnja menambahkan mudah? diragukan lagi, keduanja telah me- oleh djago Darmono: 5 langsing Vistsel berusia 38 lemen kehakiman untuk sagera — Djum'at jl. diundang untuk mengha - "Kehadiran anda dalam tournament be bergaransi “nga 'mundjukkan kemampuannja jang tak — pertandingan regu. Tapi dalam Invita- "tu mengalahkan peman Ausue jang 

leangkah2 jang diper diri kedjuarsan sepakbola junior ini merupakan suatu prestise bagi Dlotan pemalsu uang tu akan  serimbangi oleh tjalon2 lain. Gondo Si Semarang ia membalas dan me- di - seeded paling atas, Syd Bali dise- lukan agar buruh2 segera kem Asia ke-2 jang akan diikuti oleh 16 tournament itu, memberikan sema- Gapat dibekuk ceperti halnja de- ialah number one player Indonesia se- — nundukkan Darmono, jang dalam In. mmitinal dan rekanBali, MeCahe difusi bali ketugasnja masing2. (AFP). Bessra dan Grontlanakan pada Te ana San Saka Hn agan 2 komplotan lainnja pemal Ikaran, Ia djuara PON Vii Surabss, “as Genuk Obarin wenkuhustan (MteCabe ngambek senudah ketingga —— Undangang “ untuk kedua official — saudaraan"”. 20 uang seri Sukarno masing2 ekalahhan ata Dempo Pon seng apron sang In satu set dan 1. 2). Djadi terang DJUMLAH ZAKAT RU. 12.19.0812 — Mu dilakukan oleh Andres Soriano Jr. happen Owanporagg ANAaNAN "Pp “ro saw eneg pa “ap meneh ceng keyakun 2-4 Sea Pabean ena sa DAN US$. 211.78. Ketua Persatuan Sepakbola Pilipina, Tadinja telah terdjadi kechawatir- tahun 1969 jang lalu (Ms) Semarang dan di Djakarta jang diguna- jang kemudian di Sena diremehkan. Tapi melihat DJAKARTA, — Djumiah uang za- jang mendjadi tuan-rumah tourna- — an, bahwa Pilipina akan membatal Ikan selaku penjeleksian terachir ja: — jan menderita kekalahan dari pemuda an Gondo dan teristimewa A: 
kat jang terkumpul sampai pada pe” ment itu. kam tournament 18 hari ini, boru MMtot— Yondongpote Dewa Cupia lah mem. Lay Ting An jang Kian menandiak— mgkn dan erat tet, jang riode ke TI igi. 10 Maret 1970 selu- Dalam undangannja kepada U bung dengan adanja krisis ehonemi LOS ANGELES, — Bill perlihatkan kelamnja. Ia benar kalah — permainannja itu. Dalam Invitasi Gr. KeaaNNaaa D0 Pa Ni tuhnja berdjumlah Mp, 12.139.86183 — Thant, Soriano mengatakan, bahwa dan demonstrasi? mahasiswa dan bu Gary Texas, pada Minggu & Oleh Sugiarto di Semarang, tapi de- vol Atet mengalahkan pemain Aussie menghadapi itu, kita Gan US$. 311.70. telah diperoleh berita, bahwa pemim ruh. lah menjamal rekor terbaik dunia "ngan tipis sekali, dan menggulingkan — Boli dalam straight sets dan baru ter. AN Sea Ma Gan nan Cap Sebagian uang zakat jang pengum — Din Burma itu dari PBB akan tiba Naa Kah Menahan dovnasnat unjuk lontjatdingg' dialam terbu Alat dan Durmana Dalam inviteu”tahankan Giling oleh” Giliwen jang an Sa dan ha. ng api pe og Kegelapan we Team pe ono on Bangga Manan Jk dgn lontjatannja setinggi 3 Geet & Tangan In mendpanahian menukaan 8 @x dan han Tak, aan dewabkan. “ Itu 9 , 

Senaga serta otak ronde perta - 

Long Im Hen Mengelenngekores nb aa Iran, Israel, Djepang, Laos, Malay - adam mistar dengan la snap Bip nga Gegara pao mengatas pukulan? dan kai “antjil” maganak ng Kontan bar 
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