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Suatu komplotan

SOEMITRO:

Pemeriksaan Pati2 AD Perlu
Waktu Jang Agak Lama

z

Penahanan

Sebunjak

sil ditangkap
berwadjib.

jang

Komplotan tsb.

hanja

mangsanja

beroperasi di-

gir djalan.

jang tak dikenal datang kepa
da seorang
pendjadja rokok
maksud membeli a
denga,

kok Bentul Spesial. Rokok di

mengaku

-—
nja orang tab beriatu

Let-

mengedarkan

dan NAY

jang baru

asal

Su

rah kita itu Biku2 langka, jang
umurnja sudah ratusan
tahan,

sedikit demi sedikit sedang di
hantjurkan ngengat dan melapuk
dimakan

lembaran

044959

Menurut

hal.

Nn.

Mastini,

salah

sa

tu Cjara untuk mentjegah xenanIjuran :otal buku2 tersebut, jalah
'mengasapj'
dengan zat kimia

telah disita. f |
ke

usia".

IV)

jang dapat mematikan dan
tjegah untuk sementara

men

serangan

binatang2 pemakan kertas
Biaja untuk mengasapj semua

Tjiri2
Rupiah
Palsu

didjaga oleh Endang Muratsu
priadi, jang masih berusia 15
tahun mendjadi tjuriga. Dili.

ABRI SETUDJU
SARAN HATTA

tiga

(Bersambung

dengan
let

uang ribuan
dibulak.

MN,

uang palsu tsb- 2 lembar ribuan
palsu
bernomor
DLN 171724

ber.gegas2. Bambang Suharto, pembantu lang rokok jang
hatnja kembalj
-

bernama

rabaja dan baru beberapa hari
datang ke
Djakarta
bersama
serombongan kawan2nja. Selama beberapa
hari di Djakarta
ia sendiri telah berhasil meng
sebanjak 27
edarkan
lembar
uang ribuan palsu. Pada malam
kedjadian tsb ia telah berhasil

terima dan uang ribuan ke.
luar darj saku orang tsb. Sete.

Djakarta, 18 Maret (Mdk).

kepada pedjabat

"Merdeka" jang

datang ketempat kedjadian,
15 menit setelah
tsb melaporkan Penta

Baru Tidak | |
Ada

Wapangkopkamtib

terutama kepa-

da pedagang2 ketjil dipingWartawan

wa sepatutnja kita merasa bang

27 Lembar

waktu malam dan pada wi
lajah2 tertentu
mentjari

oleh pihak

.

35.000 buku
berharga

Mengaku Sudah Sebarkan

pemal-

su uang ribuan seri Sudirman jang
terorganisir rapih, tanggal 17 Maret malam jang lalu telah berha-

.

PERPUSTAKAAN
4
MUSEUM TRAGIS...

buku jang ada diperpustakaan

di

perkirakan Rp 50.000 setahun. Se

benarnja itu bukaniah beban
jg
terlalu besar bagi negara,
bila

dibandingkan dengan — kerrgian
jang akan diderita, bila pening

galan sedjarah itu musnah satu
demi satu. Namun, . kata Mastint,

Gambar2 ini menundjukkan perbedaan antara palsu dan sjah.
Uang rupiah sebenarnja lebih rapi
tjetakanrja. No. 2 dan No. 4 dari
atas adalah bentuk dan wadjah

kesempatan

untuk 'mengobati' bu-

ku2 tersebut amat djarang

jadi.
pan

Djkatakan

jang

terachir

bahwa

ter

pengasa

dilakuxan

hun lalu, atas sumbangan

ta

ss'ah

Brigdjen Ng Soenarjo.

Djkatakan oleh Letdjea Soemitro untuk. memojktiitan sesecrang
memakai

pun dengan

keksrasan

ijara2

atuw

paksaan.

Le

bih djauh djtandaskau pula bahwa sampai saat 'nj belum ada

penangkapan?
Perwira2

baru

Tinggi

rat.

Menjinggung

terhadap

Angkatan

t2niang

Pa

nja dengan Komodore

Dewant2

Letdjen Soemitro memberikan dja

waban jang sama seperti jang di
utjapkan oleh KSAU
beberapa

waktu jang lalu, Letdjen Soemitro djuga mengatakan

bahwa

hal

tersebut tergantung kepada
adaan dan perkembangan,

dewasa jni sedang melakukan
meriksaan ,ulangan.

Letdjen

memberikan

tanjakan

Soemitro

(Gbr.

beberapa

Perwira Tinggi Angkaan Udara
jang telah dipenst»m seperti hal

paja ja pembeli
kan uangnja. Taktik Bambang

INILAH pengedar uang palsu jang
berhasil ditjiduk pihak — berwadjib.
Untuk sementara identitasnja terpaksa dirahasiakan
dulu. 3 orang
lagi jang ditjurigainja djuga ditahan.

hampir sadja

ketika

nja. Akan tetapi Bambang le.

PEM. MALAYSIA
MUSNAHKAN DESA
DI PERBATASAN

Oa

aah

Penang, 18 Maret (Mdk)

ke
kita
pe

di

tentang citahannja Per

Bernhard

untuk

mendapat

kan pesawat pembom B. 25
guna dikirim
ke Museum
Negeri Belanda, lebih lan.
djut wartawa,
”Merdeka”
dalam wawantjaranja dgn
pedjabat tinggi MBAU mem
peroleh penegasan, bahwa
permintaan
Pangeran Belanda tsb telah disetudjui

dan pesawat tsb kinj telah
disiapkan untuk dikirim ke
Negeri Belanda.
Menurut keterangan
tersebut,
Pesawat B25 adatan suatu pesawar pembom djenis Mitchell dan
merupakan pesawat pertama jang
Gikemudikan oleh Pangeran Bern
hard setelah ia menjelesaikan sekclah penerbngan. Disamping itu
Pesawat bikinan Amerika itu ada
lan salah satu pesawat te:bang
jang berdjasa bagi
“Pemerintah
Keradjaan Belanda pada waktu
perung dunia kedua, sehingga pe
sawat Mitchell
”B.25 itu sangat
penting artinja bagi Pemerintah
Belanda.
Pesawat2 B.25 jang dahulu di
miliki oleh Nederland dalam perang dunia kedua, kini telah diki
rim kembali ke Amerika dan di Ame
Tika sendiri pesawat tersebut te
lah hantjur. Satu2-nja negara jg
masih memiliki pesawat peinbom
Mitchell B.25
adalah Indonesia,
nja Kind masi

Muda

Abdul

Kadir

untuk

menanjakan hAl tersebut.
Menjinggung

tentang

Wakil

Presiden

jang

baik.

Hatta

Ia

tersebut.

menjetudjui

jang

akan

ditudju

Bersendjata RI.

kan, bahwa tingkah laku hakim
dalam sidang diawasi oleh Mah
kamah

Agung.

dimuat

dalam

Pemberitaan

suratkabar,

berupa tulisan
dapat didjadikan

maupun
2g

ig

baik

photo
petun

djuk dalam mengontrol peli
naan tugas2 tsb. Bismar

teb diada.

h2

dalam

tu persidang
orang

terdi

dudukan

wa

jang

tak

sikap

atjuh

menghadapi

Dikatakan,

mempunjai

sama

atau

ha-

rus Dabur (30 th.)

Tatang Surjana

sua

(17 th.)
Alex

Matalia (18 th.), hari Se

Djaksa bahkan
dengan hakim,
dan belum dapat dipersalahkan

lasa oleh Pengadilan Istimewa Djakarta
telah

selama kesalahannja belum ter
bukti dimuka persidangan,
(PAB)

didjatuhi

hukuman ma-

sing2 9 tahun dan 6 tahun

pendjara

potong

lama dalam tahanan.

se

Barang2 bukti sebagai

alat

untuk

melakukan

DuAibLen
ditepi ang
Pmr buta
1g jang Mekah

'erhukum

&

kan

p

menjata

jesalan jang sebesar2nia

alas keputusan
kedua Menter! jg

membolelikan PN Garuda memu

kemarin. Me

keterangannja

Maj

tol dibawah

kaliber

38

dapat

di

mjliki oleh
non ABRI
sebagai sendjata bela diri dengan

PENDJUALAN SENDJATA TANPA IZIN
MELANGGAR KEKEBALAN DIPLOMATIK

mendapat idzin dari

fihak Kepo

, sedang sendjata? pistol ka
tas hanja dapat dim!
keatas

ABRI atau orang? terien
telah memperoleh
idzin

Hankam. Djadi menujdjen Yoga Sudomo penndjata2 pistol jang te
ukan oleh V. Kosek, ber
dibawah 38 apabila pendjuslan tersebut seidzln fihax Ke
justru

V. Kosek

dalam

memper

Gjualkan sendjata2 pistol tersebut
tidak se'dzin fihak Kepolisian, se

hingga V Kosek dapat dinjatakan
telah

melakukan

djata pistol gelap-

Majdjen

pendjualan

Yoga

sen

menganggap

Seotland Yard Selidiki
Tuduhan

Pembunuhan

Massal Di Malaya Th. 1948
London, 18 Maret (Mdk).
Seorang detektip Scotland Yard,

pada hari Senin telah ditundjuk un-

tuk mengetual suatu penjelidikan ter
hadap tuduhan pembunuhan massal
"terhadap 25 penduduk desa oleh pa-

sukan2 Inggeris di Malaya tahun
1948 lalu.
Laporannja akan

TENTARA AMERIKA
DI VIETNAM KINI
460.8000 ORANG
SAIGON

— Kekuatan

pasuk-

dikirimkan ke-

disengadja.

Sedangkan pisau
kan untuk menikam
kim

gu

menjstakan

untuk

kedua

adalah direntjanakan

naik

pikir2

banding.

dilaku
di
seming

(PAD)

Inggeris jang

paling banjak

Pertahanan Siprus, Polycarsus Gear
@ndils, pada malam Senin ji
Menlu Turki Ihsan Caglayangil me
nestakan kepada pers behwa "prak
teK2 melakukan terorisme untuk men
tlapar tudjuan politik dan pribadi d
Turxi tak dapat dibiarkan vegan ..
ja, maskipun tindakan:

rakag Turki maupan Junani

per

dua hari Senin antara 'kepala ne

gara Kambodja Pangeran Norodom Sihanouk dan presiden Ni
kolai Podgorny serta perdana men

teri Alexel Kosygin.
Menurut kalangan? Sovjet dan
Kambodja di Moskwa, Sihanouk
menudju Peking hari Selasa hal

YOGA

V. Kosek dengan melakukan pen
djualan sendjata2
pistol gelap
itu, telah menjalah-gunakan kekebalan diplomatik. Dengan tinda
kan

jang

telah

dilakukannja

itu,

mennurut pendapat Kepala G. 1/

Intel Dep- Hankam, V. Kosek se
bagaj seorang diplomatik
telah

djatuh dan

akibatnja

menurut

pendapatnja, ia sangat sukar di
terima oleh Negara2 lain, ketjua

4 Negara? Komunis.

Dalam wawantjatanja dengan wartawan “Merdeka” itu Majdjen Yoga
lebih landjut mengatakan. perbuatan
jang telah dilakukan oleh V. Kosek
Galam pendjualan sendjata2 pistoi
adalah suatu perbuatan kriminil, teperbuatan itu dapat berakibat se
bagai suatu perbuatan subversi, ka
rere serdjata2 piston jang telah di
djual

oleh

kung

V.

jawab

Kosek

dengan

tjara

Sebagai seorang diplomat, V. Kosek tidak dapat dibenarkan melaku
kan perbuatan? sematjam itu, sebab
perbuatan kedjahatan jang dilakukan
oleh seorang diplomat dapat memba
wa akibat jang menjangkur nama ba
ik daripada bangsa dan negaranja.
serta hubungan antara negara dengan
negara jang bersangkutan.
Selangjutnja, atas pertanjaan war
tawan “Merdeka”, Kepata G. 1/Intel
Dep. Hankam
mengatakan. bahwa
apa jang telah terdjadi dengan penGjualan sendjata? pistol jang telah
dilakukan oleh V. Kosek, dengan tja
ra gelap itu adalah suatu kelalaian
difihak kita. Mengenai telah kemba
Ninja V. Kosek kenegerinja, Majdjen

Dalam

teroris? komunis, jarg telah mereka
tahan semalam.
Penjelidikan
jang dilakukan oleh
Yard itu akan dipimpin oleh detektip
Frank Williams, 82 th, salah seorang:
detektip

MAJDJEN

haik bagi Kedubes dan
Trekoslowakia.

nuh 23 orang jang ditjurigai sebagai

berpengaleman
dalam memetjahkan
perkara? kedjahatan.
Seperti diketahul, Menteri Perta
hanan Inggeris, Denis Mealey bulan
lalu pernah mengatakan bahwa Kementertan Peperangan pada waktu
Itu tidak pernah menerima laporan?
mengenal tindakan? kedjahatan jang
dilakukan oleh pasukan? Inggeria di
Malaysia. (Rtr.)

KATA

Moakwa,
18 Maret (Mdk)
Un' Sovjet hari Senin menjata
kan lagi bahwa negara ini meng
hormati 'notralitas dan keutuhan

gelap itu dapat djatuh pula ditang
an orang tertentu jang tidak bertang

pada Ketua Badan Penuntut Umum
Inggeris untuk digunakan sebagah
pertimbangan3 resmi.
Move tsb merupakan
kelandjutan
setelah adanja suatu permintaan dari
Kementerian Pertahanan kepada Direktur Penuntut Umum guna membeTikan nasehat2nja.
Pemeriksaan2 telah dimulai setelah
sebuah suratkabar Minggu jang beroplah banjak memberitakan bahwa
suatu patroli
pasukan "Scots Guarda"" telah menembaki dan membuTeam Hakim dalam vonnisnja
Kn aga anngaa
bahwa pembu

Buruh
PN Garuda-

Hankam

dite-

nurut Majdjen Yoga, Vaclav Kosek diperkirakan te-

Menurut

dan

saudara angkatnja

ke

dengan

Dep.

Demikian

djen Yuga Sudomo sendjala pis-

jang dituduh membunuh

se-

Karyawan Garuda Tolak
Keputusan 2 Menteri

kat2

Pendjualan sendjata2 se-

tjara gelap oleh atase pern Kedubes Tjeko-

lah melakukan perdagangan sendjata2 pistol itu beberapa kali.

Dua orang anak angkat Prof. Dr. A.J. Kostermans
masing2 Laza-

MAHKAMAH

atjuh

(Mdk).

gaskan oleh Majdjen Yuga
Sudomo Kepala G-1/Intel

dimarkas

Djakarta 18/3 (Mdk).

jang

Maret

kan pengusutan lebih diavh.
Dalam pemeriksaan jang dila
kukan dengan teliti orang tsb.

oleh Angkatan

akan mengangkut

h | pesawt jang telah
tktak dapat dipakat Ia
iubuh Geripada pesawat
tsb masih Gla: kendisn utuh, seGdangkan pesawat .sh akan dibe
rikan kepoda Nederland sebagai
hadiah. Kini pesawat tersebut su
dah menunggu di Tandjung Priok
untuk dikirim ke Nederiand. De
keterangan jang
"Merdeka"
“

berwadjib.

tersebut

taken, bahwa perawat B.25 oleh
AURI perrah digruukan
dalam
penumposan pemix:cntakan R.M.
5. dan PRRI, ara
awat B.
25 jang akan dikirimkan ke NeGerlend dan kini telah disiapkan
jang

RI. Dan

PEMBUNUH
ANAK ANGKAT
KOSTERMANS
DIVONNIS BERAT

AGUNG
AWASI TINGKAH
LAKU HAKIM
18 Maret (Mdk)
gar SH menjesalkan

18

slowakia di Djakarta tetap
dalam pengusutan pihak

idec

Djakarta,
Panitera
Mahkamah Agung
Bismar Siregar SH mendjelas-

wa-

dan
kawan2-nja
membawa
Orang tsb kesuatu markas AB

Ditambahkannja

pula bahwa memang hal

dengan

Djakarta,

Dr.

Hatta baru2 inj adalah suai

dan

jang putjat pasi mengi.

PEM. SOVIET UNI
DUKUNG KAMBODJA

Kosek Sudah Djatuh
Sebagai Diplomat

ngatakan bahwa ja tidak tahu
uang tsb palsu. Tetapi orang
tsb enggan meneliti uangnja
kembali, se.olah2 sudah tahu.
Karena sikav
ini Bambang

kan bahwa idee jang ditjetuskan
bekas

tsb. bagai kerbau tertjo

hidung

Manan
BaNaa ee ana Rae

masalah

milisi, Letdjen Soemitro menguta
oleh

Bapak

dipanggil Let.
datang
an

kuti sadja permintaan botjah
Bambang. sampai keiang pen
@jadja rokok. Dilang tsb En.
dang mau ditipu dengan me.

djuk kepada Deputy KSAL Laksa
mana

“Uang

palsu, Bapak
nan. Harap

wira2 Tinggi ALRI. Ia lalu menun
Djakarta, 18 Maret (Mdk)
ce Mensngan dengan beri
ta "Merdeka kemare, se.
kitar permintaan Pangeran

ketika

menjelesaikan

persoalan pembajaran tsb de.
ngan membajar
kekurangan.

Tjanderawasih)

tidak mau

djawaban

meleset

orang tsb mau

21

dengan

1 Hp

itu bersalah tidak Gupat dilakukan

EE

1

(“png

pada

itu Majdjen

Pemerintah
Yoga

2 Awak Kapal
Bom AS Dapat
Suaka

Dari

Kambodja

DI AMERIKA SERIKAT
MEREKA DAPAT
DIHUKUM 5 TAHUN
Washington, 18/3 (Mdk).
Dua orang awak jang di
beritakan berontak dari ka
pal Columbia Eagle, telah

diberi suaka politik di Kam

bodja,
demikian
Departu
AS umumkan hari Senin.
Sebelumnja seorang djuTubitjara dari Pentagon (ke
menterian pertahanan AS)

katakun - bahwa

kedua

orang itu ,,didjemput” oleh

kapal

menahan

Kambodja

setelah

Columbia

Kalangan

Eagle.

resmi di Washing

ton mengatakan bahwa pembe
sar2 diplomatik AS di Kambo
dja meminta

izin untuk boleh

berbitjara dengan

kedua orang

jang memberontak itu dan me

ngusahskan

pembebasan

mua

tan kapal COLUMBIA EAGLE.
Kedua
itu bisa dihu.

Su

s'srspun jang telah melakukan pelang
goran hukum jang berlaku. Demikian
pula terhadap anak2 ABRI jang telah
melakukan perbuatan kedjahatan de
vean menggunakan sendjata? ABRI
atau
kendaraan
ABRI
akan
Gilekukan — tindakan
tegas
Ge
ngan tindakan pemetjatan terhadap
Okpum ABRI jang bersangkutan. apa
reka jang telah tjukup umur
Demikian menuru Kepala G. 1/Intel
Dep. Mankam dalam suatu wawan
Uara chusus dengan wartawan “Mer
deka”
diwula Dep. Hankam kemaren
par.
«S

kat, tetapi tiada persetudjuan

@kstradisi

diantara

dan AS.

Sebelum

wu hari

Kambodja
AS

supaja

'Mellon”,

BIA

Kapal

Minggu

telah menolak usul
kapal

AS

mengawal

EAGLE

Kamboja

Kambodja

keluar

lamnja,

COLUM-

perairan

COLUMBIA

FAGLE

jang ditjarter oleh Pentagon
Itu

membawa

nisi untuk

& Msangthai
awaknja
jang

|

bom?

pelabuhan

dan

tetami

mu.

militer

“oleh

membersetak

memasuki! verairan
Kambodja
DPA/

|

MERDEKA

HALAMAN "

3 Astronot Apollo
Tiba Hari ini
Djam 12.00
pada

DJAKARTA, — Tiga as
tronaut Apollo XII, Richard
Beam

siang,
Maret

dari

hari Rabu

sepandjang

lapangan

majoran
sia.

ke

terbang

12.00

tgl.

pan

18

terbang Ke.
Indone.

Lumumba

—

terbang — Dil.
Djl.

Gunung

Sahari — Djl. Dr. Sutomo

— Dil. Lapangan
Banteng
Utara —
Dil.
Lapangan
Banteng Barat — Dil. Pe.
djambon — Djl.
Merdeka
Air Mantjur

“Dji. Thamrin

nesja.

Atiara

—

—Hotel Indo

astronaut2

:

Kedatang.

Kemajoran,

Kuala

Puan

tsb

terj

Lumpur,

Sharifah

PM

18/3

Tengku

(Mdk)

Rodziah,

Abdul

Rah-

LA

Philips lambang tjahaja terang

AMAL IRAMA

(DJAKARTA- BANDUNG
dan DEALER

SURARAJA

SEMARANG

DI RAYON

ANDA

MEDAN

ND"

MERAH
AE
IX ABE APK

NAN YA NYA NAN

DANA

UAN

ATA

PERINTIS PERTAMA JANG TELAH BERDJAJA
MEMBUAT BAU2AN MINJAK ANGIN !

AN GLNATG

Ie

ASN

MINJAK ANGIN DJERMAN
TJAP LANG

ini bukan hanja sangat mudjarap,akan
yana baunjapun harum sek:
Tak

INA NA LIA Sr UAN

akan mengatakan

dan menjaa ek

terbang

man, telah turun tangan mem
bantu persiapan hidangan pa

da djamuan makan keradjaan
untuk menghormati
Presiden
Soeharto pada hari Senin ma
lam.
Hidangan itu bernama otak

otak,

suatu

ikan

Ii minjak-angin

baunja enak

chas

LB
LA

Bisa dipakai untuk diluar

kulit

didalam mulut.

Telah termashur dimana?
karena mudjarapnja dan

ANA

kwalifetnja jang tinggi.

ON
AAA LAMA

dan segala matjam penjakit.

Oz, /N,E9:
LINA
BABA

Tjap Lang ini iaiah untuk
menghilangkan sakit2 pilek

UTJAPAN TERIMA KASIH
Kami sebagai Direksi dari "AGUNG THEATRE”

dimasak

dalam

bungkusan

dari

setjara

daun

njiur jang telah membawa na
ma

isteri

PM

Tengku

Abdul

Rahman, jang membuka res.
toran chusus makanan Melaju
di Kuaia
Lumpur, mendjadi

ternama.
Dalam
itu

perdjamuan

disadjika,

pula

jg

resepsi Senin malam
Djamuan

menutup

maka,

atjara

itu.

malam

harj

badi dan atas nama seluruh Kar yawannja» engatap

17 Maret

Direksi & K.

Sungguh, anda

Kami dapat terbangkan

nampak

Presiden

Soeharto

dan

diterima

oleh

rah2 dimana anda dapat. melupakan” semua

kesulitan untuk mengaso dan bergembira.

Njonja

Depu.

Bukankah..kini tiba waktunja untuk beristirahat sekurang2.nja seminggu. Atau dua,
Atau figa. Atau berapa waktu sadja anda da

ty Radja dan Sultanah diista
na keradjaan, dimana Deputy
Radja atas nama radja menje
matka, tanda kehormatan ter
tinggi

“Darjah

Mahkota

siden

Soeharto.

Soeharto

Djuga

jang sama.

Soeharto

Njonja

Malaysia

Presi.

menganugerah-

Radja dan

"Bintang

Republik

kelas satu” jang di

Presiden

Soeharto djuga pada

berangkatlah. Dengan penerbangan

terima
oleh Deputy
Radia
atas nama
Radja dan Ratu.

kin perdjalanan anda hebat.

kesempatan itu menjematkan
"Bintang Maha Putera” pada
dada Deputy Radja dan Sul.
tanah.
Pad,

hari

kedua

hadapi atjara2 jang vadat.
Atiara hari Selasa itu dimulai
dengan bermain golf, me'etak

ku Abin'
Rahman, Puntiak
atjars hari
kedua itu ialah
penanda'mnranan perdiandii.
an persahahatan baru antara
kecua negara.

geri Denpasar

jang mengadili

kara tindak pidana

per

telah mendja

tuhkan hukuman 14 tahun pendja
tahanan

terhadap

gem

bong PKI
malam/Gaya
Baru,
Kwee Lian Kje,
Kwee Lian Gie WNA Tjina jang
diangkap

di Surabaja

tanggal

Agustus 1968 jl adalah WNA ker
lahiran Denpasar, jang” melakukan kegiatan? penting
dalam
rangka

membangun

1

Nona Takako

Kudo beraksi den gan “band electone orgel-nja”.
(Gambar

Djakarta,

18/3

(Mdk)

Namanja Takako Kudo.
Imana

Orangnja

harusita

wani

@i Bali. Kegiatan? jang dilakukan
itu

lalah

mengadakan

rapat2

sur2 diantaranja Perdjuta,

dj

Koman

do Aksi Sikarno. Penerus. Leti
kan Api dan brosur penting lain
PUSAT

KURSUS2

NEGERI

TJABANG KWITANG
Dil. Prapatan No.26
Djakarta

. HI, malam Minggu
lau nona Kudo jang sedjak berumur
5 tahun bermain piano dan memiliki
pengalaman internasional diantaranja
menghibur hadirin dengan lagu2 irama rumba dan begulne seperti "From
Russia with love, the Breeze and 1"
dan laguZ mutachir: O-bladi, o-bada,
mambo
Misirlou, Love Is blue, San
Francisco, Aldila, Chao-chao bambina,
PADANG
MERASA

Djakarta,

Dirdjen

Menerima pendaftaran untuk rom.
Dongan2 baru Kursus2:

SUDIRDJO
PRIHATIN

18 Maret
Bea

dan

(Mdk)

Tjukai

Pa-

dang Sudirdjo mengatakan pa
da upatjara bendera di kantor

ET, bahwa hasil dari beberapa
tindakan pengamanan terhadap
pemasukan barang2 jang
telah

diperintahkannja

untuk

dilaku-

kan. telah membawa hasil jang
sungguh

1970,

sangat

membuat

ia

prihatin,
karena ternjata masih
eda segolongan ataupun oknum

oknum pegawai Bea dan Tiukai

tersbut (Kantor KPAA Nog,!.)
No.:

261/M/70.

Ed

Zutverdi)

”One Man Show”
Oleh Takako

kembali PKI

Bali Motor Djalan Peneleh Sura
baja serta mengadakan
rapat2
dirumah Ong Tiwon Hin, djuga
@! Surabaja.
Untuk lebih menghidupkan kem
balj PKI d/ Bali disebarkan beru

Tilpon 49363 — 43755.

Lihatlah betapa anda segar kembali.

jang bi-

Pan Am membikin perdjalanan anda hebat.

Djakarta, 18 Maret

kan karangan bunga, menga.
dakan pertemuan denran kabi
net Malavsia. menindiau aka.
demi militer keradiaan Malay
si» dan berachir dengan dja.
muan maka, malam iane di
selenerarakan oleh PM Teng-

14 TAHUN PENDJARA
UNTUK GEMBONG PKI
MALAM BALI K.L. GIE
DENPASAR, — Pengadilan Ne

Hubungilah Pan Am di Hotel Indonesia.

PASAR

kundjung

annja Presiden Soeharto meng

jang lebih
Mengutamakan
pentingan dan keuntungan

sendiri
nusa

dan

daripada

bangsa.

ke
diri

kepentingan

(PAB)

dan lagu2 Itali modern lainnja
Sambutan tjukup hangat, tapi Jang
lebih menarik adalah alat organ buatan pabrik Djepang itu sendiri. Persis
sebuah band.
"A one man show",
kata
seorang rekan. Betapa tidak. Or
wan semi otomatis Itu ternjata dapat
pula memainkan irama — semi-klasik.
Untuk itu Takako dengan suatu kotak
Dari Irama satu dapat berubah ke'
ma lain jang tjukup di
menekan
memainkan knop2 itu.
ri rumba,
ke-tango dan kemudian fox trot sampal pada jang ringan. Bas terdapat dibawah dimainkan dengan kaki kiri.
Menuruy manual jang dikeluarkan
"Yamaha" maka orgel dan produksi
pianonja mendapat pasaran diberba
gai negara Timur dan Barat. Di USA
terdjual habis tidak kurang dari 220.
000 buah dalam tahun 1965 sampai
Rose Keneddy, ibu mendiang Presi
den Amerika turut memilikinja. Produksi total jang terdjual habis ketika
itu mentjapal 497.000 buah.
“Berbagai hotel, akademi dan seko:
lah musik, televisi, termasuk rumah
tangga keluarga? jang tentunja berada
memilikinja mulal Hongkong, Hang
kok, Bombay, Cairo, Lebanon, Mexico
City, sampai di Las Palmas. Mende
rgar burji2an jang keluar
Wu berbagai komentar meng
Sungguh saingan beri
Marja tertunja mimik jai
pemain band tidaklah bi
Ken

(Mdk).

Suatu sumber Bank Indonesia menerangkan kepa
da ”Merdeka”, bahwa mulai tanggal 1 April 1970 ini
Pasar Uang,
sebagaimana
jang dinjatakan oleh Guber
nur Bank Indonesia pada
Kongres Perbanas pada be
berapa waktu jl, akan mulai direalisir. Untuk tahap
pertama baru didjalankan
Pasar Uang dan Bank Indonesia bagi tahap pertama
ini akan menjediakan 1 (sa
tu) miljar dengan kopur
nominal Rp. 10.000,—: Rp.
500.000,— dan Rp. 1 djuta
untuk

djangka

waktu

3 bu

lan dan mengenai pendjualannja dilakukan setiap bu
lan.

Sumber
itu menerangkan lebih
djauh bahwa — untuk keperluan
hal itu Bank Indonesja akan me
ngeluarkan

donesia',

'Sertificat

jang menurut

Bank — Inketerang:

an itu akan dikeluarkan melalui
Bursa Valuta, dengan pengertjan
bahwa bank? dalam hal ini akan
bertindak sebagai "dealer" Dika
takan

bahwa

Bank

Indonesia

un

tuk tahap pertama inj akan men
djuat 94-1/4 pCt
Diperoleh keterangan lebih dja
uh bahwa surat? berharga jang
d'perniagakan dalam Pasar Uang
Ini, akan diberikan djangka wak

tunja selama satu tahun.
Surat?
berharga "Sertifikat Bank Indone
sia' (jang merupakan
djaminan)

4 ORANG KORBAN
KERBAU NGAMUK
Djakarta, 18 Mare, (Mdk)
Kemarin di Kwitang sekira
09.00 pagi
jang akan dibawa ke pen
ba2 telah ditabrak oleh
bil. Akibat tabraka dita: Du
ktan
ak

sampai

perdjalanan anda. Dari sewa mobil
akomodasi hotel.

Adiak istert anda (ia pun nampak lelah) dan

Ratu

Indonesia

Maka itu-hubungitah Pan'Am'hari ini djuge:
Kami akan mengatur semua keperluan selama

pat sediakan untuk berlibur dan bergembira.

Pre

tanda ke

balasannja

kan kepada

Seri

kepada

menerima

Sebagai

den

Utama

Negara"

waktw

arti. Ke kota2 jang tak pernah tidur. .Kodao.

mobil Presiden
dan Njonja
Soeharto menudju ke Istana
Tetamu, Setelah istirahat se.
djenak,

anda dalam

singkat. Ke tempat? dimana waktu tidak ber."

terlalu lelah. Mungkin terlampau banjak pekerdjaan dan kurang waktu.

kundjungan Presiden Soeharto
di Malaysia.
Setibanja di Kuala Lumpur
dari Djakarta, dengan iringan

Atas kundjungan jang tiba2 itu kami mohor: maaf bila
service jang kami berikan kurang memuaskan.
Djakarta

Lihatlah diri anda.

ini

pertama

nja.

kan rasa Sjukur dan terima kasih jai
| atas kundjungan dan per! hatian dariI! Un A. YANI
Jang belah sudi menjaksikan sendiri
pertundjukan Film
di
lung kami " AGUNG THEATRE”.

Nampaknja anda perlu libur

makan

tari2an

dilakukan
oleh para
penari
istana.
Sedjumlah 200 orang
diundang
untuk menghadiri

ra potong

Minjak Angin Djarman

makanan

jang

L

&—

lapangan

besaran

PT. PHILIPS.RALIN ELECTRONICS
TJABANG'

segenap

Kemajoran.

is.

LEBIH TERANG
DAN TAHAN
LAMA

.

galkan

datang”,

Me mms memangai

Z
»8

dengan

pengiringnja akan mening.

utja.

selamat

UAP

2

Astronaut

dilapangan

Presiden

Timur — Dil Merdeka Se.

latan —

12.00

Otak2 Untuk

Djalan? jang akan dilalui
adalah
sebagai
berikut:

Lapangan

man Ismail Marzuki dimu.
laj. 18.00. Komprensj pers.
19,09
Kembali ke
Hotel
Indonesja.
Hari
Kamis
19
Maret
hari istirahat bagi
para
astronaut,
Harj Djumat tgl. 20 Ma.
vet pagi djam
8.30 ketiga

Hidangan Isteri Tengku :,

djalan

Hotel

Maret

an 3 astronaut

akan dapat

dilihat sesudah djam

16.00 Atjara untuk undang
an "Space Forum” di Tu-

1970

berikut

Astronaut

dari Hotel Indo

nesia kegedung Ekuin, Mer

LA MOLAS

dan Alan

Conrad

sebagai

15-00

deka Selatan, 15.15
Tiba
digedung Ekujn. 15:45 Me.
njnggalkan
Srj
Sultan,

mar

Charles

18

Indonesia.

berangkat

BALANIAL ANN MALANIAL AAL AN ISOLA OLI NELAIAL AN LAN BOLA

Gordon,

tgl. 18 Maret

adalah

1970

Iring2an mobil
be.
dar? lapangan ter.
12.40 Tiba dj Hotel

ran
bang.

Hotel

Pawai Sampai Ke

18 MARET

RABU,

UANG DIBUKA
RESMI 1 APRIL
wa Pasar Uang didalamnja sela
lu terdapat
unsur pindjaman

Bank Indonesia
Akan Keluarkan
Sertifikat

akan tetapi hal

itu danggap

per

katkan usaha kepada Pasar
dal bagj masa selandjutnja

Mo

lu

nantinja, setelah diperoleh peng
an didalam pelaksanaannja
akan ditingkatkan. Dalam rangka
dikeluar
peningkatan ini akan

kan pula nanti 'certficat of de
posits
Sumber jtu mendjelaskan bah-

dilakukan

Oleh

untuk

karena

dapat

didalam

mening

Pasar

Mo

dal in” tidak lepas daripada sca!

kepertjajaan.

maka

untuk

semen

tara hal itu belum akan didjalan
kan, sebab harus
didapat dulu
suatu
pengalaman bagaimana
Pasar Uang itu nantinja d'dalam
prakteknja. (BS)

-UPATJARA SERAHTERIMA DJABATAN
PUSKOARMA II DI TJILANDAK:

KOMANDAN. "IKAN PAUS”
BENARKAN DITANGKAPNJA
Plt KSN & 2 PEGAWAI
Djakarta,

18 Maret

(Mdk)

Dalam
wawantjara chusus
Merdeka" dgn
Kol. (KKO)

Sardjono
Operasi

setelah

Suprapto Komandan
Ikan Paus” sesaat

selesai upatjara

serah

terima djabatan jang telah di
lakukan kemaren pagi di Ks.
satrian KKO
Tjilandak Dja.
karta, diperoleh
keterangan
bahwa
Pit KSN dan ? orang
pegawai sipil
“Gita Bahari”

benar
team

telah

ditangkap

“Ikan Paus"

ka pembersihan

dalam

oleh

rang

sisa? gelap

G30S/PKI.
Menurut
Kol
(KKO)
Sardjaono Suprapro
lebih landjut

kinj Plt (L) Ksn masih dalam
pemeriksaan pihak Kopkam.
tib untuk mendapatkan data?
jang lebih konkrit. Menurut
Dan
IG)

tesm

dalam

“Ikan

a

Paus

PKI. Dari djumlah tsb menu
rut Dan team "Ikan Paus” ter
diri dari Pati,
Pamen, Pama
Bintara dan Tamtamz
Kol
prapto

(KKO!
Sardjons Su.
pada hari Selasa kema

ren dj Kesarian KKO Tjilandak telah menjerihkan d
tannja selaku
Puskoarn
kepada penggantinja Let. Kol
'KKO) B. Sumardi jang selan

djutnja Puskvarma II dirobah
mendjadi Brigade IL Sebaga!
mana
diketshui
Pusksarma
I—II telah dilebur
mendjadi
satu Puskoarma
jang berke.
dudukan di Surabaia dengan
sebagai
Panglimanja
zdalah
Brig'jen (KKO!
Sumardi K

setang

dukan

Brigade

I-II

di Diakarta

berkeda

sedang

Kol.
(KKO) Sardjors Suprap.
0 menurut
keterengai
akan
“Warik ke MBAL
#
UPATJARA
DJABATAN

SERAH
TERAS

DJAKARTA

—

TERIMA
HANKAM

Kemarin

pagi

bertempat diaula Dep
Hankam
dengan Insnektur Upatjara Wa

pangab

Diend:

Panggabean

upatara

batan

teras

serah
Den

RABU,

18 MARET

1970

MERDEKA

HALAYAN III

PERTEMUAN WILLY BRANDT - STOPH

hari2 besar.

dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaji

Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

tsb jarg pada asal usulnja adalah be-

kas satu Djerman Raya (Reich) hen-

dak memasuki Era baru dalam sedja-

Tah Djerman sesudah perang dunia keYus. Djerman Barat atau Republik Fe-

lam kantjah perang dingin dan merupakan manifestasi perang dingin dan
pembagian Eropah dan dunia dalam
Gua kelompok kekuasaan jaitu blok

AAS dimasa lalu, karena dianggap AS telah melanggar kedaulatan wilajah
dan tak dapat diampuni lagi. Digamping itu dengan suara jang tjukup
bergema, Sihanouk djuga dengan sungguh2 mengharapkan hal2 tersebut
tidak terdjadi dengan negeri2 komunis, seperti RRT, Sovjet, Hanoi dilnja.

Demonstrasi anti-Vietnam-komunis jang dilantjarkan oleh pemudaz
tanggal 11 Maret j.1. di Phnom Penh, telah menundjukkan kepada dunia
bahwa Pemerintah dan Rakjat Kambodja ingin mendjaga
kenetralannja.
Oleti sebab itu Kambodja menuntut ditariknja mundur pasukan2 Vietnam
Utara dan Vietcong sebanjak 16.000 orang dari tempat2 persembunjiannja
Kambodja.

Panglima Angkatan Darat djenderal Lop Nol jang mendjabat acting Ke
pala Negara pada waktu Pangeran Sihanouk berada di Paris, telah menjatakan, bahwa tindakan? demonstrasi pemuda dan mahasiswa
Kambodia
Itu adalah "patriotis”!
Sebaliknja Norodom Sihanouk mengutuk demonstrasi kekerasan para pemuda dan mendjelaskan, bahwa djika terdjadi kup dinegeri itu, dia tidak
akan menghalangZinja. Keterangan Pangeran Sihanouk jang bertentangan
kepala

Pemerintahan

me-

kat

Kenetralan Kambodja jang didjaga dengan kekerasan hati oleh Sihamouk ternjata menimbulkan kesempatan bagi golongan2 didalam masjarakat jang mengambil djalannja sendiri2. Diantara warganegara Kambodja itu
ada jang memihak kepada Barat, demikian djuga tjukup banjak jang men
Gladi penganut2 ideologi komunis. Mereka saling berlawanan dan memberikan tjap kepada
lawannja untuk mendapatkan keuntungan politik. Kita
dengar berita2 jang mengabarkan tentang pembesar? jang kena sogok oleh
Vietnam Utara
bahkan disebut ''pendjual2 negera'”. Disamping itu pihak
Jainnja menelandfangi golongan2 pertama itu, sebagai "kaki tangan? imperilis". Sehingga tergambariah pada kita suatu situasi jang penuh dengan
dualisme dan paradox2 politik.
Pangeran Sihanouk sampai sekarang masih dapat berdiri ditengah? masa Kambodja jang berajun2 kekiri dan kekanan
Itu. Tetapi hari2 jang
mendatang ini, akan kelihatan lebih dlelas lagi, kemana djurusan jang
dikehendaki oleh Pemerintah dan kemana, jang dikehendaki rakjatnja, jang
belum tentu semuanja setudju kepada sikap Pemerintah Sihanouk.
Kedudukan Sihanouk jang telah mampu mengendalikan pemerintahan
setjara madju selama Ini, memang tidak
mudah untuk setjara tafysung

SERDADU
Seorang

didaerah

sia ?”.

Pertanjaan saja tersebut jang me-

Enam bulan telah berlalu, sua-

tu krisis telah melanda India jang
hampir sadja menimbulkan ada-

nja perang saudara jang dahsjat.

Akan tetapi berkat keberanian
dan keteguhan hati perdana men-

terpaksa mengangkat

tersebut.

mengenai

kemungkinan2

Gdjasama dan dialog

keempat

Sumber2

langan rekan2 dari pers Belanda

Memang
didalam
suasana
konfrontasi terhadap negeri Belanda, karena soal Irian-Barat.

log ianjara Penganut2 Keper-

agama

ju.

pada tingkas jang begitu ting-

€i diantara wakil? dari keem-

pat agama

ker-

diantara

konperersi

me-

PANGERAN

diantara mereka.

BERNHARD

nja, tapi djustru pertanjaan saja

didalam keadaan bagaimanapun
djuga, tidak sadja (seperti ditulis
oleh sdr. D.Siregar M.A. diha-

“Merdeka”

igl.

12 Maret

OLEH:

1970) Belanda mendjadi pusat
perhatian kita, tapi Indonesia

Didalam

hati orang2

mungkinkan suatu kundjungan
tingkat Menteri serjara timbalbalik, apalagi tingkat Wakil Kepala Negara. Tapi saja tak menduga, bahwa esok harinja bukan
kesan2 perdjalanan — Pangeran

Indonesia dan Belanda itu saja

Didalam suasana — perhubungan jang kurang sedap antara

loni — "Nederlandsch-ndie”.

Alangkah melesetnja ramalan
Colijn dulu jang mengatakan

di ha-

rian “Merdeka” antara-lain sbb.:

Nederland sekarang bukanlah
Nederland jang dulu. Nederland telah kehilangan negeri
djadjahannja jang terpenting

Bernhard dari Amerika-Selatan

geboren

headline berita

terpaksa

diemahan bebas: “Indonesia
(Bersambung ke hal.IV

mengakui, — bahwa

ara pendukung Nj, Ghandi teah
jakin bahwa Nj. Ghandilah jang dapat

memimpin India menggantikan ajahja mendiang Sri Jawahartal Pandit
nja sering disebut Phriyadarsini (orang
amat tjantik), adalah benar? seorang
wanita jang banjak memiliki warisan
dari ajahnja. Warisan dalam arti sifat2
kepribadian dan kepemimpinan.

OLEH:

sama2

berkembang

mendjadi

DRS.

M.

MANGATAS

SAIGON. 18 Marec (Mdk)
il
Serik
Komantio

Djuga dikatakan bahma
AS
pada harj jang sama masih me

Sementara

|1 | AI6 |1| 1ai I: |

Hongkong

mengutip
Lao, bah.

10 Maret jl didaerah bebas mili

sudah

sebanjak 1237 pesawat AS jang
berhasil didjatuhkan sedjak bu

lan Mei tahun 1964.
LAGI 3 LEDAKAN
DI NEW YORK
NEW

ngingat dia adalah orang dari Utara,
jang langsung datang kedaerah Selatan
Jang setamanja tak mudah dirukunkan.

uniek

jtu darj

ter di Laos Utara, maka

berbitjara dihadapan pihak? jang sedang bentrok. Ternjata berkat kesung@uhannja, kerusuhan itu dapat diredakan. Ini sungguh
3

jang tukup

sa

wa dengan dirontokkannja sebuah pembom AS pada tanggal

Djadi bukan pula sebagai seorang jang

peristiwa

bagi

diberitakan
dengan
kantor berjta Pathet

da tanganannja oleh pemerintah CDU.
Brandt-Scheel djuga menjadari politik Timur dan dengan Berlin Timur
adalah mempunjai ruang gerak jang
terbatas. Tapi kesempatan ketjil tsb
harus dipergunakan sebaik?nja jang
merupakan stepping stone menudju
pendekatan dan normalisasi dengan
negara2 Eropa Timur. Reunifikasi
Djerman adalah tudjuan, tetapi bukan
merupakan prasjarat atas segala dialog dan usaha pendekatan dengan rezim Berlin Timur maupun dengan ne
gara2 Eropa Timur.
Rezim Ulbricht berdasar
alasan
taktis telah menerima saran2 Brandt
untuk menerima dialog dengan Boon.
Mula2 PM:nja Stoph dalam surat-nja
mengadjukan pra siarat jaitu Djerman
Rarat harus sebelumrja mengakui de
jure RDD. Pra sjarat Ini kemudian di

"atu

bantuan2nja

tuan? keradjaan Laos jang ber
ada digaris depan.

Atom, jang selama ini ditunda2 penan

F:

|

| !

:

H1 | |

5 |!
if 4 f
tia ri 1 5

I E?

i7
||

me-

Fr

SUDAH
1237 HANTJUR,
KATA PATHET LAO

neruskan

setjara kekerasan dan bersedia menan
datangani perdjandjian Non Proliferasi

fit Ef
:

rasa langsung menderita kerugian

karena kelompok ini adalah terdiri atas beberapa Bankir dan
kaum usahawan besar. Namun

malahan bertambah kuat dan te- NJ. INDIRA GANDHI, terus memegang tampuk pimpinan tap kuat sebagai Perdana
negara menudju penjelesaian ber- Menteri.

3 Pesawat
AS Rontok
Di Laos

SIAGIAN

|b 1 f

Hal ini ditentang oleh kelompok Desai Nijalinggappa jang me-

nguasai keadaan, sehingga situasi
India dapat stabil. Kini dengan

teristim Akur MeMaNn
lebih terbuka dalam menjambu, utusan2 Bonn.
Dapat kita menafsir bahwa realisasi dialog langsung antara BrandtStoph akan merupakan satu era baru
calam politik antara dua negara Djer
Iman dan merupakan batu udjian dalam
mendjadjaki sampai dimana kemungkinan reunifikasi Djerman sehubungan
Yengan konstelasi politik di Eropa dan
didunia umumnja.

warkan perdjandjiannja non intervensi

dan fantasi serta flexibilitas dalam
politik Timurnja (Ost politik) maupun
dalam politik reunifikasi Djerman. Ka

(non partai).—

M

Dalam keterangan program pemerin
tah Brandt dimuka Parlemen 28 Oktober '69 ia menggaris bawahi usaha
pendekatan' antara dua negara Djerman . Selangkah lebih madju, Bonn
mengakui setjara defakto Djerman Ti
mur sebagai satu negara, tetapi bukan
dalam arti luar negeri. Brandt berkata
"RFD dan RDD harus menghindar
perpisahan dan sebaliknja mengatur
hubungan jang harmonis satu sama
lain". Program tsb merupakan aksen
baru dalam politik Djerman. Brandt
dibantu oleh Menlunja Scheel memprakarsai politik Timur jang realis
dan flexible serta mau membajar harga
jang tinggi untuk mentjapai maksimal
hubungan antara Djerman Barat dan
negara2 Eropa Timur. Brandt mena-

Fat mendjalankan politik pro Bat
jang seratus persen dan tanph variasi

Sep

wait and
sa"

Jang agak segar.

dua negara jang kuat ekonomi dan
militernja dilingkungan bloknja masing2. Selama ini pemimpin2 Djerman
Barat dan Timur kurang berani mengakui kenjataan dan beladjar dari
kenjataan sebagai konsekwensi sedjarah. Mereka selalu tenggelam dalam
rumusan formalitas dan kungkungan
idiologi. Kedua negara Djerman
lu saling menuduh bahwa jang
jang salah dan negaranja jang benar
dan seterusnja.
Kenjataan Jain jang sangat fatal
Gari tragedi/ini ialah ketiadaan respect satu
Yama lain hingga mengakibatkan
pfrkembangan tersendiri? me
nudju pengasingan dan pendjauhan
satu sama Nain. Djerman Barat menga
Gjukan diri "sebagai wakil resmi dan
satu2nja (Alleinsvertretungsrecht) Djer
man, dan mentjiptakan Doktrin Hallstein. Mentjoba mengisolasi dan menGiskreditkan Djerman Timur di dunia
Internasional. ' Memaksakan sebagai
prasjarat untuk mengadakan
pemililan penentuan hak sendiri di Djerman
Timur. Tidak mengakui garis OderNeise. Djerman Timur mendjawabnja
Gengan bantuan Uni Sovjet menuduh
Djerman Barat sebagai negara militeTistis, Fasistis, Revansist, Revisionist
Gan segala kata2 kedji lainnja. Pemim
pin2 Djerman Barat selalu bitjara
tentang reunifikasi Djerman dan dalam kabinet ada menteri untuk urusan
kesatuan Djerman, tapi dalam praktek dan kenjataannja tidak menghasil
kan apa2. Selama pemerintahan Adenauer (1949-1963) ternjata Djerman Ba

ketjil, suasana India ada dalam keada-

ngan tjepat diselesaikan.

bagai pembangunan.

Timur

kalangan pedjuang. Tatkala dia masih

maka pem-

itu, Nj. Ghandi

nan jang berbeda. Djerman. Barat dan

perlembur berkat adanja tekanan Mos
kow agar rezim Berlin Timur menerita tawaran
:
Dzlam
kemungkiran
pertemuan
Brardt-Stoph pada pertengahan »tau
mirggu ketiga bulan Maret ini Berlin
Timur, membuka satu alirea baru dalam politik pendekatan dua negara
Djerman. Brandt dalam suratnja mem
balas surat Stoph
menerima saran
pertemuan di Berlin Timur dar diusul
kan pertemuan kedua diadakan di
Bcrn.
Brandt tidak menerima pra
sjarat pergakuan de jure RDD tapi
lebih diauh mergharapkan pertemuan
jang bermanfzat bagi rakjat Djerman
dan demi perdamaian di Eropa. Dari
semula kita dapat merduga bahwa per
temuan pertama ini tidak akan membuahkan hasil? jang spektakuler. Tetapi momentum tsb adalah merupakan
usaha positip dalam
membersihkan
seluburg prasangka dan tuduhan2 dalam menudju dialog jang lebih realis
dan konkrit. Dialog ini akan berlang
sung lama dan memerlukan banjak
kesabaran. tahan diri serta saling merespektif dan sikap jang "'sachlich""
Barangkali pertemuan ini kelak akan
mendjadi batu udjian bagi realisasi
politik Timur seterusnia.
MUMNJA para penindjau politik Barat agak berhati? dalam memberi komentarnia terha
dap pertemuan
Brandt-Stoph
ini tetapi pada dasarnja memberi dorongan. sedang pihak blok. Timur njatange mau,
2

Tapi Parta Kongres kini
terbagi dalam 2 wadjah

bangunan ekonomi negara untuk |
memakmurkan rakjat dapat de-

kemenangannja

Ikontroverse ini, kedua negara
Djerman mempunjai persamaan
persamaan jaitu dua negara
Djerman menjatakan dalam konstitusinja akan usaha menudju reunifikasi
Djerman dalam formulasi dan teka-

Nj. Gandhi tetap kuat di India

bidjaksanaan Nj. Indira Ghandi
untuk menasionalisasikan semua
bank2 swasta, Menurut kejakinar,
Nj. Ghandi, hanja dengan djalan
menguasai usaha2 swasta kedalam

ternjata dapat

Pemimpin2 kita

dulu gemar sekali memindjam
utjapan Colijn didalam bahan2 agitasinja dengan ter-

jang bernama: Indonesia.
Tapi, sekalipun begitu, dunia

di Surat2 kabar
"De Tijd”,
"Trouw", "De Telegraaf” dsb.-

ALWI

duduk
berpeluk
dengkul.
Nederland bekerdja giat dan
membangun ekonominja kem
bali dengan sukses tanpa ko-

hatian mereka.

kemudian pernah menulis

RINTO

bangsa Belanda tidak tinggal

Belanda

pertanjaan saja ketika itu rasanja
kurang pada tempatnja. Perhu-

bungan Indonesia-Belanda jang
semakin — memanas tidak me-

Suatu
kenang2an .

jang sepintas-lalu "enfant terrible” itu. Tegaslah disini, bahwa

rian

Hu.

Menurut mereka, para peserta konperensi akan berusaha untuk membahas
#jara2
unjuk
membangun kontak2

djuga tetap mendjadi pusat per-

lompok moderat jang sering disebut sebagai sajap kanan dibawah pengaruh Desai Nijailinggappa tidak dapat menjetudjui ke-

Ghandi

IBALIK djurang perbedaan dan

Mjajaan? jang Hidup”, adalah.
jang
pertama jang “diadakan

ngajakan bahwa peniemuan
itu, jang bertemakan ,,Dia-

didjawab oleh Pangeran Bernhard dengan singkat:
"Ik ben niet uitgenodigd!
(Saja tidak di-undang !).

pangkalan pada perbedaan pandangan dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi. Ke-

Nj.

ketika di

(AF)

BEIRUT, — Kira? 40 rocha-

nimbulkan "hilariteit” (tertawa
terbahak-bahak) terutama dika-

dn itu dapat diredakan.
Perpetjahan
dalam
partai
Kongres India jang semula ber-

pe:nerintah,

tangannja

Menurut kahar, Israel telah menangkap 28 peladjar Arab

niawan jang
mewakili ag:
"m42 “Kristen, “Islam, Buddha
dan Hindu hari Senin memulai suafu konperensi d Beirug

teri Nj. Indira Ghandi, kekatjau-

tangan

Israel

Konp. 4 Agama di Beirut

KEDATANGAN

jang merupakan

serdadu2

dan penggeledahan.

Buat militer2 ji
bukan soal - sii

If

di negara2 Amerika-Selatan,
sehingga kemudian terdjalin
persahabatan jang sangat berfaedah bagi semua mereka
jang berkepentingan,
maka
dengan ini saja ingin bertanja:
Apakah perdjalanan sematjam
demikian tidak dapat Pangeran lakukan djuga ke Indone-

maka

liternja”:

|

Belanda

pemeriksaan

biret Erhard (1963-1966) djuga tidak
menelcrkan hasil apa2 ketjuali memrercalam djurang perbedaan antara
Timur dan Barat. Barulah dalam Kabiret Koalisi raksasa Kiesinger/
Brande (66-69) politik terhadap Djerman Timur mendapat angin baru serta variasi dan fantasi jang kreatif.
Kiesirger/Brandt dalam batas2 politiknja mentjoba politik jang lebih moderat dan berani mendjadjagi kemung
kinan2 berdialog dengan rezim Berlin
Timur. Pada ketika itu Djerman Barat
mulai meninggalkan politik dan strategi jang kolot dan dogmatis, menga
rah kepada offensif politik jang lebih
dinamis dan flexible.
Kabinet Kiesinger /Brandt mentjoba
mendjadjaki
kemungkinan berdialog
dengan rezim Berlin Timur sedjadjar
dengan politik koeksistensi atau "'Entspannungs-politik”
EBENARNJA ketika SPD berada dalam bangku opposisi
(1949-1966) telah selalu memberi keritik keras akan politik
pemerintah jang kaku.
SPD
umpamarja: memadjukan saran2 politik netral, dan pendekatan seimbang
dengan Barat maupun dengan Timur.
Dalam periode 1964-1966 SPD mentjoba berdialog langsung dengan rezim
Berlin Timur tapi tidak berhasil. Pada
prakteknja SPD agak mendapat respect
dari negara2 blok Timur termasuk
Ulbricht.
Dari fakta2 tsb tidaklah
mengherankan
kalau uluran tangan
Brand, dalam politik Timurnja menda
pat resonans dan mentjiptakan klima

:

bassador Keradjaan

mengadakan

ARAB

Gaza,

4

INILAH
pusat kota Erfurt, Djerman Barat, dimana direntjanakan akan bertemu pemimpin Republik Federasi
Djerman & pemimpin Republik Demokrasi Djerman. (AP)

Hj

"Koninklijke Hoogheid,

Mengingat hasil jang sebegitu
gemilang dari perdjalanan Pangeran sebagai goodwill-am-

di

Taf | : Gee i Hi -1 GRI !
elLa 1 !
E

konperensi pers di Den Haag
jang
dihadiri oleh wartawan2
luar dan dalam negeri saja pernah memadjukan pertanjaan kepada Pangeran Bernhard sbb.:

ORANG2

pemboman

Arab kelihatan

periksa.

kow maupun Peking.
Sekalipun sukar, tapi politik jang sebaiknja dipertahankan oleh Kambo(la, adalah tetap netral dan membina nasionalismenja kearah seperti nege
FI3 netral non-blok lainnja jang makin lama makin berkembang
kwantitas dan kwalitas. Dalam pada itu hari2 mendatang ini penting dalam
bagi
Kambodja dan dunia, untuk melihat dan merasakan apa sebenarnja jang
Gikehendaki oleh sebagian besar rakjat Kambodja.
.

Limabelas tahun jang lalu, selaku Koresponden di Eropa-Barat dari harian ini didalam suatu

peristiwa2

dikerahkan untuk

bersikap biek2an terhadap negert2 berkuasa jang mengelilinginja. Mendja
ga haliitulah, maka ia menjampaikan suara berhati2 dan sangat diplomatis.
Sekaligun demikian, bukanlah. tidak. mungkin,. bahwa-sebagian-.Kam
bodja sudah bosan dengan sikap Sihanouk jang menempatkan calejal
Kambodja
pada udjung tanduk, seperti djuga sebagian rakjat jang berideologi kiri
lainnja bosan dengan sikapnja jang tidak positif memihak sosialisme:
Mos-

MENJAMBUT

ISRAEL. GELEDAH

Menjusul

MN

F

acting

11

Menurut Majdjen Kemal Idris,
“militer jang memegang djabatan non - militer, supaja bersikap sipil dan tidak selalu
menggunakan kekuasaan mi-
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9,

ag,
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ih

Nol

MILITER-NON MILITER
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Lob

ningkat.

|2

keterangan

nja produksi dibidang inilah

jang makin lama makin me-

|

dengan

gur”, sadarlah kita, bahwa rupa

1

maknanja

njebabkan orang mengambil kesimpulan, bahwa sesuatu jang penting, jg.
telah lama tersimpan didalam hati penduduk Kambodja, kini telah terbu-

bih dari 30.000 sardjana ngang.

|i

dl

keterang-

an tokoh Islam Pak Prawoto
Mangkusasmito, tentang "le-

I

dengan”

Setelah

|

1965

mur. Kedua negara harus bekerdja keTas untuk membangun negaranja dari
reruntuhan perang. Hanja dengan ketangguhan dan kerdja keras serta sabar
memungkinkan kedua negara Djerman
dapat setingkat demi setingkat mempunjai wadjah sendiri dalam lingkungan 'blok masing2. Dua negara Djer
man jang berasal usul sama baik dalam segi tehnis, bahasa dan kebudaja
an, kini mendjadi dua negara jang
mempunjai dua idiologi jang sulit dipertemukan. Disinilah letak tragedi
Djerman dan keadaan tragis terbaginja Eropa dan dunia dalam dua lingkungan blok. Dinding Berlin (Berliner

Tjatatan kita selama ini ialah:
industri matjet, produksi makin lama makin menurun !

Maucr) dan perbatasan jang
kuaf antara Djerman Barat dan didjaga
Djerman Timur merupakan garis aib dan
Gaerah maut jang telah menelan banjak djiwa manusia sebagai korban
dari terbaginja Djerman.
Selama ini setiap inisiatif
penjelesaian massalah Djermanakanselalu
kandas sebelum dimulai. Kedua blok
raksasa pada prinsipnja tidak menghendaki penjelesaian dan memadjukan
these dan saran jang saling berlawa
nan. Kedua blok mempunjai dan me-madjukan stand point berdasar kepen
tingan dan interresse sendiri tanpa
mengambil perhatian akan nasib
Jar Djerman. Terpaksa atau terpengrak:
aruh oleh kondisi dan situasi
Gluga kedua? negara Djerman ikutdiatas
berenang dalam arus perang dingin, hing
ga tiap usaha saling mendekati sering
didahului oleh prejudise dan tuduhan
lainnja. Perbedaan perkembangan sis-2
tm pemerintahan dan kehidupan s0sial serta tilijuan hari depan antara
Gua negara Djerman telah membawa.
kan mereka menudju arah jang saling
bertolak belakang alias berdjauhan.
Djerman Barat mengarah (strebe
pada masjarakat dan pemeri n) ke-jg
Gemokratis dan menentukan ntahan
sen
diri, sedang Djerman Timur nasib
mengarah
pada masjarakat dan pemeri
jg
sosialistis (komunistis) dan ntahan
ut
serta memproklamirkan teori mengan
dua
gara Djerman. Titik2 perdekatan
ngat sulit ditjapai. Kemungkinan komsapromi selalu kandas karena pertimbangan idiologi dan harga diri
dju
ga karena paksaan keadaan. serta
walau pada theorinja dua negaraKarena,
man adalah jang berdaulat penuh, Djer
tapi pada prakteknja souverenitet tsbtebelum lengkap. Hal itu terbukti dengan
Yjelas atas adanja status istimew
Berlin jang sampai kini tetap dibawaha
kontrole Empat Besar (Perantjis, Inggris, AS dan US): belum dihapuskan
nja perdjandjian Potsdam: adanja ke.
harusan konsultasi kedua negara
man kepada sekutunja (tuannja ?) Djer
serta masih bertjokolnja tentara
dengan hak2 istimewa dikedua asing
Djerman dan terachir karena negara
belum
adanja satu perdjandjian
sional
tentang pengaturan batas? interna
dari kedua
negara Djerman (jang ada baru
penga
kuan defakto atau perset
teral dengan klausule2). udjuan? bila

#

sedjak

otomatis masuk dan harus menerima blok barat, demikian
djuga Djerman Timur masuk blok Ti-

pengukuhan status guo pe-

ngaruh dan kekuasaan di Eropa antara
blok Barat dan blok Timur. Kedua2
negara Djerman Ini telah lahir dengan
belas kasihan dan demi kepentingan
politik dan strategi kedua blok raksasa. Status guo jang membagi dua Djer
man adalah merupakan garis demarkasi perang-dingin. Garis demarkasi ini
lahir dan berlaku tanpa dikehendaki
dan tanpa disetudjul oleh orang2
Djerman. Penduduk Djerman harus
menerima batas jang "unatural” tsb
sebagai kenjataan dan lambang kepa
hitan serta kekalahan perang. Sampai
sekarang mereka tidak diberi hak un
tuk mengobah atau — mengembalikan
status Djerman kepada proporsi asilnja,

JANG MENINGKAT

?

hubungan2Znja

Ikungan blok Barat dan setjara

Kana
OLEH: B.N. MARBUN
aa
Nam Naa aa

i !
E

merenggangkan

JERMAN BARAT lahir diling-

Djerman Timur atau Republik Demok
rasi Djerman (RDD) djuga telah lahir

: B.M. Diah.

KAMBODJA adalah negeri 7 djuta bangsa Khmer jang dianggap men@jalankan politik netral, bebas-aktif, non blok, pokoknja tidak ingin terseFet kedalam salah satu, kantjah ideologi jang berkuasa didunia ini. Sekarang ini Kambodja sedang menghadapi hari2, dimana ia' akan mengidentifikasikan dirinja lebih djelas lagi! Negeri ini diapit oleh negeri2 komunis
jang besar, oleh Vietnam jang sedang mengarah kedjurusan itu djuga,
Gan oleh Laos jang sedang bergolak djuga leh pergolakan masjarakat
negeri2 sekitarnja. Tetapi Kambodja dengan hati dan djiwa besar t h
'menundjukkan
kepada
di
dapat mempertahankan prinsip2 toleran, ru:
kun damai
dan anti-rasialis. Negeri
ketjil itu telah menundjukkan keberadan

saan dunia dalam dua blok,

Barat dan blok Timur. Demikian djuga

PARADOX POLITIK
DI KAMBODJA

berhadap2an

Realita dua negara Djerman seperti
halnja djuga adanja dua negara Korea
dan Vietnam adalah kenjataan pahit
dari fakta sedjarah terbaginja kekua-

Djerman (RFD) telah lahir da-

t

Gerasi

sebagai

ntannja

ra 1S negara jang dipertjajai

dapat mempergunakan
bantuan luar negeri”
am
kepentingan AS atau
Untuk
Indonesia ? ? ?

i | Ta

Umum/Redaksi

Gan Vietsel merupakan dianta-

1Es

Pemimpin

"Indonesia, Laos, Thai, Korsel

SETELAH 20 tahun sedjak berdirinja 2 negara Djerman jang terpisah
bagaikan minjak dengan air, jang satu
di Djerman Barat dan jang satu lagi
di.Djerman Timur, kini kedua negara

Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA
: Rp.20,-- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
minimum : 50 mm.
Display-ad liklan gambar) »: Rp.25,-- per mm/kolom iklan
minimum
Dua warna (hanja merah) 1 tambah 100x.
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,
: 43660, 43230, 43250.
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"Ini uang ribuan palsu...

RABU,

Turnamen sepakbola se-:
Asia di Djakarta bulan

Ia djuga

se

MN dan kawan2nja diharuskan mengedarkan uang2 palsu

Djakarta, 18 Maret (Mdk).

rakiat
jat kot WM Jang
jang dianegao
bo
doh, seperti
daerah2
Tanah

mua negara Asia

Dua dan Bins
berdua2

dari suatu tempat pusat kompio
tan di TP. Apabila salah seorang mendapat kesulitan, jang
seorangnja lagi
|
melapor kepada pimpinan.

apabila dalam
salah satu dari

laannja dadah

di

ini

mendapat uang honor Rp, 200
sampai Rp. 500.
Ka
Pengedjaran terhadap
Kepala

Botjah Jllik jang tjerdas Bambang
(kiri) (gambar atas) bersama pendjaga lang Endang dimuka barang dagangannja dimana MN gagal melakukan peripuannja.
Gambar samping:
sebuah badik

Buronan Ini masih terus dilaku
kan dan diharapkan pada wak
tu jang dekat akan terungkap
seruanja. Pada suatu pengama

nan

jang

dilakukan

jang disita dari

pada ma.

diharap

Untuk menghindarkan terdja-

dinja kesalah pahaman,

akibat

uang ribuan palsu dengan tjiri:
huruf lebih ketiil, warna putjat,
benang keamanan
,
ukuran lebih ket
dan kertas
peng
A
merona Lao reg

jarkan

kembali.

Akibat

perbuaan
Sa

arap segera meminta
ngan

kesalahan

diharap

uang

tsb diserahkan dan tidak diba-

Merdeka, Belanda bangkrut!”
Sedjarah membuktikan, bah-

nesia dengan
pengalaman
internasionalnja diberbagai

arena balap Asia Tenggara,
Hengky Iriawan, akan ber-

dia-

ada diantara pembalap2 in-

nugrahi kekajaan alam jang
berarti. Akan terapi dengan
Apakah perdjalanan sematjam

ternasional lainnnja dalam
Grand Prix Singapura jang

menurut rentjana diseleng-

memindahkan kegiatannja ke
djurusan perindustrian ringan

garakan hari Minggu

dan berat dan dengan beker-

dja giar membangun

bulan ini diarena.

terus:

menerus disertai perhitungan

Dengan mobil balap "El-

Belanda - zonder
"Nederlandsch-Indie” - berhasil mentjapai taraf penghidupan jang

Demikianlah

fin-600” jang chusus diker
djakan menurut
kondisi
dan kemampuannja, Heng-

ky Iriawan akan berada di

limabelas tahun

antara pembalap2 dari Aus
tralia, Selandia Baru, Hong

jang lalu saja pernah menulis di

harian "Merdeka" ini. Perkem-

kong, Muangthai

bangan perekonomian di Nederhingga sekarang menunland
djukkan angka2 index jang terus
menaik.

Ketua

Sports

ngan Indonesia-Belanda. Sedja-

te-

rah terus berputar. Keadaan

peguai berobah mendjadi perbungan persahabatan. — Apa

MEXICO

Setengah

Mexico

didalam "Max Havelaar” saja ingin menjatakan: "Prins Bern-

Uw deel aan wat wij hebben,
want de koloniale verhoudingen

Pjakarta, 18 Maret (Mdk)
Dalam rangka persiapan kedjuaraan nasional judo th 1970
Djaya

menurut

judo

jang

akan
dan

mengadakan

bersifat

ara
22Aa Maret

dibulan Djuni

di

j.a.d.

donesia ke luar negeri jang

nata

KEDJUARAAN JUDO
DJAKARTA 22 MARET
DI ISTORA SENAJAN

DCI

pere.

sepakbola

Sumbangan baru untuk dana pengiriman team Thomas Cup In-

tx.

Surabaja,

lea.

mari

bard, zet U neder dan ons maal

dilangsungkan

Mexico

kedjuaraan

bulan

PJSI

rentjana

pertandingan
umum

melalui

"Merdeka"

18
19.
20.
21
22,
2.

17 MARET

dalam keterangannja hari Se.
nir di Singapura mengatakan,

bahwa Australia dan Selandia

70 s/d

kelas

-,

judo ini,
lam kedjuaraan
demikian Kapten Sianipar, akan
nal

dan

berpengalaman

internasional.

:

diikuti oleh judoka2 kenamaan
jang

19/3

(Kemis):

POP

—

Sinar

Remadja

lu dalam

21/3

(Sabtu):

22/3

(Minggu):

perlombaan

kali ini

muntjul dengan "Ferrari Dine

V.6”.nja,

Kemampuannja sebagai dju
ara tahur lalu akan memper

oleh tantangan
dari pembalap2 Australia jang terdiri da.
tlett serta Max
lett akan
berada dibelakang
kemudi
"AlfaMildren"
dan
Stewart turut dengan sebuah
"Mildren

Waggot"'.

Menengok

atas,
pada

Bintang
—

tera — BBSA
Maluku — Tu-

nas Djaja

Hercules —

pada atjara tsb di

tampaknja
hari Sabtu

sore akan

Timur
UMS.

pertandingan2
dan

merupakan

i-

ngan2 jang seru, meligingat Tu
nas Djaja dan Hercules ingin
mempertahankan gengsinja.
BAJI JANG TERANTJAM
LAHIR TAK NORMAL
DAPAT

DI

"KOREKSI"

Charles

mobil
akan diadakan
hari
Djum'at (27 Maret) sebznjak

lagi bisa "dikoreksi", jakni de
ngan djalan dikeluarkan dari

nja.

kembalikan untuk kelak dila,
hirkan
dengan tjara jang nor

Lebih

djauh

oleh

Green diutarakan, bahwa per.
lombaan
pendahuluan untuk

mengirimkan

Sarsito

Amerika.

me.

ngendaraj
"Yamaha 248 cc"
jang akan bertarung melawan
djuara tahun lalu Tham Bing
Kwan

(Malaysia).

Lomba balap motor

ga akan
an

dibagi

Imasing2

ini dju

Djaxaita,

dar

ngan

atas dua bagi

untuk

20

40

laps dan aken diikuti oleh 45

orang pembalap dari Djepang,
Selandia Baru, Hongkong dan
beberapa

peserta

lainnja.

(Rtr.)

Djakarta
Djakarta
p,
Djakarta
jakarta
Bogor
£
DIUMLAH :

hari

oleh

lalu

Senin

seorang

di.

dira

dokter

Dari

15

Maret

Pengurus

Bridge

(Mdk)

GABSI

Seluruh

Indonesia)

diperoleh keterangan bahwa Ke
djuaraan Bridge Indonesia jang
keXIV akan diselenggarakan dj
Denpasar (Bali) mulai tgl. 16 y/a
24 Mei 1970 jad.
Dikabarkan seterusnja — bahwa

Gabungan (tiap gabungan hanja
dibenarkan mengirimkan. satu re

gu jang terdiri dari max.
ngan),

Rp.

kedjuaraan

Antar

9 pasa
'4.ka

wan', jang dibagi dalam 2 kinsse-

NG)

men Master dan non Master, Ke
Gjuaraan pasangan
Wanita dan
Kedjuaraan Pasangan Tjampuran.

Dikatakan pula bahwa ketentu

39.500,—

2.500—
200,—
1.000—
500,—
205
250,—
200—
Rp. 446505

(TJATATAN: Nama2 penjumbang dapat diumumkan dalam harian ini
ketjuali jbs berkeberatan. Sumbangan
jang disampaikan melalui "Merdeka"
dengan memakai tjek/giro/wissel harap dislamatkan kepada Harian "Mer-

rentjana

men

sepakbola

nafperaturan
pertandingan, ser
sual dengan ketentuan/ peraturan,

jang @keluarkan oleh Komisi Teh
"jk GABSI Pusat,
REKOR TERBAIK LARI-GAWANG
PUTERI 60 METER DUNIA DISAMAI
WINA, — Lia Hitrina puteri dari Uni
Sovjet, menjamai rekor terbaik dunia
untuk

lari-gawang puteri

bahwa
al.

negara2

adalah:

ix

Dje-

(Ant)

luangthai,

aa,

Singapura, serta Indo-

Nnesia sebagai tuan rumah.
Seterusnja Kosasih djuga me

njatakan

bahwa

itu,

adalah

sematjamnja

la Lumpur ataupun "King's
Cup”-nja Bangkok.
Untuk itu dikatakan pula bahwa PSSI telah minta
persetudjuan dari organisa
si sepakbola Asia dan Dunia jaitu FIFA dan IOC,
dan kini PSSI hanja menunggu djawaban lagi dari
kedua induk organisasi se-

pakbola itu.
Kosasih seterusnja menjata

kan bahwa
dipilihnja bulan
Djuni sebagai waktu penjeleng
garaan turn:
sepakbola

TesAsia di Djakarta itu adalah
atas beberapa

pertimbangan,

al.:

1. Pada bulan Djuni

men2

turna,

sepakbola diberbagai ne

gara

Asia

(masih

dengan

nampaknja

belum

kosong

ada). Sehingga

demikian,

merupakan

waktu tsb

waktu

jang

paling

tepat untuk
mengadakannja
@i Indonesia (Djakarta).
2.
Seterusnja
pada bulan
Djuni adalah
HUT.nja Djakarta, dimana akan diadakan
pula DJAKARTA FAIR. Maka
diharapkan
para
penonton
akan berdatangan
dari sege.
nap pelosok
tanah air, dan
mungkin djuga dari Luar Ne.
Kosasil: Ara si menjatakan,
bahwa pihak
telah mempertimbangkan semasak2nja ren
tjana ini baik dari segi tehnis
pelaksanaannja,

maupun

dari se

gi finansielnja. Dan dikatakan,
bahwa pihak Panitia pertandingan jang nantinja akan terdirt
dari PSSI-DCI Djaya serta GE
1ORA SENAJAN
jakin akan
keuntungan2

keuanyan

jang akan diperoleh dalam penjelenggaraan turnamen se Asia
itu,
Seterusnja
Kosasih menjatakan djuga bahwa Gubernur DCI

musim

panen?
Kon
ES
”Lekas2 pertandingan
selesai,
asal
nol-nol?
OLEH:
NORMAN

KRASNA

PERTANDINGAN

anta-

rakan turnamen
sepakbola seAsia di Ibukota ini.
3
Ketika kepada
Kosasih ditanjakan negara2 mana sadja jg
akan diundang dalam turnamen

mikian pula pemain2 PSSI
bermain tjukup tolerant jg
dalam beberapa
keadaan

tiana

PSSI

untuk

perse-

menjelengga-

para penggemar

jang berminat
raan

mengikuti

Bridge

Nasional

briage

Kedjua

ini dipersi-

latikan untuk mendaftarkan diri
kepada Sekretaris
Panitla b/a
Universitas Trisakti Djl: Kijai Ta
pa (Grogol) Djakarta.
djuga

Dikatakan

uang

bahwa

pendaftaran untuk masing2 djenis
10.000,
Rp.
kedjuaraan adaian
Rp 40.000,— Rp 3000,— dan Rp
2500,—

Sedangkan segala sesuatu kete
rangan mengenai
penjelenggara-

an kedjuaraan
ini dapat

Nasional

dimintakan

Bridge

kepada

Se-

kretarjs Panitia dengan alamat
jang kita sebutkan diatas.
Demikian

aja. (Am)

Panitia

hadap pushing-power

pemain2

MYSTERY

dipertontonkan oleh kapten
Sutjipto setjara prematur.
Pokoknja kelihatannja se-

mengabarkan

LAGI 3 KOMUNIS
SERAWAK TEWAS

djarak 40

SI sekalipun tidak berhasil
mentjetak satu goalpun.

Kini

timbul

njaan. Mengapa

bisa

mentjetak

satu perta-

PSSI tidak

goal

dan

mengapa pula Dynamo tidak mengulangi "musim pa
nen” seperti melawan anak
buah Djamiat ?
ERTAMA-TAMA kita melinat
regu Dynamo waktu melawan
PSSI Junior maupun Senior
tidak memberikan satu gamba
fan bahwa ia tertinggi di Uni
sovjet. Sekalipun didalam regu itu di
selipkan keeper kaliber dunia Lev Jasin namun kita kurang pertjaja bah:
wa kesebelasan
Dynamo ini terdiri
dari full team. Atau memang Dynamo
pada waktu ini tidak bisa dianggap
kelas wahid sebagai satu manifestasi
dari sepakbola Sovjet.
Dynamo bermain dengan irama Je
membosankan, bahkan saudara caoch
dari Sovjet itu sedikit sekatt mengam
bil risiko untuk mengerahkan regunja
membuka
kemungkinan
mentjetak
goal. Dia tidak sadja menempatkan

JACOB SIHASALE,
perlu satu pemikiran

kembali ....

Iinale jang maha penting. Bertahan!
Tjegah daerah belakang terbuka, dja
ngan kemasukan, draw sudah tjukup
Kita sama sekali tidak memudji silat2 defensip dari Dynamo. Mereka
sama sekali tidak mempunjai daja in:
tersepsi jang kreatif, bahkan dalam
hal ini pemain2 PSSI bermain lebih
terinisiatip ketjuali djika “keadaan
inendesak karena ketjurian waktu
atau «fender? lain belur kembali dite
posisi tepat. Permainan mereka dite#wah lapangan sama sekali bukan satu
ukuran dari gerakan permainan jang
nositif, sebab pada hakekatnja mereka "tidak menguasai” daerah tengah
Baik PSSI maupun Dynamo saling me
lepaskan daerah tengah dimana kedua
team tidak mau mengambil risiko un
tuk berduel ditengah lapangan. Memang mengherankan dua2nja bermain
dengan "konsepsi kedjuaraan'”
Dari pertandingan Dynamo ini sama
sekali kita tidak mendapat kesan bah

jl.

Muangthaji

kemudian

mangar itu bukan satu?nja sja
rat. Kelemanan jang
dipeslihatkan
#»sl hampir serupa Genguu aynamo.
Bermain dengan konsepsi "lekas? per
sardingan selesai” asal "nol-nol'”.
Djika Dynamo kelihatan lebih tje
pat Galam
mendorong gerakan bota
kedepan gawa:
an tetapi kurang
mampu menjelesaikan serangan maka
pemain? tengah PSSI lamoat sekali
me.gambil kesempatan untuk membu
ka Caerah lawan. Oleh karena itu
mereka berkali kali dihadapkan kepa
Ia beton pertahanan jang terlalu ketat. Padahal disini pentingnja mengam
bil keuntungan dari keadaan. Pemain.

dak dalam form, dia tidak mengatur
serangan dan dia tidak mengambil tin
dakar2 jang pasti serta menguntungkan pada saat? jang menentukan. Ia
bermain lebih baik melawan Csepel
dibabak pertama, bukan karena ia
membuat goal pada waktu itu tetapt
ia dekerdja untuk menghidupkan regu
Djuga Basri dan Lesmana terlalu
lambat sehingga formasi penjerangan
tercchir tidak dapat dilakukan dengan
sebaik-baiknja. Mereka bisa mentjiptakar keadaan dimana through-passes
pendek Gapat dilanyarkan untuk Kadir, Iswadi dan Sihasale, asal Basri,
Sutjipto atau Lesmana tjepat? menda
tangi dengan bola daerah back lawan.
Satu kali mereka berbuat demikian.
satu kal! mereka berhasil meloloskan
kanan luarrja satu lawan satu meng
hadapi Jashin. Tetapi buat kanan luar
PSSI ini Jashin merupakan satu mi"os jang menakutkan sehingga ia "!Gak berani menembak. mengoperkan
nja ke Jacob jang berada dalam posi
si buruk
Berbitjara tentang Jacoo Sihasale
Muka coach PSSI perlu mengadakan
satu re-thinking tentang pemain bekas
Surabaja ini
Kita melihat Gua kali pematn 1
mewakili PSSI, metawan Csepel dan
Dynamo. Kita sama sekali tidak meli
Dar satu efisiensi dalam permainannja. Ia hanja tjakap membuka dae
Ysh tanpa bola, menarik perhatian! mu
uh tetapi Iedih dari itu kta pikir
urang manfaatnja. Ia baru Perbangia
Giika dalam keadaan lari kedaerah Ter
buka bola ada dimukanja. la mengitjuh lawan zuiver mempergunakan pera
kan2 ketjepatan tetapi tidak dengan
SKIIL Ia mendjadi "mati kutu” dika
Jacob harus melewati lawannja dengan:
dota muti atau diam
Semua orang harus dekerdja untun
dia, bekerdja untuk mempresentir d0.
la? ditaruh didepannja, padahal seba
gni seorang pemain nasional ia harus
mampu mentjetak gval karena keadaan2 jang ditjiptakan sendiri, dam bukan mentjetak goal sambil mentjuriWuri waktu atau “dijaga muntah"
CHIRNJA kita bitjarakan temoleh Lev Jashin, oleh seluruh
pers ibukota dan oleh
penonton. Ia menundjukkan

nang (Djateng)

Wiaya)
14. Achmad
ya) 15. Tedja
Des Alwi (Djaya).
Dengan demikian
maka kahi ha

Negeri
tahun

ESEBELASAN PSSI telah meundjukkan semangat bertanja.g lumajan

tang Judo, keeper jang dipudja

rap agar nama Eddy Sianto jang se

tournament itu

menakutkan?

ngagjukan kritik bahwa Sutjipto 'i-

namo bermain lengan spor
tivitas jg. direntjanakan, de

tator olahraga merasa puas dengan
perkembangan
kombinasi2 permainan PS

LEV JASIN: mitos jang

pemain PSSI terlalu sering "membuwuh" bola ditengah lapangan dan tidak melakukan satu "dreve" setjepatticpatnja.
Dergan berat hati kita perlu me-

Pelari berambut pirang itu menja-

ta dalam

harusnja pada ranking nomor 4 dan
Johny da Costa jang seharusnja
men
Guduki ranking momor 7, tetapi da
lam pemberitaan
tersebut ditulh no
or 5 dan 19 dibetulkan
untuk tidak
merugikan pemaing jang bersangkutMa
Untuk perhatian
dan bantuan Ba-

pada
akan

mendjadi tahap pertama dalam
tour itu kemungkinan termasuk

Iran, Israel,
Junanj dan Djer.
maan Barat, dengan
kemungkin.

an pula pertandingan di Hong.
kong dalam perdjalanan pulang.

(Ant/Rtr)

dipere

Dyna-

mo jg tidak keral lelah dim membuka
daerah maupun “berkelahi” utk se
tiep bola. Tetapi maaf bahwa skill in
"ividual jang bisa menelorkan satu
koul tidak mereka miliki
Dilihat dari ukuran sepakbola Eropa kelas satu timing serangan dan
interpretasi situasi psichologis dari pe
mair2 mukanja sangat minimal. Mere
ka tidak mampu mempergunakan kesempatan2 terbuka utk melakukan rush
muka Dynamo Djelas lemah sehingga
dijaga dengan timing jang djitu. Obser
vasi situasi dari umumnja
pemaln2
muka Dynamo Djelas lemah sehingga
memberikan kesan bahwa mereka tidak matang dalam menghantir situasi
situasi tertentu didaerah penalty lawan,
Melihat situnsi setjara keseluruhan
seolah-olah ccach Dynamo mengadju
kan satu "konsepsi kedjuaraan” dari

mua puas. PSSI puas kare
na tjuma kalah 1—0
dan
demikian pula para komen

16 s-d 25 MEI

Kepada

jang akan

Melapan crane untuk pertahanan pada
tetapi malah menempatkan minimal
waktu berada dalam posisi bertahan
enim orang dalam pertahanan tatka:
Ia mereka merjerang.
Memang benar bahwa
barisan muka
Dynamo mendapat beberapa peluang
untuk menembak tetapi apa daja seong menghadapi dua atau tiga orang
kalau ta belum seorang De Stefano.
Pele atau R Eusibeo. Saja respek ter

ra kesebelasan PSSI Sr.
melawan Dynamo Moscow
telah selesai dan berachir

adanja ren

Djaya telah memberikan
tentang

piala2 n,

tidak mengulangi

dengan selamat. Tidak ada
Insiden2 ketjil jang biasanja merupakan explosi2 da
ri ketegangan dan "egoisme lapangan”. Pemain2 Dy

tudjuannja

itu masih belum memberitahu-

kan nama turnamen
jang akan
diadakan di Ibukota itu, serta

jg.

”Merdeka Games”-nja Kua

jang

1

seandainja tur

namen jang direntjanakan ini
tidak dapat dilaksanakan mulai
bulan Djuni 1972 jad ini, maka
PSS! akan
mer
uangkan
untuk dapat mulai diselenggara
kan mulai tahun
depan. Dan
sedemikian djauh
Ketua PSSI

mal waktu terbaik dunia itu jang dipegang oleh pelari Karin Balzer dari
RDD.

akan

Sekreratis Brian Le Fevre me
ngatakan hari Senin, sidang ta
hunan dari
federasj itu pada
achir pekan telah memutuskan
untuk mendapatkan
undangan
guna ikut serta dalam tournament King's Cup di Bangkok
pada achir tahun ini:
Patut djketahui, bahwa team
Australia Barat pernah ikut ser

sia dan

Naa,

turna-

se-Asia

meter, ketika Ia mentjatat waktu 8.3
detik dalam kedjuaraan atletik digelanggang tertutup Eropah jang dibuka
di Wina pada hari Saptu.

Sepakbola

jang kemudian

Mena

ngkong.

Pertandingan

aan diselenggarakan setiap tahunnja di Djakarta

(Gabu

djenis2
pertandingaM/kedjuaraan
jang akan diadakan terdiri dari
4 djenis jaltu Kedjuaraan Antar

rebut
ULDUT

dan

Kosasih,

KEDJUARAAN NASIONAL
BRIDGE DI BALI

pembalap.

dengan

dioperasi

malkan

Sementara itu untuk Grand
Prix sepeda motor, Indonesia
nja S.H.

rahim,

jang tidak lama

mal, demikian

S.H. Sarsito turut
akan

lam waktu

itu

pang,

SI Kosasih
Purwanegara
SH dalam suatu pertjakapannja dengan ”Merdeka”.
Dikatakan seterusnja oleh

adanja

LONDON — Baji jang ter.
antjam lahir tidak normal, da

tang.

berat 80 s/d 93 kg. kelas berat
93 3g, keatas dan kelas bebas:
baik

(Rabu):

diumumkan dibulan Mej menda

kg, kelas wet

2.

18/3

PS

diundang

Kes. Australia Akan Melawat Ke Luar

las bantam s/d
kelas bulu 50 s/d 56kg,
ngah

tisi pekan ini adalah sbb

20/3 (Djum'at): Djakarta Pu-

dia Baru) — djuara tahun la.

Australia

ter 63 1d 79 kes kel

dengan
adanja
pertandingan2
distadjon.utama Senajan,
pada
pekan jni akan dilandjutkan se.
tjara penuh.
Menurut arjara Jang telah di.
susun Persidja, landjutan kompe

Baru akan mengirimkan para
pembalap puntjakaja, antaranja Graeme Laurence (Selam.

sub.panitya Federasi

ringan 56 s/d 63

RODA

pada achir pekan jl. terganggu

akan diberikan tandaterima dari Redaksi "Merdeka".

1970 aa

ana

DJAKARTA — Putaran roda
kompetisi Divisi.1 Persidja jang

deka" Djakarta. Untuk sumbangan diantar langsung dalam bentuk tunai

di Hall "A" Senajan.

Maa

t
jai
sebagai Pisan dan Gjuga sebagai pengebal diri.
Menurut
MN badik jang dibawanja ada.
lah warisan Nenek Mojang-ja
jang mempunjai chasiat Tn

LANDJUTAN PUTARAN
KOMPETISI PERSIDJA

Spura

Djumlah per 16 MARET

TANGGAL
17.17. Foto

Jang ke-

Ikut

Mexico

Mexico bermain dalam
pool.l
bersama2
dengan Uni Sovjet,
Belgia dan El Salvador.
Peru tergolong dalam pool.IV
bersama?
dengan
Marokko.
Dierman Barat dan Bulgaria.

dan bangsa Indonesia.
Bersama-sama dengan Multatuli

1970 di

main

Komplotan

20 laps jang akan diteruskan
aan
40 laps hari Minggu-

3—1
—

butan Piala Dunja

agung dari negara

akan

CITY

ding 2—1
Dalam final

Pada waktu ini
Pangeran
Bernhard berada ditengah2 kita

Djuli

Charles" Green

internasional
distadjon Aztee,
Mexico City harj Minggu.

pan suatu forum, kini merupakan hal jang biasa, jang logis,
jang vanzelfsprekend.

jang

Club",

Motor

mengalahkan Peru dengan 3—1
dalam pertandingan
sepakbola

jang limabelas, tahun jang lalu
di-anggap sebagai hal jang mustahil, sebagai hal jang "onmogelijk” untuk dilaksanakan, bahkan hanja menimbulkan "hilari:
teit”, djika dikemukakan dide-

behoren nu tot het verleden !

”'Singapcre

MEXICO - PERU

Tus berobah. Perhubungan kon-

sebagai tamu

dan Ma-

laysia serta pembalap2 tuan
rumah sendri.

hubu-

kepada

kembali

Kini

”Thom-

son Circuit”, Singapura.

jang rationeel achirnja bangsa

relatief tinggi.

achir

komplotan

SUDAH DIMULAI
27 MARET NANTI

Singapura, 18/3 (Mdk).
Djago balap-mobil Indo-

sudut djumlah penduduknja,
ketjuali sedikit batu-bara didaerah sudut Tenggara, jakni
di propinsi Limburg dan bunga Tulp di musim Semi di
tidak

ini adalah

Grand Prix

wa kenjataan tidaklah demikian. Negeri Belanda jang keIjil itu, baik ditilik dari sudut
keluasan wilajah maupun dari

praktis

an2 jang sendiri2.

2 Pembalap

———

(Sambungan dari hal. III)

Hillegom,

Menurut MN

Warisan nenek-mojang jang
dapat memberi ilmu "kebal".
(Gambar2 Tjenderawasih).

ngan dari pihak jg berwadjibDan apabila telah menerima

MENJAMBUT

MN.

badil

lam itu djuga tiga pelaku2 lain
nja jang ditjurigai keras telah
berhasil dibekuk setjara tiba2.

Masjarakat
melapor

Dikatakan

kan oleh Ketua Umum

ka ini berarti bahaja dan kom
pengedar2

adalah

Bg

Djakarta

muntjul
rendezvous
(tempat pertemuan) jang ditetapkan setjara berpindah2, ma-

Ti. Setiap hari

diundang

sepakbola se-Asia, jang pe
an ita
oren,
:
2.
merupa
njelenggaraannja akan dikan tetangga terdekat kita dan
adakan bersamaan waktu-ma
hubungan jang baik
nja dengan perajaan HUT
n kita,

waktu tertentu
mereka tidak

plotan harus menghindarkan

dindang

i

Ria. Mereka

Mereka2 ane

diterima dan

ig
hasil2 pemeriksa-

an terhadap orang2 jang pernah
melihat,

wa

dang
ngan

dia

menngatakan

geriljawan2

tempat

komunis

bah-

se-

bergerak kearah timur de
beberapa
pendukung se-

(AFP)

3:

Abang, Mai

itu, dengan singkat Ketua PSSI
itu menjankan bahwa tidak se

F 5g»
i

misterius,

orang organisator jang bekerdja
tjermat, teliti dan rapih.

f
1

bumuhan

kare

|

Kepolisian

na terlibat dalam pelbagai pem

i

pihak

1970

Hut 443 ibukota dirajakan dengan festival.sport

”

(Sambungan
dari Hal. I)

buronan

18 MARET

pak kami utjapkan
kasih
Sektan.
PTMSI

banjak terima

ABANG

RABAJA HUMAS:
@udimartono)

SU-

Ujari di tjatatan
Drg Witarsa,

Ernst Mangindaan,

Djamiat

atau Tony

Po-

Judo

itu

#ncnik jang kini invalid di Bali. Me
5. Se

«
#oal2 anti
Gan sering? fatal.
Untuk

mengachiri

tulisan

ini

Mg

nja kita memberikan selamat
kedua coach, dari Dynamo dam
Gaga prestise dan gengsi masing2 se
kalipun kita lebih suka melihat per.
mainan sepakbola setjara “fair” ter.
Buka, berani mengambil risiko dan
nuh inisiatip Toh iri tjuma pertandipengan persahabatan One down
Pridge.

In Dok !

DITJETAK ade par yotah an oftwt MASA MERDEKA Diaharw

"

