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“Situasi Asia Tenggara Tambah Memburuk

! Akan Dirikan
Pem. Darurat

Indonesia Belum Akui

Rezim Kanan Kambodja
dari

Kuala Lum-

kemarin me-

njatakan ketjemasan jang
dalam mengenai situasi di

Vietnam dan Indo-China
dan mengandjurkan penje-

ri di Malaysia,
kedua

menegaskan

menjatakan bahwa kedua negara se
pakat untuk saling berkonsultasi se

tjara erat mengenai

hari Rabu

-

pagi

ah2 Viet-

nam dan Indo-China Wb serta spal2

Djendrai
Lon Nol, jang dang-

Presiden Suharto dan Perdana Men
teri Malaysia Tengku Abdul Rahman
telch membahas kedua. masalah tsb.
Giatas dulam pertemuan2 di Kuala
Lumpur jang dihadiri djuga oleh
Wakil PM Malaysia Tun Abdul Ra-

bulan

zak

jang

bertalian

serta

Menlu

dengannja.

Adam

Malik.

Merurup pernjataan “bersama itu,
kedua negara mengutuk penggunaan
serta antjuman penggunaan kekerasmenjs

Kedua pihak

Penghantjuran

djuga

membahas kemungkinan? untuk kerdiasama jang lebih erat lagi dalam
bidang politik, ekonomi, kebudajaan,
pendidikan dan bidang
keamanan.
Demikian pernjataan tsb.

Walaupun pernjataan bersama tsb.
tidak menjebur setjara langsung peTistiwa kudeta di Kambodja namun
diduga hal tersebut telah dibitjarakan djuga. Seperti diketahui kudeta
oleh golongan kanan di Kambodja itu
@ilantjarkan hari Rabu lalu, dua pa
da sast Presiden Suharto masit ber«Ma di Kuala Lumpur.
DI DJAKARTA, sementara itu' belum ada pernjataan jang tegas apakah Pemerintah Indoresia '” menganGung maksud untuk mengakul rezim
baru di

wa jni telah berada

dalam tahan

jang berwadjib.
an Man

tdak

(tgl. 14/3) mendjelaskan bahwa dili-

hat setjara rasionil asal mula kedja

ada

Yen Hu sangat remeh, akan

temaa

nja ada beberapa orang Tjina jg
tjidera luka2.
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SEBUAH pesawat pengintai Angkatan Laut Amerika Serikat hari Senin lalu telah dja

tuh dan hantjur ketika mentjoba mendarat dilapangan terbang militer AS, di Danang,
Vietnam Selatan. Pesawat tsb., seperti tampak pada gambar atas, membawa alat2 elek
tronik utk tugas monitoring. 22 dari 31 awak pes. itu tewas dim ketjelakaan
tsb.

hal2 jang tak diinginkan
maupun

baik

Alat2

Manjia, 20 March
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Fu lalu jang diadakan dimuka

Kedutaan

djabatan Koman.

DJAKARTA. — Hamrat Hamid SH,

tinggal Tjillitan
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. Pemonstrasi2

:

Maret

Benang Papalagi baratan
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Banpag Ong” Muka kota
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Djakarta,
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Dari tangan Waljkota Admiral

beriku

matan
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Tekno
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Conrsd, Richard Gor- yota, menerima
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Sin
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jang lalu dan Djum'at ming-

kerena da

Amerika
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Taiwan

jang ketat ba. Chalit Kulkamtkorn, Presiden Soe

don dan Alan Bean

supa-
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Diakarta, 20 Maret
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tanggal 16
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Jaitu agar tertuduh Bob Liem didja-
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19 Maret turun

per gram

rut sumber "Antara"

Dalam perdjalanan mereka ke

an

HARGA EMAS DI DJAKARTA

'ni tanggai

rakat Indonesja.
Dengan diiringi tembakan me
riam 21 kali dan deru pesawat?

menterlen kehutanan dan pertani

TURI

Presiden
dan Njonja Tien Soe-

In ma

pernah mendjadi
"akan Sihanouk,
Gutabesar
di Pekihg dan djuga

anggota

Bangkok,
2 Maret (Mdk)

mana

Sungguhpun demikian, kudeta di
Kambodja tsb. masih diliputi kabut

jang

Thailand

ukota Bangkok,

Letdjen Lon Nol, lulusan
dari
Akademi Keradjaan
Khmer, djang

Jakni dengan menggunakan dewan kat mendjadi panglima angkatan
Kambodia
keteranan rezim Kambodja.
baru di Menurut
Puompenb,
de- “hersendjata
3999 Wakil
PM"
ditahun ditahun
1963
Wan rasional tab. telah memutuskan “Yan "PM ditahun 1966.
setjara bulat untuk mentjabut
kekua
Wak!
PM Pangeran Sisowath
saan Sihnouk sebagai kepala peme:
Sirik Matak (56), seorang keme
Fintahan negara tersebut.

Tiba Di

99

kanan di Pnompenh telah mengadakan kudeta setiara
—konstitusionil,

masih terdapat
anggota keluarga Si- . Chen Heng, kepala negara ba-

dimulai mendjelang tengah bari ditoko

Akibat ikutnja geredja

—belakang-

28.

misteri. Sebagaimana diketahui, dika “pernah mendjabat sebagai men
langan pemerintahan Kambodia
Itu teri pertahanan
dan luarnegeri.

h.rgge matahari

wu, pengrusakan2

djak beberapa tahun

Hari Rabu lalu, golongan sajap

pers di Makassar
hari Selasa menge
nai demonstrasi
jang melanda kota
Menado, Sulawesi Utara hari Sabtu

korban manusia jang tewas, hemengalamj

bekal pewar'unja semen-
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dapat terbang, pesawat 747 kai

tiap hari antara New York dan London.
pesawat2 747 kami Ng
NET)
Nie elaeEa New York ke Paris tiap malam. :
(11 Maret kami mulai menerbangkan 747 tiap
hari dari Honolulu ke Los en
LI Maret kami mulai mendrbangkan: YNA tiap
| hari dari Tbkyo ke Honolulu dan Los NN
12 April kami mulai

“hari dari Hong

Kong.ke

dan-tos'Angeles.-
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Majelis Nasionsi Kambodja
"menarik kembali

semua kepertjajaan dan kekuasaan jang selama ini

telah diberikan kepada Pangeran Sihanouk, karena Ia telah menimbulkan krisis
politik dinegeri itu dewasa ini. Maka untuk sementara waktu, sampai terpilih
seorang ' Kepala Negara -baru, kekuasaan sehari2 hari dipegang oleh 'ketum
Madjelis Nasional. . .. .... !
Pada saat Madjelis Nasional memutuskan untuk menggulingkan Sihanouk,
In sedang berada di Moskwa

Washirgton, 20 Maret (Mak).
Kepala Program Angkasa Luar Ame
rika
n bahwa — astronaut2

Di

untuk bertolak ke Peking, membitjarakan soa!2

basukan2 Vietcong dan Vietut dan kenetralan Kambodja.
JApa jang kita ketahul tentang digulingkannja Pangeran Sihanouk itu alah
tama orang jang sedjak tiga empat tahun belakangan ini mendjati lawan-politik daripada Sihanouk, jaitu Djenderal Lon Nol. Ketikaepemuda2 mengadakan
demonstrasi - anti-Vietnam Utara dan anti-Vietcong beberapa hari jang lalu.
Sihanouk telah mentjela keras tindakan "djahat” itu, dan tidak meraguZkap,
dilakukan dan dikendalikan oleh "golongan kanan”.
bahwa demonstrasi itu
Dalam beberapa saat didepan ini, akan dapatlah kita ketahui, setjara posikit, siapa dan golongan msnakah jang memimpin penggulingan Sihanouk itu !
Djika betul konstatasi Pangeran Sihanouk, bahwa "golongan kanan” jang
kesukaran jang
mendjadi sebab penggulingan dirinja itu, maka akan timbullah
dari
lebih besar lagi dalam usaha2 Kambodja untuk mengusir tentara komunisdengan
Vietut dan Vietcong sebarjak 16.000 di Kambodja,
uegeri itu. Pasukan
pasukan Kambodja sebesar 88.000, tidaklah mungkin dapat dengan mudah meNgusir musuh2 jang sudah ada didalam wilajah itu. Disamping itu dapatlah di16.000 orang sadja. Tapi ke
juga bahwa komunis tidak akan berhenti dengan
mereka lakukan dalam
akan
Kambodia,
masuk
negeri
batas2
sempatan meliwati
Waktw dekat, dengan dalih, bahwa mereka mendjaga2 kemungkinan gatangnija
halabantuan pasukan? golongan kanan, jang djelas, AS..." Kekuassan sehari
tari di Kambodja jang sementara waktu dipegang oleh Ketua Madjelis Nasional,
menjebutkan pula, bahwa " ... Pemerintah Pnom Penh akan tetap mendjaga
kenetralan dan kemerdekaan Kambodja.
kenetra| Apabila kenetralan itu tetap dipertahankan, tapi jang mendfuga situasinja
Ian itu adalah orang2 jang disebut "'kanan” oleh Sihanouk, tentulah
ijuga tidak menggembirakan bagi Kambodja. Karena pasukan2 Komunis tidak
n mungkin akan mendjalankan pe#kan diam, tapi melandjutkan agresi:
apa jang dikuatirkan oleh
akan tepatlah
tang terbuka. Dalam hal ini maka
Sihanouk, jaitu, bahwa Kambodja akan mendjadi "Vietnam ke
itu, mengingatKedjadian penggulingan Sihanouk dari tahta kekuasaannja Presiden
Ghana,
Ian kita kepada kedjadian empat tahun jang lalu, dimana Komunis
mejang sedang berada di Peking didjatuhkan oleh rakjatnja. Dan tidak Ghana
mustahil,
nuduh, bahwa "'kup” di Ghana itu dilakukan oleh CIA.
Sihanouk
bahwa ada kemungkinan? komunis Kambodja menuduh perggulingan
scope Asia kedjadiitu sebagai "permairan CIA” djuga. Bagaimanapun dalam menarik.
Oleh karean dengan Sihanouk ini merupakan kedjadIan jang tjukup sebagai seorang
kesekaligus
dan
pangeran
seorang
sebagai
kedudukannja
na
seradja,
keturunan
menghargal
masih
jarg
masjarakat
didalam
negara,
pula
Tapi mitos ini,
bab dianggap "'bertuah” dan penundjukan dari atas
seperti djuga mitos kekuasaan abadi Sukarno dimasa? lalu, tidak berlaku lagi,
apabila rakjat ingin menempuh djalan lain jang dikehendakinja.
''ne. Pernah sementara wartawan AS menjatakan, bahwa Kambodja adalah
peoleh karena memang personality Sihanouk selaku jang
jang besar",
Kambodja dihari2
pir-ja mereka kagumi. Bagaimana akan terdjadinjaberada
diluar negeri, das
Gotang ini, bagaimana nasibrja Sihanouk jang
Mae”
Dalam pada itu, kami Ingid
lam waktu dekat ini tentulah dapat kita Ketahut."Paradoks
Politik” .di. Kambomen-stress kembali pikiran kami dalam tulisan
dimana kami katadja, dalam tadjuk harian ini djuga tanggal 18 Maret 1970, dipertahankan
oleh
",... sekalipun sukar, tetapi politik jang sebaiknja
kan:
seperti
kearah
nasionalismenja
membina
Dan
netral.
tetap
adalah,
Kambodja
negeri2 retral nom-blok lainnja jang makin lama makin berkembang dalam
Luantitas dan kwalitas .
. . ."

” Kampong

Hampir metongah bulan hidup di
kian

Entjek Abu “Asmara

bin Hadji

Muhammad ketua delegasi mahasiswa
pertanian Malaysia jang ber—

kundjung
ri tanggal 21
Pebruari sd $ Maret 1970 jang baru

donesia

tidak

seperti kehidupan kami

di Malaysia. Mahasiswa2 Malaysia jang
baru beberapa tahun ini mentjapai

kemerdekaan negaranja dari Pemerin-

tahan Inggeris,tertjampur baur dari beberapa bangsa. Jang terbanjak adalah

mahasiswa keturunan Tjina, berikut

Ls anak2 Negeri Melaju dan selebihmasalah

dalat

"epada
kepentingan
ntingan Nas
Nasit perselisihan paham j:

Ber

onal

lamun

demiki:

jang dialami kini, akibat Ae
keras

oleh pihak

jauh

Keradjaan, maka

peranan mahasiswa terhadap masjara-

Ia amat terba "ea den

tersebut akan mendapat
keras

us

£

n sadja

dari Pemerintah.

keuangan dari Pemerintah

akan ditjabut mean tetapi 3

setamatnj:

asiswa tersebut

semua
Bei pendidianja ditempuh,
tuj
lapangan
tertutup
Sebagai
tjontoh
terkenal
ngan
(let
iman
saan
tokoh mahasiswa Said Hamid

jang terlibat kedalamnja, sampai se-

karang hidup terlunta2.

@mang kebebasan mengeluarIn pendapat ba-

terdapat setia
put
ga hubungan antara pihak
Gengan para mahasiswa am.
karnja. Kutturil sisa2 alam pendjadjahan masih melekat disementara masjarakat Malaysia, sehingga kedudukan
pendjabat2 negara dipandang agung
dan tinggi dimasjarakat, sehingga' sukar mengadakan komunikasi, apalagi
jala berkehendak mengadakan diamengenai sesuatu hal. Oleh karena
Itulah student aktifity mahasiswa M:
laysia kebanjakan bergerak dalam
dang study sadja, kalau toch ada
pengabdian kematjarakat, itu hanja
terdjadi berupa kerdja2 sosial (kemah
Kerja) menuniit professi mabing2 jang
mendarma

bhaktikan.

diri

terhadap

masjarakat
banjak.
Namun demikian ditindiau dari
segi sosio ekonom agaknja kehidupan mahasiswa Mi ysia lebih meng-

NAMA DESA
MALAYSIA

nenam kelapa sawit.
djauan,

BARU

Selesai penin-

rombongan
telah
bersantap
pekerdja jang
para
dengan
bersama
kepala
sudah me-nanti2 kedatangan

vegera R.I. dan rombongan. Jang 53ugat mengedjutkan dan tidak di-sang
ka2 adalah ketika para pedjabar Malaysia dalam kesempatan kundjungan
Presiden ke projek tersebut menamakan projek pembangunan itu, "Kamvung Pak Harto”, (Ant)

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK
MENGHILANGKAN SAKIT? PILEK DAN
SEGALA MATJAM PENJAKIT.

MINJAK ANGIN DJERMAN

#

OLEH:
AZRUL
AZWAR
gembirakan dari mahasiswa2
nesia. Di Malaysia setiap mahasiswa
Jang tengah menduduki bangku kuliah
mendapat tundjangan keuangan. Tundiangan
ini dapat dari Pemerintah daIi badan2 semi Pemerintah ataupun
an ini,
para mi
ada jang diwadjibkan membajar ikatan dinasnja selama beberapa tahun
(3 sd 5 tahun) kepada Pemerintah,
ataupun bekerdja dibadan2 swasta
jang menjediakan tundjangan keuangan tersebut. Rata2 tundjangan
keuangan ini berkisar 75 Malaysia dollar,
Jang bukan sadja Yukup untuk hidup
seorang mahasiswa
sehari2, malah djika be
dapat mengirimkan
nja keorang tua. Mahasiswa Malaysia
seperti apa jang dialami mahasiswa
Kolej Pertanian tersebut, semuanja
tinggal diasrama. Dengan bajaran jang
murah, semua pembiajaan hidup dapat disediakan Oleh asrama mahasiswa
| Hanja sadja demikian Entiek Abu

Perlukah
”Y oorklas”
Universitas ?

Ibat tidak pernah mengala-

m
tan keuangan, ditambah lagi
karena memang keadaan tidak me#gizinkan, membuat kebanjakan mahasiswa Malaysia
bersikap apatis.
Mereka tahunja hanja beladiar sadia.
Menjinggung tentang
kemampuan study mahasiswa2 M:
ng amat
heterogen tersebut, maka
oleh Entiek
Abu Asmara diakui
kebanjakan
hasiswa2 Melaju berada dibawah taraf
kemami
bangsa
mengerti kerena memang kedudukan
sosial ekonomi mahasiswa keti
Melaju relatif lebih rendah
dibandingkan dengan mahasiswa keturunan Tjina umpamanja. Demikian djuga akisenator mahasiswa jang
tungsi dalam aparat studidominasi oleh maha
runan Tjina ini. Untuk
tasi ini semua, demikian Entjek
Abu Asmara, dan dalam rangkaian
usaha2 pihak Keradjaan sendiri memedjukan taraf pendidikan masjarakat
Melaju, maka pihak Keradjaan menikan chusus akademi2/Perguruan
tinggi bagi orang2 Melaju. Misalnja
Madjetis Amanat Rakjat (MARA) jakni perguruan tinggi jang bergerak da-

Dr.

mahasiswa

Perguruan
ngatasi

Keturunan

Tjina

pril

Apa benar

kah perbandingan jang dia kemukakan ini ? Saja sendiri tidak tahu djanja, saja serahkan kepada rekan
asiswa Indonesia mendja-

:

Nampak ha'ilir pada upatjara perletakan bunga itu dari kalangan pem
besar Malaysia — Menteri Penerangan
dan Pangeran Enche Hamzah bin Dato
Abu Samah, Dubes Malaysia untuk
Indonesia Tun Sri Jakub bin Abdul
Latif dan perwira2 tentara
Indonesia
Gan Malaysi
ngan
2 KAPAL KERADJAAN THAI
KUNDJUNGI SURABAJA
SURABAJA — Dua buah kapal dari
Keradjaan Muangti

min jl. telah merapat di dermaga Madura di Pangkalan Utama ALRI Sura

.

&.CO.

269 M/70

kemuduran

me.

mutu

tsb,

ra2

beliau andjurkan adanja satu
tingkat

atau

voorklas

Universitas

tingkat

wasa ini.
Kedjemasan

tokoh

nasional,

baja dalam rangka kundjungan persa
habatan
Ikut

dalam — kundjungan

tersebut,

Rear
Admiral
Smut
Sahanawin,
mandan Akademi Angkatan Laut

KoKe-

radjaan Muangthal dan sedjumlah Ta
runa Laut.
Keradjaan

Tamu2 dari
Muangthai

Angkatan Laut
Itu berada
di

Surabaja 3 hari lamarja
Komardan
Akademi Arskatan
Keradjaan
Muangthai
kemudian

Laut
me-

nendakan kundjungan kehormatan pada
Panglima Kodaerah V, Panglima Armada R.I. Panglima Paskoarma, Gubernur Djawa Timur, Pangkodau IV dan
Pangdak X/Djawa Timur, Iku men.
dampingi kundjungan tamuZ tersebut
Gubernur Akabri Bagian Laut Komos
dor Laut Rudy, Purwana,

paling

beliau

Indone-

kerdil.

Ter-

ALAM
situasi — sekarang,
mungkin saja tak sependapat

sebagai

dergan

diadakan

“buka, tidak

versity,

Dr

Hatta.

tirgkap

1

atau

Bila

Pra-Uni-

2

tahun,

ke

lak timbul masalah: vuangan, m3
lah guru, masalah biaja, dan segala
ekibat administratif. Kalau tamatan
SMA

sadja

uang dan punja tanggung.dja
wab dewasa ini: Departemzi

dan

hanja

ketjil dan

Perlu Biro
djemahan

Pra.University,

punja alasan, malahan patut
'djadj
pemikiran serius
bagi
kita bersama, terutama bagi
instansi
jang paling berwe.
Pendidikan

Tetangga,

jung

terutama
untuk
menjiapkan
bahasa Inggeris, sebagai djem
batan pengetahuan umum de-

tak

dapat

(Bersambung

Di

ditampung

kg

hal.

IV)

ting: mundurnja

mutu

KA0P ID

pendi.

Sesurgguhnja,

sudah

Kami

sedia-

untuk

bertimbang,

mereka

mem

purjat mata, tidak mereka lihatkan
jang

baik),

njal telinga,
(kepada

hewan,

reka

jang

bakkan

u

mereka

mempu-

tidak mereka dengarkan
benar)..

lebih

adalah

Mereka

serupa

sesat lagi.

orang2

Me-

jang

ADIO
Amatiur
ARJONO
(Lo
rjlarkan atjara

RU.
2 NN
dd Abaset
mes
peng-islaman

seorang Irsinjur berkebangsaan Pilpina

pegawai

Radio &

TV Australia di Djakarta berLORENZO ROMEIRO BANNING

n.na

Pengakuan, bai'at dan sjahadatnja diutjapkarnja
dan dergan

mutu pendiUUNDURNJA
dapat dilihat dari
dikan
beberapa aspek:
1. Sistem pendidikan. masih
bersifat verbalistis, karena
banand
n alat2 praktek,
peladjaran, buku2, dil.
2. Kondisi sosial masjarakat pela
djar dan mahasiswa jang banjak me

h

le

| uang makan, uai
praktek,
uang
POM,
jak
sedikit.
menimbulkan
bagi mereka.
penampurgan
ruang
Kurangnja
3.
ke Per
pendidikan dari S.D. sampal
bermaguruan Tinggi, menimbulkan
karena satu ruang1jam kerintjut.
an dipakai sampai tiga kali sehari.

tunduk

djiwa, tjar

berpikir dan djalan hidup

Katolik

uang,
telah disah
Buku? wadjib jang
5.
kan tidak dapat disalurkan — setjara
menjeluruh dan dalam waktu jang
sama, karena tak ada
kemampuan
uang mentjetaknja, datam djumlah
ratus ribu atau djutaan buah. Akibat
ketidak-seragamgn

mu-

tu pelajaran antara satu daerah de
bukan

ra

jang

diterimarja

dari

ketjil

vimauja anutan

baru, sudah

melalui

Giskusi dan bertukar pikiran
dengan
Ustaz Drs Mat-mouddin Sudin, dalam

waktu selama 6 bulan ia ada di Dja-

karta.

Ia

mendapat

suatu

kesimpulan,

bahwa agama jang benar ialah agama
jug mempunjai
a.

3 sjarat

mejakici

adanja

Tuhan

jang

Esa

pentjipta dan pengatur alam semes

ta dan tiada suatu jang menjamai-

nja.
b. adanja wahju jang
run

dari

Tuhan

langsung tu-

Peni

la alam

mesta itu dan dikirimkan

se-

kepada

umat
manusia dan machluk
lain,
lalu dikumpulkan mendjadi
Kitab

jarg tiada terbatas sampai hari kia-

mat.
c. mempurjai seorang Nabi atau
Rasul pilihan Tuhan untuk mentjon
Sutjl jang langgeng “dalam waktu

tohkan dan
naan wahju

mengadjarkan
itu.

penggu-

Ketiga sJarat itu, hanja didapatkan"ja dalam /pada agama Islam.
Pertimbangan akal jang djernih dan
“esuduran, memberikan alasan kepada
Barring untuk meninggalkan
anutan
lemanja. Menurut Banning : bahwa
#gama itu bukanlah nanja suatu Gog-

ma kosong, jang dipertjajai tanpa pe-

lemen P dan K Kalau biaju
berikan
diatas
deretan
husadja, tidak
tjukup,
bagaimana

ruf2

agama

duri ibu dan bapaknja.
Ditinggalkarjja anutan lama dan di

atau tak ada

Dan

mererima

nja. Sebelumnja ia menganut agama

4. Tidak tersedianja Perpustakaan

—

penuh kesadaran
jang djernih.
Ia

wwijatakan

Sekolah untuk buku batjaan, tambah
Dibeli tak
n mereka.
an pengeti

hasia
an diberikan oleh seorang gur
luar dari hasil diktat kepal
diri.

dengan
kipiran

Islam dan didjadikannja sebugal sikap

Drs. H. Gazali Dunia

terdjadi

ngertian dan logika serta
kritis dalam mempeladjari

penelitian
agama Ka

rutama

Tuhan

tolik : saja menemukan prinsip? jang
tak logis dan tak dapat dipahami, tetentang

Trinitas:

Bu-

psk, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak jaitu

teori pendidikan, ha-

Jesus, Mengapa Tuhan Bapak, Tuhan

6. Kurang terdjaminnja kehidupan sosial para pendidik, jang pada
prakteknja bekerdja lebih dari 12
djam sehari (djam sekolah -- kerdia koreksian dirumah). Bagalmanapur, tugas seorang pendidik tak sama dengan
buruh kantor.
Mereka
terikat benar2 oleh djam/waktu me
ngadjar. Terlambat datang, anakZ
berkeliaran. Djadi mereka berhadap
an dengan manusia? hidup bukan de
ngan tumpukan kertas atau kursi me
aja

nja dengah manusia. Tuhan itu tdk ada

pun Indahnja
silnja,

tetap

positif-pasit.

Ibu dan Tuhan

anak

jang sama

jang menjamatnja:

jang

Jesus

benar2

berkuasa
(melawan

Tuhan,

mengapa

ia tidax

sama
sekali,
ia tak dapat
persekongkolan
djahat
ser-

dadu Roma bahkan ia disalib. Betapa
bodonja Tuhan Bapak membiarkan pu
teranja

dikedjar

dan

disalib.

Dan

darah.

“

v..
kawin.

jang disjarkan
"Pars

Suratkabar
menguiip laporan dari sahabay?

bahwa

kedua

mempelai

keputusan

itu

sipil.

untuk

Roger

berijerai jtu diambil karena
perkawinan
mereka

Fonda

ngan

N

mendjadi

tidak

kegiaran

sesunj de-

mereka

ma-

Tu-

han Anak sama sekali sama dengan
manusia lain terdiri dari daging dam

suradara
film ROVADIM telah memu-

akan
4'4 tahun

Esa

harja Pengatur alam semesta. Djika

Paris, 20 Maret (Mdk).
Akyris fjlm JANE FONDA

tuskan
sudah

hal-

tidak ada jang sa-

ma Cengan Tuhan.

Jane Fonde Minta Tjerai?
dan
GER

perang!

Oh, manusia

SIAPA DIA?
Djenderal Lon Nol Panglima

Angkatan Darat Kambodja,

disebut2 sebagai lawan-politik

Sihanouk. Kini ia memimpin
negeri Kambodja, sesudah Si-

Sa

nia kepingin tahu,

anggaran

belandia

aa

dia itu Lon Nol hebat, atau-

kah dia itu Lon Nol Besar ...

TJARANJA AMERIKA/I)
14 Perwira AS termasuk Djen-

deral, segera akan diadili karena

tuduhan

pembunuhan

massal disatu desa di Vietsel.
Sekalipun

ada

djenderalnja

jang tersangkut AS rupa2nja
tidak kenal dengan
penjelesai-

an

diluar pensaditan" sen

TJARANJA AMERIKAJII)
Petugas2 Kedubes AS melarang njonja2 austronaut untuk
berwawantjara dengan wartawan2 kita.
Oh, rupanja bagi orang2 AS,
jang melarang itu, tidak ada
berita tentang njonja2 austroNaut kesajangan dunia itu, itu-

maka Amerika telah
lan, sedangkan Uri Sov
let baru merdaratkan alat2 pemeriksa
di Verus - djadi konsep siapa jang pa
Uing dulu
mentiapai bulan sukar ditertukan. Dr von Braun djuga menga-

lah dianggap berita !!!
Apa matjam itu !!!

dubai

NASA

Jarg banjak dipotong harus dipulih
kar urtuk mengimbangi kemadjuanz

(tiada berita.- berita
ka
baik)

al Sovjet dalam djangka pandjang.
(UPI).

M—8—45
la.

Vadim

kawin

di

(UPN.

dan

pada

Las

Chilafat &
Chilafiah
OLEH:

lalai.

Surah Al A'raf : 179.
Tiada -beriman. orang. . jang tiada
amarah dan tiada beragama orang
Jang tiada berakal. Hadis.

nja,

munja, biasanja di . . medan

Merurug Dr von Braun, Uni Sosie:

bahwa

ka-

Jang kiri mau kekanan. Kete-

murgkin
lebih madju
daripada A-e
rika Serikat dalam membangun stasiOn orbit ruarg argkasa. Tetapi karena
Iu menekarkan
faset2

takan

"golongan

AGAMA

kan naraka (ketjelakaan) bagi kebaujakar djirn dan manusia:
mereka
mempunjai hati, tidak mereka guna(kepada

uda buku,

kasa digedurg Putih minggu j.1. mem
beri tahu Presiden Nixon bahwa sistim "'shuttle” akan
waktu 8 tahun
lebih 5,3 mili: dollar AS. Dr Paine
hwa program untuk bamergatakan
rjak bargsa itu tidak akan gratis. Se
tiap bangsa harus menjumbangkan pe
ngetahuan dar uangnja sehingga tidak
ada "dara2 jang terhambur”.

Kambodja

nan” menggulingkan
Sihanouk!
Jang kanan kepingin kekiri.

Kebudajaan.

Dalam utjapan beliau itu da
pat ditanggap
dua soal pen.

ari segi sosio kulturil, maka
masarakat mahasiswa Malaysia
tidak banjak berbeda dengan
mahasiswa2 Indonesia, terdapatnja perlombaan antara ke" “budajaan dan pengaruh kulturil barat
ditengah2 kulturil asli bangsa Mi

mendjadi djaj:

Disuat OLEH WILHEL.M HAUFFMANN

pada

Tinggi untuk

jang akan datang.

lelakan karangan bunga telah menulis
Galam buku tamu "Manja bangsa
pahlawannja akan

Tak dapat diabaikan terutama sekali untuk dirumah dan
bepergian. Bisa dipakai untuk diluar kulit serta didalam
mulut.

kita sekarang

masa

mengaburkan

badian bangsa masih terasa kuat. Terbukti dengan pola tindak dan pola
swa2 Malaysia jang
ini. Meskipun bahasa
Ibangku kuliah bahasa Ing“
asli Melaju lebih
senang menggunakan bahasa nenek
mojangnja ini, dari pada bahasa asing
tersebut. Malah diharapkan bahasa
melaju ini bisa nantinja menggantikan
bahasa Inggeris di Perguruan2 Tinggi.
Saja kira, demikian Entjek Abu
Asmara mengachiri omong2annja de"gan kita, dalam bahasa Indonesianja
jang patah2.
Disatu pihak kami iri
hati melihat kehidupan kemahasiswaan di Indonesia, tetapi dipihak lain
datam segi sosio ekonomi kami masih merasa beruntung. Kalau tidak
demikian bukanlah kami tidak bisa
mengadakan study tour ke Indonesia
Ini? demikian katanja sambil terse tidak

tjatat kemadjuan2 pesat!

rang. Sedjumlah penasehat ruang-ang

Dibahu mereka terpikul pembinaan
denan mental
dan inteligensia
anak didik, kelak djadi pemikul tugas Bargsa dan Negara.
Bila kita Hhat budget pendidikan

ke

peniidikan

nggotaan organisasi mahasiswa Asia
Tenggara (ASEAUS). Dimana dikatakan jang boleh mendjadi anggota
hanja tingkat Universitas sadia, sedang
tingkat Akademi tidak boleh. Akibat
nia tidak ada- mahasiswa keturunan
Metaju jang mewakili mahasiswa MaMaysia, karena memang di Universitas
mahasiswa2 keturunan Melaju amat
sedikit. Padahal peraturan ini tidak
ada. Menurut Entiek Abu Asmara
setandjutnja, sekembalinja ia kenegerinja, ia
akan membuka
kebohongan
ini, dan akan berusah:
imka
berutusan mahasiswa2nja ke konperensi ASEAUS di Bandung bulan A-

Kuala Lumpur,
oleh Mentu
Presiden jang disertai
Adam Malik sebelum melakukan per-

angin jang pertama sekali telah didjajakan oleh perintis.

menkonstatir

mutu

kan

Kuala Lumpur — Presiden Suharto
pagi jl telah meletakkan kara
ngan bunga pada Tugu Nasional dl

tjap lang ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegarkan. Minjak angin djerman tjap lang ini ialah bau2an minjak

Hatta

munduran

dikan dan
perlunja tingkat
pra.University
buat persiapan
kuliah di Perguruan Tinggi.
Ih

Di Laos "golongan kiri” men-

Dr Thomas O. Paine dan wakiinja,
Dr Werhrer von Braun, telah di-inter
view oleh Televisi AS dalam atjara
tanja-djawab ABC, siaran radio televisi Amerika Serikat,
Menurug Dr Paine, program Apolio
samasekali terbatas pada korps astro
naut Amerika, namun bangsa? lain
boleh turut serta dalam program bolak
batik (shuttle-program) atas dasar
"bajar kalau pergi”.
Shuttle itu, jaitu pesawat angkasaluar jarg dapat dipakai lagi, lebih da
ri satu kali dikarapkan dapat memberi
pengangkutan antara bumi dan stasi0r2 orbit ruang angkasa untuk sebagian dari biaja peluntjuran2 jang seka

DR. Thomas O. Paine, direktur Dinas Angkasa Luar AS (NASA) (kiri) dan
direktur perentjanaan baru NASA Dr. Wernher von Braun, membitjarakan sebuah model stasiun angkara luar. (AP).

Selasa

Tak seperti minjak angin jang lain, minyak angin djerman

NUSIA

selesat.
Kepala NASA Dr Thomas O. Paine
berkata buhwa dalam djaman angkasa
luar Ini manusia dari segala bangsa
akar terbang. Kerdjasama sematjam
Itu akan serupa dengan usaha2 ilmiah
barjak bangsa di Antartika, katanja. "
"Saja tidak akan terkedjut melihat ah
112 Uni Sovjet berada dalam stasiun
Tuang angkasa Amerika, dana ahli2
Amerika berada dalam stasiun ruang
angkasa Uni Sovjet, '” kata Dr Paine.

LX

PRESIDEN LETAKKAN
KARANGAN BUNGA
DI TUGU NASIONAL
KUALA LUMPUR

Ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja.
Untuk menghilangkan sakit2 pilek dan segala matjam penjakit.

. FILSAFAT SANG MA-

, Amerika?

SEBUAH
PERBANDINGAN

Pak Harto”

pur.
Kuala Lumpur, 20 Maret (vidk)
Rombongan tamu dari Irdonesta,
Presiden Soeharto dalem kundjung
jarg dianter oleh Wakil Perdara Men
anrja ke Malaysia selama tiga hari,
telah menirggalkan suatu kesan abadi, ” tcri Tun Abdul Razak setibanja dipro
jer tersebut disambut oleh Menteri
ketika para pedjabat Malaysia menaBesar Selangor Dato Harun bin Hadji
pembangunan
makan sebuah projek
Ivar bardar "'Kamporg Pak Harto”. — Icris, Kera Projek perkembangan Ta
rah itu. Puntjak kurdjungan Presiden
Presiden didampingi Ibu Tien dan
ketempat tersebut dalah penanaman se.
Menlu Adam Malik pada hari teras
buah pokor mangga cleh kepala nega
kundjurgarnja ke Malaysia hari Ri
telah mengadakan
perindjauan ke Pi
ra Cipekarargan sebuah mesdjid Jang
sat Rantjargan Perkembargan Tarah
terdapat dalam kompleks tersebut.
Persekutuan di Sunpal Dusun,
Delam kurdjurgar jang memakan
djorg Malia jang terletak kurai
Wektu kurarg lebih 3 djam itu, Mentu
bih 110 km sebelah utara Kuala Lum
Adem Malik djuga telah mentjoba me

Ruang
Angkasa

AS dan Uni Sovjet mungkin akan melakukan tugas2 penerbangan bersama
kalau program Apollo ke bulan telah

Malaysia

: B.M. Diah.

DJALAN BARU UNTUK
DJA?
KAMBO
dalam sidangnja terachir telah memutuskan

Sardjana2 Soviet Uni Dalam Stasiun

Jare

panggal

Vegas,

ZOEBER

LR.
merarik kesimpulan
dalem bai'ah,dan sjabadatnja itu: ada
lah korupsi, tentang Tuhan sebagai
hasil pemikiran manusia.
Dua hari sebelum kedjadian diatas,
dirumah sdr. Anwar Tjokro Aminoto
para utusan Partai2 : NU, Partai Muslimin, PSII dan PERTI telah merealisir gagasan Pres. Suharto mengelompokkan Partai? Politik. Gabungan itu
tidak diberi nama Gabungan (Kelom.
pok) Spirituil) tetapi KELOMPOK PER
SATUAN dan bunji piagam selengkap
"ja adalah
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM.
Piagam

pernjataan

JARA jang ditempun oleh Lor
nazo Romeiro Banning berdiskusi dan bertukar pikiran deDrs

Mahmouddin

Sudin,

adalah tjara Jang sebaik2nja.

Iraljukan

Nan tak-bertaku kepada seorang ter.
peladjar seperti L.R. Banning. Tjara
bertukar pikiran itu, sesuai dergan
perintah Allah
“Serulah mereka kedjalan Tuhanmu
Uengan hikmar bidjaksana dan dengan
(Bersambung ke hal. IV)

Partai? Islam.

Dengan mensjukuri limpahan rah:
mat dan karunia Allah swt dan dengan semangat proklamasi kemer.
dekan, UUD 45 dan Pantjasila, kami atas nama Partai? politik Islam
dengan ini menjatakan berdirinja
KELOMPOK ISLAM jarg berbertuk
korfederasi dengan rama: KELOM
YOK PERSATUAN.
Adapun mengenai program, mekani
sasi organisasi dil sebagainja, se
Uang dalam penjusunan dan akam
diumumkan dalam waktu jang sesingkat2nja. Piagam ini ditanda tangani oleh : Subchan Z.E. dan Jusuf
Hasjid (NU), Djarnawi Hadikusumo
dan Drs Lukman Harun (Partai Mus
limin(, Anwar Tjokroaminoto dan
Bustaman SH (PSII) dan Rusli Hali
dan Sarumala BBA (Perti).

ngan

DJAMALUDDIN

Dan ini,
tentu
tidak
keras dan
bantuan

melalut
ini itu

bembuskan setjara

Sang

MANDI

SAUNA

aa

Influenza.

kaga

T

uang,

Kadas

" sekalipun

MANDI SAUN A memelihara
Meatal dan
Anda tetap segar.
Service kami a Ia International
dan modem.

BUKA TIAP HARI (Djuga Hari
DJAM: 08.00 -

Minggu)

PM OUSTAKIAN
Id
5

MERDEKA

100 Djemaah

DJUM'AT, 20 MARET 1970.

ALL-ENGLAND: 4 PEMAIN SEEDED KALAH

. Muljadi Tersisih
Ba..Io

hadji Indone,

dari

fhadah radjj dengan mengguma.
kan sebuah kapal laut swasta.
Mereka tidak
Gjizivkan
kem.

LAOS: DJUGA SEBUAH NEGARA GEN
sekarang ini djuga dilanda keruntjingan
bat antara pasukan keradjaan dengan pa
kan sebuah pesawat transport berat jang
badan bantuan AID mendarat disebuah
buah

bali ke Indonesia karena diang.

ji oleh

merintah, '” M
tertahan selarla

Tempajan.

pe.

terbang

kembalj

izin berlajar untuk

ketanah air.

Sambun,

Agen2 pekapalan setempat te.
lah menghubungi Wakil Consul
Indonesia di Penang, Sugio Su

maprawiro

untuk

Indonesia.

Permohonan

mereka

diteruskan

kekedutaan

RI dj

kinan

dapat

Kuala

Lumpur,

akan

dapat mem

telah

dengan

kemung

diteruskan

ke

pada Presiden Soeharto jang ki
nj
sedang
berada di Kuala

Lumpur dalam kundjungan kene
garaannja

selama

empat hari,

Prihatin

DJAKARTA, 20 Maret (Mdk).
Abdul Mukhi SH Ketua Ko

(Pendidikan

Mengenai pemerintah darurat itu,
Sikanouk mengatakan bahwa rentja
me.ja itu akan dilaksanakan apabila
Soviet Uni dan RRT tetap tidak me
1gakul rezim baru di Kambodja. Ka
lau pengakuan itu diberikan, SihaMt. maka habislah

dam Agama) dalam menanggapi
tidak djbenarkannja k.m. GAM.

BELA memasuki Indonesia, me
njatakan penjesalai dan priha.

tinannja jang sungguh2 atas ke

djadjan ini.karena mengak/bat.

terdapatnja tjara2
mereka -ketanah

Menurut Abdul
masalah

menambahkan
bahwa
Kocygin mengatakan padanja dengan
terdjadinja kudeta di Pnompenh Itu
meka dapat gipastikan" Pem. Viet.
nam Utara akan menjatakan
perang
terhadap Kambodja. Perlu ditjatat,
behwa saat ini sadja ditaksir seba:

.

njak 40.000

Mukthi, Ko.

misi IX dalam
Pe
cannja mengikut

Tana

dje.

pemulangan

ajr.

hadji,

senantiasa

SRK

madjukan dalam rapat kerdja is
terachir dengan ea
2.
tang nasibnja djemaah jang
rangkat ke tanah sutji dengan
Jang

pokok

dan

mendesak

pada waktu jni katanja, jalah
bagaimana menjelamatkan dan
memulangkan

mereka ke Indo.

,

da tgl. 15/4 jg akan datang.
demikian diutarakan dj Mani.

la hari Rabu.
eng
Oarabiijarg
Tunku

kita

mua. (Antara)

se.

banjak

dari hal. D

Banteng memang termasuk

penumpangnja,

tapi

tidak

dja

rang terdjadi insiden2 baik dengan pi

hak ABRI jang banjak terdapat dise
kar daerah tersebut mcupun dengan
enak2 tanggung "kamp" di Polsnia.
Pernah kedjadian insiden untara sopir
kondektur dengan anak tanggung bebe
rapa

waktu

lalu

mengakibatkan

dike-

pungnja pocl bis. Tapi sukur achirnja dapat didamaikan, katanja.
Insiden2 jang terdjadi sering disebabkan

rasa

djergkrl kondektur

dan

("cross-boy") ba-

njak jung ingin menumpang

prodeo.

Bajangkan sadja. Supir dan kondek
tur bekerdja mulai pagi di
pai larut malam baru
katenja. Tapi kepada ane nak
buahnja fa

itu.

Tunku

penghasilannja.

Sabah
antara
Kuals, Lumpur.

Manila

Gongan

Moh

luka2

kepada

bersama

sud h kembali
rangun tertulis

banja

mengelu

penuh

djuga'"".

ketika

sempai

itu

tan

baru

depat

Tjewang.
Keterangan

koa

itu

tuk
kan

bebwa

adalah

Kudus

akibat

supir Dikun

rkan

barjak

bahwa

Menlu ad interim Prof, Seno Adjie
SH,

jakni

Menteri

Kehakimar,

se-

Gang berada di Bali.
Dalam pada itu, wartawan "Mereka” jang berhasil menghubungi Dir
djen

Urusan

Politik Deplu

Cup Djepang,

Djakarta, 20 Maret (Mdk)
Oleh Badan Koordinator
PD/PG

tangkis terbuka Denmark
achjr pekan jil., telah

jang

aah:

selama

tsb

sepakbola te
koi

nja mendengar

nama

ha-

itu dira-

atas prestasi2nja,

se.- iahut? angan
sehingga setan

teupLwa

. tetapi

Dalam

jang

mendjad' djuara kedjuaraan bulu
pada

leam

operasi
Giri

dilakikan

oleh

gabungan
Senen
W. Hutagalung ig

men-

ten

ternjata

kita

ketika

djemba-

berita olahraga "Mer-

chusus.

turnamen?
di Iran

jtu

Akan berlangsung dari tgl. 1 s/d

mentjekemarin

belum
diketahui
dengan
pasti.
Kepada “Merdeka” perwira itu

me

nerangkan bahwa peristiwa itu termesuk pergeniajaan dan- kalau memorg ternjata nanti dari korpsnja pa
sedikit akan digandjar hukuman

biasa.

kepada

menarg tkan diserahkan

bergiltr, «

para

pe

piala2

dikatakan oleh coach PSSI

Drg. Endang Witarsa atas
pertanjaan jang diadjukan
kepadanja mengenai keada

membuat

ini.

half,

Endang Witarsa.
Berbiijars,

sedangkan

run

dibandingkan

permainan

lainnja.

rekan2

kami

perbajki.

2 OKNUM SERAGAM
PUKUL SUPIR TAXI
20 Maret

orang

oknum

(Mdk)

bersera.

gam hldjau djam 10.00 pagi ke
marin telah melakukan penjik

menundjukkan

Ipong

wa dalam

akan

Cevan

Pengambilan nama — PERSATUAN
beri Kelompok Islam, adalah udjian
sendiri bagi tokoh2 politik Islam, ka
rena selama ini, persatuan inilah jg.

ENURUT

penjelidikan

atas

hasil pendidikan agama ditekolah2 pemerintah, dikatakan: hasilnja minim sekali
dibanding dengan daja dan
dana jang dikeluarkan. Kalaulah ada satu dua sekolah jang pen
didikan dan peladjaran agamanja dapat berdjalan wadjar, hal ini bukanlah
disebabkan karena Organisasinja jang
baik tersusun, tetapi, karena pribadi
#urunja jang mendapat kurnia Allah
Gapat berbuat jang demikian.
Dan tidaklah rahasia, bahwa Depar
lemen agama sampai saat Ini Ingin di
monopoli segolongan tertentu.
Mudah?an pengambilan nama
kelompok ini dengan nama PERSATU

AN, | menimbulkan
tokoh2

dan

pentolan?

koreksian — bagi
agama

tik. Dan kita hanja berdoa: dan potiAllahhummahdihim fainnahum
ya
Ysmun : Tuban kami tundjukilah Iamere
ka

kalau

mereka

memang

tak

tahu.

2

ngkalan Taxi Pasar Baru.
jang tidak kenal sama se.

diadjak pergi menurut

daknja,

katanja

lesaikan

perkara

lalu.lintes jang
tgl. 15 Pebruarj

untuk

kehen

menje

keijelakaan

mereka

sebuah

betja

hingga

menje

tas

dalam

Komdak

pengusutan

Polan.

VII

Djaya.

DJAKARTA
dengan

kes. Sinar

Remadja

pemain

—

Sutjipto

Jacob

merupakan

pemain

sesamania.

bahwa

sangat

pemain2

ke.4

pemain

depan

menggantikan
ini.

disamping

sukar

un.

depan

ig

kedudukan

PSSI

Terutama
tehnis

jang

men

individu

mereka jang sudah sangat rng
gi, maka saling pengertian di.
antara mereka dalam suatu te.
am work pun
sudah
sangat
sempurna sekali.
Mengenai pemain2 belakang
katakan oleh Drg. Endang Wi

bahwa

Anwar Udiang

“chir2 ini telah memperoleh ke
madjuan jang pesat sekali seba
gai spill, dikatakan djuga bah.
w8 Anwar Udjang ini merupa

kan

pemain

guh dibarisan

ji

paling

akan
dapat dimuat di MERDEKA".
Sementara itu pula ketika di
tanjakan pendapatnja mengenai
keadaan dunia persepakbolaan

umumaja ditanah air dewasa ni
.Prg. Endang Witarsa menjata.
kan bahwa ia gembira mende-

ngar

berita2

maksud
meniry

tentang

adanja

diberbagai
kota untuk
sistem
PS Rardedetex.

Karena hal itu menundjukkan
telah ada
pikiran jang lebih
matang

untuk

.sepakbolaan

ini

nal

Dikatakan
itu

kemadjuan

ditanah

kalau

oleh

per-

air dewasa

coach

pada

Nasio.

permulaan

berdirinja PS Pardedetex orang
sampa' ribut? karena mengang
gap Pardede membeli pemain2.
maka

sekarang

nja orang

malah

sebalik.

beramai2 pula untuk

mesiru dan mentjontoh sistem
PS Pardedetex.
Dan mudah2an
sadja usaha

mereka berhasil.
Endang

ngannja

Witarsa
kepada

Demikian Drg

dalam

"Mdk'.

PERLUKAH.-(Sambungan

ketera.

(Am)

dari hal. III)

oleh Perguruan Tinggi, Detapa pula
nasib

tjalon2

Pra-University

kelak?

tang.

. sedang

kan mengenai
Mi
i dikata.
kan djuga telah yanaga ya
madjuan jang je
selama

ada di
djuga Sunarto

letex.
Demikian
dan Juswardi di

sebutkan sebagai pemain taktis
dan paling tekun.
Lebih djauh coach PSSI ini
mengagumi djuga kehebatan jg
diperlihatkan oleh 'pendjaga ga
wang Judo achir2 jai.

varg-pesangon belaka!

kan, kalsu tenaga mereka

tuk

diganti

dengan

kian rupiah sedjam?
padji

mereka

terdjamir

dari

sebagai
bulan

uang

Ketjuali kalam

pdgawai

kebutan.

HASIL2 ALL- ENGLAND
PADA RONDE PERTAMA
Hasil2 dalam pertandingan ronde pertama kedjuaraan bulutangkis Ail Eng-

land adalah sbb. : (dengan tanda (x) artinja pemain seeded, Red)
SINGLE-PUTERA :

— A. Parsong (Afveb, 15—4, 13—15, 1313.
MW Mermark) — T. Kihistrom (Swedia), 19—4, II—ie

Wjcpang)— C.

Kirk (nggerts). 19—3, 13—2

mengalahkan

6—0

dalam

landjutan putaran roda kompe
t'si Divisi.! Persidja Rabu sore

Rudy Martono jang mentjaba kembali

permainan,
pertama

hingga hanja

bak pertama
oleh

maka sulit dibabak

utuk

Manan,

sudah

(nggeris) — R. Powell Onggeris), 19—7, 19—4.
Menmark)— H. Fischer (Djerbar), 19—4, 1—4.
Olerdar), 13—7, 13—16

— Kes. POP Dja

main2

oleh coach

mentjari

ingat

half ira telah

KES. POP KALAHKAN
SINAR REMADJA, 6—#
ya

depan

jang terdiri dari

mengis'

sekarang

bahwa

(Ms)

per.

para

tuk

dapat

babkan Nj. Nurlela Juka en.
teng pada kepalanja. Persoalan tsb seharusnja sudeh ber
ada

Iswadi

“Diakui oleh Drg. Endang Wi

tarsa

dapat, mepe-

itu mobil Taxi Ari menjenggol

—

saling

Basri

kemunduran.

jg

depan jang sudah mempunjai
saling pengertian jang demi.
kian tinggi dan sudah dapa:

untuk
da
Ti kedudukannja dalam team
nasional. Dikatakan oleh Drg.
Endang Witarsa bahwa walau

terdjadi pada
jang lalu, ja.

dekat

memperbaiki

bahwa

kita

Iswadi

dikatakan oleh Drg. Endang

pun ke.3

itu

" dan Kadir

tidak imempunjai kemampu
an untuk men-tackle.
dikatakan
« Namun
afuga
sukar ditjiptakan oleh tokoh2 politik
Islam : tahsabuhum djami'an wa gulu
buhum sjatta, zalika biannahum gaimun Ia
lun — disangka mereka
bersatu tetapi, hati mereka ter-petjahbelah: karena mereka golongan jang
tak berpikiran. Al Hasjar: 14.
Bolehlah tokoh2 politik Islam itu
intropeksi diri, dan baliklah perpetja
han2 selama ini. Bukanlah hendak
memperdjuangkan agama, tetapi, untuk
kepentingan kedudukan (chilafat) dan
karena hal2 furu'ijah atau masaalah
Chilafiah agama dikorbankan.

waktu

leinnja dikatakan

ma karena Surya achir2 ini
agak menurun, disamping

“(Sambungan dari hal. IM)

dapat

PSSI

main half jang baik, teruta

Ruang Agama

permainan

sih sanga: muda
Mengenai
pemain2

tarsa

PSSI itu

me-

mainannja sepertj sedia kala,
lebih2 mengingat usisnja ma.

tahanan.

oleh coach

djauh

menurun, tapi dikat:kan bah.

wa ja mempunjai tackle jg
keras sebagai pemain half,
sehingga dengan demikian
ia dapat diharapkan untuk
membantu memperkuat per

Witarsa kurang
menuhi sjarat

lebih

Drg.

PSSI itu
berpendapat djuga
bahwa memang benar kanan
luar PSSI Iswadi
achir2? ini

jaitu

dengan

Dikatakan

lebih

menurut

ngenai pemain? lainnja, coach

3

Basri, Surya"Lesmana dan

Aliandu,

baik akan

penjerangan

baik.

' Dikatakan oleh Drg. Enpemain

“,

penghubung jang

an team nasional kita jang

mempunjai

k

membuat pertshanan mendja
di lebih baik dan djuga akan

passingnja kurang matang,
demikian djuga Aliandu. Ke
lebi'ian Aliandu ialah bah-

ute

Seperti

lah pada pemain2 penghubungnja (halt)”.
Demikian

ini

£

diganti sekarang ini adalah Surya Lesmana (kiri)
dan Basri
(tengah).
ISWADI
(kanan).. . usianja
masih sangat muda....
dan
masih dapat memperbaiki permainannja.

ngan -ataupun kelemahan
utama team PSSI Senior
kita jang sekarang ini ada-

sekarang

Ly

DUA pemain jang belum dapat

kekura-

achir2 ini ternjata terlalu
lamban, disamping passing

Wabai, Kijai wahai Mualim: tak usah
Jah bergerak dibidang politik dan eko
omi, dan itu bukan konpetensi kalian. Tetap sedjalan dimesdjid dan dilanggar. Pandangan jang salah terha(ap agama Islam akan bertambah saJah, sebab Islam bukan hanja ibadah,
Ielam adalam pandangan hidup: way of

Un

saja,

Silalahi rasanja sulit untuk
Geka' mengenai turnamen sepakbola djurara2 Asia di Teheran
diharapkan lagi, mengingat
kemarin, telah terdjadi kesalahan2
penjakit lututnja telah dejang agak membingungkan.
mikian parah.
Dalam berjta tsb dinjatakanjf,
Dan darj ke-3
pemain
bahwa team PSMS Medan mewa
half jang disebutkan ini, se
kili Indonesia dalam
turnamen
Itu gkan berangkat tgi 16 Maret,
muanja memperlihatkan ke
turnamen berlagsung
lemahan2 jang menjolok di
dari tgl 1 s/d 10 Mei 1970. Hal
samping permainan mereka
sendiri sudah agak menudangkan

bidang2 jarg sesuai dengan namanj: -

memukul

”Menurut

orang

ran adalah tgl. 26 Maret jad, se

“veladjaran jang baik. Dan ber-tukar
pikiran dengan tjara jang-se-baik2rja.
Yuhan kamu mengetahui orang2 jang
sesat dari djalannja dan mengetahui
urang2 jang dapat petundjuk.
An
Nabi : 125
Politik anak bontot jang diasuh tjegeng dan mandja, harus mendapat
perhatian jaug topat. Memupuk keman
Gjaan dun memaksakan abang? menerima perlakuan, dengan alasan: makJumlah ia masih ketjil, memungkinkan
#edjal jang tak baik. Inilah sebuah
problima dalam kehidupan sosial dan
politik dewasa ini jang tak boleh dibiarkan tumbuh sendiri.
dan
majoritas dapat ditempateda pada pro
borsinja.
Penggantian nama Ketompok Spirtluil seperti jang direntjanakan oleh
Pres. Subarto mendjadf Kelompok Per
tatuan adalah amat tepat sekali. Deneon nama jang diberikan Pres Suhar
to, Kelompok Islam akan terasing sen
Giri, dan kepadanja akan diberikan

lo, 2 jap lokal,

1

Djakarta, 20 Maret (Mdk).

karang

Senen telah Yerhas!i menangkap
seorang tukang code gelap Bola
Berhad'ah Tangerang.
Penangkapan

daerah sangat
djauh sekali

dang Witarsa team PSSI se

PEMBETULAN

Thomas

Ippei Kojima

-

ini masjarakat

dio dan pers

I. Kojima
LONDON — 'Bi

h

bab

Setelah
Dikalahkan

Persit Akan Adakan
Turnamen Tennis

kedjuaraan sepakbola

nasional selama
pa tahun.
Hadirnja Ramangbebera
didaera

fesa disekitar Ba

Kata Kops

Anwar

Sani mendapat keterangan bahwa pe
Tistiwa di Kambodja itu sedang dipe

megang

seorang bintang

pada hari
Rabu
kemaren sekitar djam 13.00 petugas KoramilKomwil 71 Senen di Pasar Ajam

itulah perwira intel jang d'tugas
atasannja sedang terus menjeli-

cel, katarja. (na)

tjuali mendapat pendjelasan

salah

para Pa
pi

Djakarta, 20 Maret (Mdk)
Dalam suatu operas! keamanan,

mengata-

Gikl oknum2
jang dituduh
markan korps. Tapi sampai

Hrg

dari hal. I)

Ramang,

kaan, Mdjau Indonesia, dari
PSM Makassar jang pervah me

Dua

penumpang

djuga

kesatuan

Can

Bis

bis

diperempatan

tsb.

(Sambungan

persepakbolaan dari

Djakarta,

Dalam
kete
mengatakun

Karena

oknum2

dari

kat

”Saja
Kesal”

INDONESIA

PENDJUAL KODE
GELAP DIBEKUK

mere-

jang

pukulan

bekerdja.
mercka

PEMAIN2

bukan hanja mendjadi perhatian

dan

Keterangan kondektur

Kordektur

krisis

adanja sengketa mengenai

ka tideklah peMu
dipungut bajaran
dan lajani dengan baik, demikian Sukurno mengandjurkan dar
buannja

derita

k

di
Kambodia. Ketika berada di ibukota Soviet Uni itulah kaum sajap
kanan di Kambodia melanrjarkan kup.nja terhadap Sihanouk. (AP)

Abdul Rahman

menekankan supaja mengetahui djuga
keadarn anggota2 ABRI jang memang
kurang

Moskow dari Paris untuk

ngan

diundang

dirasa menghina. Hal itu d'sebabkan
karena baik oknum2 ABRI maupun
tanggung

PANGERAN SIHANOUK, kepala ne
samping Presiden Soviet Uni Nikolai

dari

sopir jang mungkin disertai kata2 jg.

pemudiZ

an tehmik

Demain terkuat Eropa hampir? terge
Uintjir ketika dalam ronde pertama
Gipaksa berm
3 set oleh
ai
Royn
Diaz
Gonzales, pemain usia 16 tahun put
Ta seorang miljuner Meksiko.
Dalam ronde kedua Svend Pri
-4A bermain dibawah form ketika dju
dis
mengalahkan pemain
bekas djuara
Irggeris Ray Sharp dengan 15—12,
15—12.

Perbedaan tehnis
dengan pemain2

DI BUTON

KENDARI —
wKlub2 pemain
sepakbola di Buton sedjak ham
pir sebulan ini menerima latih

pernah diundang
ke Manila
untuk kedjuaraan
ke-8 jang
lalu di Manila
ditahun 1966,
na

Yusukan Chusus tersewut dikatukan
akan langsung dipimpin oleh Wagub
Leksda udara Wiriadinuta,
Direktur
Pelita Mas
lebih
djauh menerangkan bahwa
trajek Tja-

wang-Lap.

MELATIH

SEPAKBOLA

tetapi tak depat datang,. kare

INSIDEN ———
(Sambungan

15—1.

Demikian pula pemain
double utama regu Thomas
Te
aka
a
na

RAMANG

disi djua-

15—12.

Sukar mengganti
pemain2 PSSI

ga tanpa banjak kesukaran
mengalahkan pemain Inggeris lainnja R. Westmoreland dengan straight sets
15—3,

Twedberg

pengunduran

kemenargannja

Sementara Kurt Johnsson sewaktu

Coach Kes. PSSI Witarsa Kepada 'Merdeka

straight sets 15—0, 15—6
— sementara Darmadi dju-

"Putra
13 Men Cup”, j jg
akan diperebutkan dalzm 'ke-

PM

setelah

mu

presiden Konfederasi

djuaraan
merugikan

telah

setjara

teratas

tempat

para penjelenggara itu menga
tekan,

Eva

4.

Eva Twedberg jarg dianggap fa-

Vorit

pemain
dah menjisihkan
Inggeris P. Whetnall dgn.

penju
- j anang

bangsa
kita dalam lalu

dan

Darmadi dan Indratno berhasil madju terus ke ronde
ketiga Kamis malam.
Djuara bertahan
Rudy

dari Djerman Barat

15—0,

4 Orang
emain seeded dalam ke
Gjuaraan All England tahun ini telat
tergelintjir dalam pertandingar2 ron
de penjisihan dan merupakan surprise pertama dalam kedjuaraan dunia
ee
tidak resmi jang ke-60

raan tahun ini diseeded di-

Utara

MANILA — Para penjeleng.
Bara kedjuaraan
sej
Junior Asiz, ke.12 di Manila
merentjanakan
mengundang
PM Malaysia
Tunku
Abdul
Rahman
untuk menghadiri
pembukaan tournament itu pa

tiga pe-

Hartono jang dalam kedjua

DJUNDANG

sebagai

dihkan

serdadu Vietnam

itu,

nja masing2 Rudy Hartono,

(Gambar UPI).

HADIRI KEDJUARAAN
SEPAKBOLA JUNIOR ASIA

lagi dalam perbanjaan jang di.

tersebut.

turun dan take-off dilapangan

Gan Vietkong sudah beroda di wila
Jah Kambodja.

kegia.,
menam-

berorientasikan kepentingan dje
mash jang mendjalankan jba.
dah itu, hal mana tertjermin

kapal Gembelg

dapat

bukit-bukit.

i hal. 1)

Jarg diduga berkuasa di negara itu
seberarrja adalah Djenderal Lon Nol,
perdana menteri dan panglima angkatan perarg Kambodja.
Sesaat sebelum meninggalkan Mos
kow menudju Peking, Sihanouk mengatakan kepada masjarakat Kambudia di kota itu” bakwa dia akan
membentuk suatu pemerintah darurat
Gi luar negeri. Kabar lain mengutakan bahwa Sihanouk djuga akan kem
bali ke Kembcdja sekalipun ada ke
murgkinan bahwa dia akan ditangkap.

Parlemen

kan terlantarnja ratusan

American

letaknja didaerah

Sementara

Kucki

15—-8,

main utama Indonesia lain-

seorarg pergatjara millioner. Namun

Anggota

mjsj IX DPR.GR

Air

TING — Negara bekas Indo-China jang
berkenaan dengan pertempuran2 menghesukan2 komunis. Gambar atas menundjukditjarter oleh Dinas Rahasia CIA bersama
20 mil keselatan Daratan
lapang ant

San Lengan
menimoulkar kesau banwa pelaksana2rja bekerdja setjara ter-gesa2 atau se-olah2
aan rekanan (pressure) dari belakang.
Disamping itu, pada saat kup asu
mumkar, angkatan perang
telah mergeratkan ' tank2 dar ten
tara2 ke pusat ibukota Pnompenb,
suatu hal jang membuktikan
pihak
Pelaksana xup masih diliputi kekuaUrat tertertu,
Sebagai pengganti Sihanouk da.
lam 'djabatan tertinggi Kambodja se
telah kudeta tsb. adalah ketua dewan
rasioral Cheng Heng, usia 80 tahun,

bantu para djemaah kembali ke

ini, menurut

perusahaan

meskipun

Krisis Di
Kambodja

lima hari di

Singapura dan kini berada di
Penang, karena
befum djuga

memperoleh

Pesawat2

tsb.

pemain Denmark Henning
Borch. Muljadi, joint-seeded ke 5. ditundukkan oleh
Borch dengan straight sets
17—14 dan 15—12.

tuk

f

tanah sutji setelah menunejkan
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Sia itu baru sadja kembalj

ra bertahan Hiru Yuki akibat (jedera
telah disisihkan dari turnamen oleh
pemain Djepang Etsuko Takenaka
dalam rubber sets 11—7, 7-11, 11—7.
Seeded jainnja jang tergelintiir
sdalah Imre Nielsen, pemain putri
Nederland jang kini bermain untuk
Denmark. Dalam ronde ke-2 Rabu
malam Nielsen dikalahkan oleh pemain muda Inggeris Margarey Beck
Gluga dalam rubber sets 11—7, I—il,
1-3.
Dibagian single putra surprise ter
Gladi ketikr 2 orang pemain
jang
menduduki! joint seeded ditempat
ke-5, Muljadi dari Indonesia dan
Kurg Johnsson dari Swedia disisihkan dalam ronde ke-2.

Cup
Indonesia,
Indratno
memastikan diri madju keperdelapan final setelah dironde ke-2 menjisihkan G.

1

babak penjisihan kedjuaraan All England di London
telah tergelintjir melawan

Muljadi jarg sudah leading 1t—4
dalam set pertama ketika berhadapan dengar Herning Borch dari Deh
cark
merghadapi pukulan? dropshot Mari
lawannja
dan dikalahkan
14—17.
Se
landjutnja dalam set kedua kembali
Boruh
melantjarkan
lagi
pukulan
Gropsho, dan mengachiri set tsb. un

|

malam dalam pertandingan

pemberangkatan

el.

Rudy, Darmadi, Indratno
Mas
uk
Urutan ”16 Terachir”
London, 20 Maret (MdKf”
Pemain bulutangkis no. 2
Indonesia, Muljadi,
Rabu
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Gol2 itu diborong

reka harus melaksanakan dua
(ugas

sekaligus

jaitu

memban

menggondol gelar Jung dipegangapa
vrtuk ketiga katinja, hanja kehilang
& bidii
an dalam memenangkan ronde pertama sirgleputera melawan pemain internasional Gert Nortau
tat (Swedia),
0, 135
"iago” Indonesia Panja memeriukan
Beberapa detik untuk menemukaNe
h
Urggularnja dan dergan smash keras Gari dekat garis belakang
menimbulan,
sorakan rtuh penonton
SetandIwtnia Darmadi runner-up AI
d tahun Hi. djuga mentjata
tema
t
Vergan mutlak dironde pertama alas Englan
Rap Steven Gngger
ibud,
iniIboh
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