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ini bukan hanja sangat mudjarap,akan
tetapi baunjapun harum sekali. Tak
p

Traktor

ji

langdan menjegarkan, Pa

(u ketjelakaan, kerika sedang mendja
Jankan tugasnja.

Almarhum selaku Dan Satgas Swa-

pa Dam

dan segala matjam penjakit.
Bisa dipakai untuk diluar

kulit serta didalam mulut,
Telahtermashur dimana?

karena mudjarapnja dan

III sewaktu bertugas dalam

dan salah sebuah
@jembatan
pengpowndkanggmekae. laga He mem .
Lingga Major MS Zam Zam gugur se
ketika itu djuga.

MinjakAngin Djarman
Tjap Lang ini iaiah untuk
menghilangkan sakit2 pilek

Djerazah almarhum dimakamkan di
Taman PaLiawan ''Kusuma Negara"' di

—"

Lolong, Padang pada Kamis sore «gi
19 Maret jbl.

kwalifetnja jang tinggi.

&co.

LHE

WARTA
EKONOMI:
"
»
IHLARGA IKAN ASIN DIDAERAH

DJAKARTA — Harga ikan asi didaerah dalam bulan Pebruari

dengan bulan Djanuari, tapi ke-

mesikan sangat menjolok ialah di-kota2 Bandjarmusin dam Pontimamak masing2 sampzri Rp. 20.— dan Rp- 45-— per kg.

$

Biro Pusat Statistik terrjara! sbb:
rata2 menurut
Harga
Diaksr'a Rp. 161,03/kg: Semarang Rp. 92,50/kg: D.I. Jogjakarta
Rp: !15,95/kg: Surabala Rp. 120—/kg: Atieh Rp. 256-25/kg,

dan Rr.

Bok,

pena

Rp. 102,50/kg.
rae
HARI
DP
KURS
AKARTA

Bro

Apa

SELASA
— Dalam cali DP di Bursa

hari Selasa 24 Maret 1970 terdjadi

EN

Valuta Asing Djakar'a

penutupan2 'ransaksi pada

Kolonel

Anumerta

Zam. (Ant)

Mohammad

Zam

Achmad

'Counsellor

Vladimir

Sindjelic

dari Kedutaan Besar
di Djakarta

dalam

Yugoslavia

djuan

utama

suatu

dari

Menlu. Yugoslavia

ngadakan

tukar

ngan

mengenaj

jang

hangat,

menukar

aktivitas

untuk

memberikan sumbangan bagi pe
metjahan masalahdunja
jang

terpenting. Yugoslavia

sangat se

nang dengan hasil jang ' hingga
kin! ditjapai dalam hubungan bi

lateral antara Indonesia
goslavii

Yvecslavia

berikan
sar

sekarang

perhatlan

kepada

jang

dan Yu
.

ingin

lebih

persoalan2

mem

be

tentang

tjara bagaimana memperbajki hu

bungan

ini lebih landjut pada

se

mua lapangan, ekonomi kebudaja
an

dan Ikerdjasama

dalam

bidang

flmu pengetahuan, bantuan teknik.
Dalam bidang informas: berarti
kerdja sama massmedia
antara
kantor berita, radio dan T.V.
Hubungan

persahabatan

jarg

mengurus

hubungan

ekonomi, termasuk persoalan hutang2
lama

Indonesia.

Demikian

Sindjelic.

Scholarships

Sebesitu djauh Yugoslavia telah
memberikan 180 scholarships kepada
Indonesia dar untuk specialisasi ham
pir 120 scholarships. Pada waktu ini
33

mahasiswa

Indonesia

jang

sera

dihadapkan

Sama)

didepan

Gelam
ilmu
Matematic.
Pemerintah Yugoslavia

dengn terdakwa
Pasaribu dan Al-

. konfrontir

Mangara

Hadjar dan Surjadi

tidak

Pasukan
Andjing
Dikerahkan
Untuk

(Lh)

424,50
387,—

128—
101,50
107—

122,
99,50
99,—

61,50

Mu, oleh Dardis, bersama

Aa

Damat

Kiban Midalam
AniTeamJen tersebut

KAKKIDRI
KR

de

rekalah
jang
menangkap
kedua bandit tsb. beberapa
bulan jl. Tapi dalam pengintrograsian mereka, tidak
pernah dilakukan penjiksaan anggota2 TECAB itu me
ngatakan: "Mereka menga
ku terus terang atas pertanjaan2 jang kami adjukan
tanpa adanja paksaan. Dan
menurut pengakuan mereka

| Tangkap

Pelarian2

Djakarta, 25 Maret (Mdk)
Dalam satu
pertjakapan
#gan
salah seorang pawang

sendiri, telah 14 kali mela-

kukan penodongan dan perampasan motor2 Yamaha
di Ibu
Kota. Sedangkan

de.
pa-

sukan andjing K9 Menpor Kela
padua kemaren berkenaan dengan
larinja 3 (tiga)
orang tahanan

Mangara Pasaribu dapat ka

Komdak VII Djaya Djumat sore

ang

bahwa

lalu, dperoleh
sekiranja

keterangan

petugas

65.—

rakjat
tjamax dan

peta Saja

awenpasan edema ag On

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

dalam

Bandit ibu kota itu mengatakan bahwa memang me-

BENDA2 KUNO
DIKETEMUKAN
TANPA SENGADJA

keaman

pak jang

dari batu. Diseki:ar

tempat itu telah pula dkemukan baujak paturg2 berbentuk gadjah, harimau dan manusia.
pelatjakan

atau

itu

penguberan.

tidaklah

planat

mun2

samping

.ib,

melarikan

merupakan

Markas

na biasanja

diri

Komdak

kearah

sekali

VII, dimapela-

Sehubungar. dengan itu amag disajang kan sekali pusukan andjing K-9
Menpor kepunyaan polisi sendiri dilu
pakan untuk” menolong menangkap
membali pelariun2 itu, pada hal selamu ini semendjak
diperkenalkannja
pasukan andjing K-9 Menpor
mesjarakat

sudah

beberapa

kali

kepada
meno

long menangkap pentjuri dan sema(jam lainnya jang berhubungan
deng
an pentjaharian baik orang maupum

DJAKARTA.

23 Mare! (Mdk).

itu

dari

jang

berwadjib belum lagi

berhasil

buah pendjahat
Toos Mustamu

saksi

ang

gota

TECAB

kedua

ini.

cleh

dakwa disangkal.

kedua

ter

dimana Al-

bert Sirait mengatakan.
bahwa
ia sewaktu ditangkap oleh TE
CAB dan dibawa ke Komdak VII
telah dipukuli oleh kl. & orang

anggota TECAB sehingga 4 giginja tjopot, diantaranja 3 gigi
palsu. dan muka serta badannja babak belur sehingga ia ter

riksaan

tsb.

karena

takut

di.

kemhalikan kepada T£CAP.
Keterangan Mangara Pasaribu
aras pertanjaan Hakim menga-

takan.
TECAB
kali.

bahwa keterangan saksi
itu tidak besar sama se

Ia sewaktu

ditangkap

oleh

TECAB di Tg. Pinang langsung
Gisuruh mengaku

sesua: dengan

peagakuan jang telah diberikan
Sirait di Komdak VII dan ke-

tika ia menolak. lalu ia dipukul

sampai muntah darah. Kemudi
an ia mengatakan tak pertah
memberikan
pengakuan dalam

pemeriksaan

Tapi

Polis:

disediakan
tangani.

sein

padjak

15 miljar

MPO

target APBN

hasil

Padjak

penjualan
lebih.

terbanjak

perseroan

masing2

jang

adalah
Rp.

melebing

perseroan

15223

duta

jung bernama — Harjanto

ct Surjanto djuga seorang
Pendjahat
penodong jang baru
sadja
ditangkap kembali setelah melarikan
lan jang lalu (Ms)

usutan

21

Ki du

Ditdjen

Padjak,

£

Drs.

Hus

-

Isi

mob.

Sanusi

(Mrs)

baru

jakni

MPS

(menghu.

Kohir).

(Ant)

ha

Pa

me-

saksi

dilandjutkan

dari

Resumen

1 Bri-

SUAMI BUNUH ISTERI
JANG KESURUPAN
Djakarta,

25

Maret

(Mdk)

Dinah bin H. Emun (50 th)
pada hari Selasa kemarin ce-

lah

dihadipkan

ke Pengadilan

Negeri, karena
Djanuari 1969

pada tgl. 24
jg lala telah

menganiaja
isterinja
i
bernama Napisah bin Napisin,
sehingga isterinja tsb meaning
gal dunia saat itu djuga.

Menurut

Surat

Adnan

kan bahwa

tudaihan

SH

pada

menjata-

harj Djum'at

24 Djanuarj

isterinja

1969,

sedang

Ketika

kesurupan

(kemasukan setan) oleh ter.
dakwa dipukul dan ditendang,
dan achirnja diikat disebual
pohon, dimana achirnja isteri
jang kesurupan tsb meninggal
dunia. Supaja tidak diketahui

oleh

orang

lain, mzka

menjembunjikan

Dinah

maja:

isteri.

nja itu dibawah randjang dan
membungkusnja dengan kain
pandjang dan tikar.
Setelah

dua hari majat tsb disembunji
kan dibawah
randjang diru.
mahnja sendiri
maka Dinah

membawa
keluar majat tsb
gan menggantungkannja diba

wah ps»hon asam dengan me.
ngikat leher
meja: isterinja

dengan kain pandjang, seolah
olah
ia mati
menggantung
diri
Sidang dalam
perkara iut

terpaksa
punjai

tung
padjak sendiri)Ka
menghasjikan lebih banjak
pada dengan tjara lama (sistim

sambil

mempunjai

Majat 2 Hari
Diganting

padjak pendjualan Rp

15.054

sekali

akan

cleh Hakim

tjara

diri untuk pertama kali beberapa bu

Sidang

(target Rp. 15 muiljar) MPO (ti
dak termasuk bea-ijukai) Rp. 12.

djuta (target Rp. 12 mdjar).
Pemungutan pa'jak

bahwa

minggu depan uituk mendengar
kan keterangan saksi Insp. Po

igl

442 djuta (target Rp. 10.5 muljar)

ibukota
dan se

sama

tuli-

menerangkan

pengakuan

dikatakan

ngatakan ia
dalam hal ini.

Sedangkan

Rp. 12.181 djuta.

dengan

bohong

Djaksa

te

atau "Memungut Padjak

Penerjmaan2

Kemudian

dan

tsb

surat

istrinja sudah ditahan oleh TE
CAB.
Keterangan
terdakwa im
oleh saksi
TECAB
dikatakan

sebelumnja

penerjmaan
darj

dalam

tsb gleh anggota TECAB tsb di
tutupi dengan tanganaja

Tg.

Kartasasmita

bahwa

san2

Resort

pergakuan

Orang” menghasilkan Rp. 12442
gjuta
dan Padjak
pendapatan

ma Benny Sembiring dan Ida Ismet
anak
berat,

ke

Ibnu Hadjar.

Keterangan2

Rp.

mengetahui kemara larinja ketiga be
kas tahanan itu.
Mereka jang berna
adalah
kaliber

kian

dan

pengechekam

jang dilakukan oleh wartawan "Mer
Ceka" sampai kemaren siang pihak

bawa

Komdak VII Djaya”. Demi-

didapat

barangz

Sementara

kami

Padjak Perse roan & Padjak
Pendjualan Lebih Banjak
Dari MP0 Dan Pendapatan

se

Negeri XXIV

melakukan

Kepolisi

Tg. Pinang, dan

kemudian

tanda

melarikan diri seperti

itu
mudah
«akan.

oleh

disuguhkan kepadanja untuk di

apalagi diberitakan Langi2

@.depan SMA

an Resort

lah

pergnalang bagi andjing2 Merpcr ig
sudah terlatih itu, malah adanja hu
ujan merolong kepada pentjiuman
anyjing

di Tg. Pinang

diperiksa

Pinang.

musjan turun dergas. tebat sewaktu

kedjadan

mi tangkap

dan

paksa mengaku sadia apa jang
ditanjakan padanja. Dan waktu
diperiksa untuk
Berita Atjara.
ia tidak mau mempersulit peme

PALEMBANG — Sepasukan Jon Zeni
mengerdjakan upgradirg djalan raja
ettara Pagaralam - Tardjung Saksi
(Kabupaten Lahat) belum lama iri te
lah menemukan sedjumlah benda? huno dibawah dijalan rala, disekitar dusun Tegorwangi.
Benda? kuro tersebut artara 'ain 3
buah kotak terbuat dari
berukir
ukura:2 M x 78 cm, jar” berisi2
buah tengkorak, pisau, keris dan kam-

beru-

mentjiptakan
suatu
prokegiatan kita bersama.
Consellor Vladimir
SinKedutaan Besar Yugosia

101,50
319, —

Aa

$

keterangannja sebagai saksi dalam
perkara
kedua

be

saha urtuk membikin sesuatu detini
si jang baru tentang non-aligned, ka
rena definisi jang terbaik adalah pro
kram dan kegiatan? kita sendiri dalam mana kita dapat menjumbangkan dengan tjara jarg terbaik bagi
mempertahankan perdamalan dunia
atas dasar prinsip ke-existensi damai dan aktip. Kita menganggap tiGak kurang
bertanggung
djawab
atau kurang menaruh perhatian bagi
penjelesaian persoalan? dunia dari pa
Ca negara2
besar
jang
berkuasa
atau regara2 lain manapun. Int ada
lch kepentingan umum dan harus di
tjapat dalam kerdja sama berdasar
kan prinsip persamaan hak bagi semua negara.
Yugoslcvia
membantu
tiap negara
ror-aligned jang dapa, memberikan
sumbangannja
bagi
perkembangan
selandjutrja dari konsepsi non-altgvia di Djakarta.

PRA

dilannja.
Kedua
anggota
TECAB tsb. masing2 Ibnoe

untuk mentjapat

ned
untuk
grem
bagi
Demikian
Gjelic dari

PENIPUAN

lisi didepan. sidang penga-

sidang Pengadilan untuk di

Ccxree dalam ilmu Matematic di Yu
goslevia kini sudah kemb.
gcslavia

S5 DJAKARTA

ngan keterangan2 dan penjangkalan2 mereka terha-

ledjar
pada ber-matjam2 fakultas
di universifas2 Yugoslavia. Seorang
Indonesia
jang telah mendapatkan

LIAR
TIGA TEWAS DISERANGUrtuk HARIMAU
mergatasi ketjemasan
Bag brotgseen

bert Sirait, sehubungan

Djakarta, 25 Maret (Mdk).
Dua
anggota
TECAB
(Team Chusus Anti Bandit-

antara

Yugcslavia — dan Indonesia adalah
tradis'onil dan untuk kerdja sama
jang begitu luas kita harus mengenal satu sama lainnja lebih baik.
Ada satu komite tetap bersama bagi
kerdja sama ekonomi antara kedua
negara,

GLODOK

@hatateko- - sme), bari Selasa kemarin. dap. Berita. Atjara dari Po

selat

lavia menaruh perhatjan

'Doilar Hongkong

pepku

Si KRS
P2h

bilate-

seperti

DJL. MEDAN

2 anggota Tecab bantah
tuduhan
penjiksaa

pandi

hubungan

TONG

NAANN Ki KPRI

TANTE

DNAN

NY

kundjungan

jang tetep dari Yugoslavid, Yugos

Dollar S'pore/M'sia/Brunei
Guldena Belanda
Mark Djerman
Reutsche

Wtinasen beriman @docah Sena

, SOLE DISTRIBUTOR:
RT. NEFOS DJAJA D/H. TAY MO

kesehatan anda!

ini ialah mes

Jang parmanent dari negara2 non-

Dollar Australian
Doular AS

PALEMBANG, —Selama kira2 sebulan ini sudah & orang Giadi korban

Jang selalu akan mendjaga

wawan-

ral dan hubungan
internasjonal
termasuk
beberapa — persoalan

aligned.
Inf adalah

K3

Dr. SCHREIBER

tjara exclusief dengan wartawan
'Merdeka' menjatakan bahwa tu

hari Selasa tetap seperti kurs hari Senin. Pasaran terus ramai untuk dollar Amerika dan achir2 ini diuga untuk
Kurs hari Selasa pada pra money-changers
adalah sbbx
BELI
DJUAL
Rp. 922,—
Rp. 115,50
Poundsterling Inggeris

US$# 1.340.008116: # es, daaraia 3 orara mening
sebesar,
178.30 denganH dhumlah peredaran164-300,
kauars
Seng:
E.£ 1782/17/02. Kurs hari Senin diuga 378:50-

DPRGR,

@jungan2 dengan Menlu Adam

ada

PADANG, 25 Mare, (Mdk)
Komardau Satuan Tugas Swasembada-pargan Kodam TII/17 Agustus.
Major CIN Mohammad Said Zam
Zam pada hari Selasa jang lalu sekitar djam 15.00 WIB tewas dalam sua-

ada orang jang akan mengatakan

bahwa tuan

Ketua

Saichu serta mengadakan kun

1

nurgan jang sedjuk hawarja. Tarian
Sangiarg adalah suatu tarian jang

ka biru jang ada

D

pada

Batur Kintamani, suatu daerah pegu-

$ SAKIT PINGGANG,
R SAKIT DIPERSENDIAN
DAN KANTONG AIR SENI.

Tonik

Bernhard
&
.

z

ba-

KTAR
TER KARIR

Pangeran

59

'PildeWitt's akan segera meng-

nat

«Wa Gn kenanga nana

&

#matjm pekerdjaan.

(Mdk)

Luar TENUN

Ta kn Pekan dari tel 26
oleh
sid 29 Maret jad, disertai

2x

Dea emban
Haruntuk mengerdjakan
segala
Ihilangkan

Menteri

2g

dan Kantong

Tentang

"Non-Aligned”, Kata Pedjabat
Kedubes Yugoslavia
Djakarta, 25 Maret

03

NAM EKSIM

Benggalah
: dengan

2

3

Di

288/M/70

Tj

Di

PAKIS

ANDA MENDAPAT KEKUATAN:

Tidak Ada Definisi Baru

DIT

EKSKUNKSK SKB

berkat hasil karja

|

NINEN EN NINEN ANTIK
NAN
TA

RETARSKAR KD

SHIRT

MEDAN

ANDA

KK

ASRI TANK

SEMARANG SURARAJA

SSK

PEKI IR KUR TER

Menlu Yugo
Tiba Besok

DOK

aru!

HARNIAN

.

DEALER DI RAYON

pertjetakan

Dua timbunan suplai jang besar

PT. PHILIPS.RALIN ELECTRONICS
dan

alat

Ialnrja telah berhasil diketemukan
selama dilantjerkannja
pekan

Philips lambang tjahaja terang

TJABANG'
DJAKARTA
- BANDUNG

dokumen,

amurisi,
dan suplai.

DRSKONAAK TDR

SERSK RSI

LEBIH TERANG
DAN TAHAN

djumiah

DRS

3

Psm

DRS

KTNEKTE

pasukan keamanan dimana kabarnja
dari dua kamp itu berhasil disita se-

DRSKTNRSKI DKK

I

UNM PS i

Pendapat

RSKTORSK DRS

TER NTERER KERAMIK

9 Komunis Tewas, '

PRE

CIA

OPERASI MILITER DI SERAWAK:

RABU, 25 MARET 1970.

No.

HAILAMAN.IT

hubung

diundur

2 minggu

Siburian SH.

terdakwa

pembela

tidak

dan

uang oleh terdakwa
Berhubung perkara
diantjam hukuman

ngat

berat,

maka

mentjarikan

nja

hd

atas biaja

.—.

tak

ada

antuk ira
ini dapat
jang sa.

Pengadilan

sendiri

dari

mem-

pembela

Negara

(Mr3)

ber

1
.
&

RABU, 25 MARET 1970

Pemimpin

Umum/Redaksi

: B.M. Diah.

PEMERINTAH DAN
BERITA2 LUAR NEGERI
TENTANG KITA
Paling

belakangan

ini

Indonesia

muntjul

kembali

dalam

berita?

penting

disuratkabar 'luar negeri. Disamping surat2kabar Belanda dan Djerman se-

perti

"der

Spicgel”

umpamarja,

djuga

radio

BBC

Lordon

dan

ABC

Aus-

@ralla menjiarkan berita tentang sedjumlah perwira tinggi jang terlibat diGdalam affair pendjualan sendjata ke Biafra, Israel dan El Salvador.
Surat2kabar nasional hanja sekedar
mengutip berita2 jang disiarkan
Gari luar negeri. Dan paling banter djuga menulis tentang latarbelakang
dan pendapat tentang hal tersebut itu. Tetapi beritanja sendiri, kebenaran
dari skandal itu sampai sekarang belum diumumkan oleh Pemerintah kita.
Siaran Radio dari stasiun? Internasional jang besar dan penting seperti
ABC dan BBC, tidak boleh dianggap sepele sadja. Mereka dapat membentuk opiri duria dengan pendengarnja disegenap pendjuru dunia, sehi
bisa mendiskreditkan Pemerintah kita
atau melantjarkan provokasiZ
sangat merugikan kita.
Oleh karena itulah, maka berita? jang mereka siarkan
diri kita
setjepatnja harus kita tanggapi. Kita berikan reaksi jangtentang.
djelas tentang

benar

tidaknja

kedjadiun

itu

sehingga

duniapun

dapat

pula

menerima

berita

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

skandal

pendjualan

sendjata

gelap

itu

benz

.

-- #erti

jang

tersiar

Gisurat2kabar dan radio luar negeri, maka sebaiknjalan #.merintah mengambil tindakan dan langkah drastis terhadap pelakuznja, sekalipun mereka
@dalah djenderal2, pedjabat2 tinggi pemerintahan kita! Kalau memang tidak
benar, atau kalau jang mendjalankan pendjualan sendjata
itu, hanjaJah personalia2 swasta sadja, dan tidak ada sangkut pautnjagelap
dengan
Pemerintah, sebaiknja pelaku2 itu djuga ditindak tegas dan sebaiknja orang2
berita
berita tentang hal diatas itu direlease oleh Pemerintah.
Sudah tjukup barjak skandal nasional dan internasional jang dilakukan
pedjabat2 tinggi kita, sehingga pantas Pemerintah mengambil langkah2 untuk
menghentikan ketjerobohan itu. Dan sudah terlalu banjak pula provokasi2
jang melibatkan rama oknum2 pemerintah kita, jang ternjata tidak benar,
sehingga dalam hal inipyg pemerintah kita harus
nama ok.
num2 jang diprovokasi itu. Hal ini harus dilakukan,membersihkan
dalam persoalan pendjualan sendjata, notabene kedaerah2 sepertiapalagi
Glanggap lawan oleh sebagian besar masjarakat -Indonesia. Israel jang djelas
ABRI kita adalah badan jang harus kita iindungi dari kesalahan? jang
memalukan seperti skandal COOPA, manipulasi BE dan pendjualan
sendjata
gelap diluar negeri itu. Sekiranja memang ada oknum2 jang berdosa,
pantaslah mereka, demi kebersihan ABRI, ditindak tegas! Sehingga tahulah
Gunia, bahwa ABRI kita, jang sekarang ini memegang kendali pemerintala, berniat untuk mendjaga dirinja tetap bersih. Dan PemerinYah kita djuga mendjalankan kebidjaksanaan dan keberanian bertindak
sidak
terhadap
anggauta?
ABRI, - teras
jang
mendjalankan tindakan2 jang merugikan dan menodai Pemerintah
nama baik Pemerintah dan
'masjarakat Indonesia chususnja dimata dunia luar,

UTJAPAN

PRES.
PADA

SELAMAT

SOEHARTO
YAHJA

DJAKARTA, — Presiden Soeharto
atas nama pemerintah dan
rakjat
Indonesia telah mengirimkan kawat
utjepan selamat kepada. Presiden Pa
kistan Djenderal - Agha Mohammad
Yabja Khan berkenaan dengan hari
nasional negara teb,
Dalam kawatnja itu, Presiden berharap agar kergjasama ” jang baik
dan kubungan jang eray antara kedua negara selama ini dapat
terus
Giperkembangkan atas dasar
saling
merguntungkan

Dn

Daerah ExIndo-China
OLEH:

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

Semendjak

hari

Senen kemarin, tang

23 Maret

tj

Onal setjara aktif : Bandung Selatan, Madiun, RMS, DI/TII, dan lain2nja.
Mendjelang keadaan jang normal, perlulah pembesar2 keamanan Djaya
dibawah pimpinan Pak Poniman, memikirkan untuk lebih banjak memberikan
Suasana “biasa” kepada penduduk Djakarta sebanjak lebih dari 4/4 djuta orang
sekarang ini. Unipamanja, rakjat akan lebih gembira melihat makin sedikitnja
badju? hidjau silang siur ditengah2 kota. Dan lebih aman rasanja,
bila kekuatan
mereka itu di
dipekerdjaan2nja, dikantor? sipil, maupun militer.
Umpamanja lagi, hendaknja direduseer kebebasan
2 kita membawa sen@iata api, dalam keadaan tidak dinas. Sebab ketjuali is oleh salah satu sebab bisa
meletus, pemandangan demikian itu aneh bagi orang2 luar negeri jang berdjalan
atau berdinas diibukota kita ini. Panglima Djaya jang baru ini, kami harapkan pula, dapat mempertahankan nama baik peradjurit2 kita diibukota. Oleh sebab itu
perlu memperhatikan hal2 iang ketjil2 jang bisa membawa akibat2 lebih besar.
Dalam hubungan ini kami mengharapkan sekali, Panglima dapat melarang pera@jurit2 kita mendjadi pendjaga keamanan partikulir dari toko2, sentrum ekonomi dan oknum2, karena pekerdjaan persdjurit2 kita, bukanlah menumpahkan
perhatiannja kepada keamanan2 chusus buat satu orang atau satu badan, tetapi
tugamja mendjaga keamanan menjeluruh.

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

membakar

Vietnam

bumi djazirah jang subur dan makmur

itu. Njonja2 besar dari

rasa komj

dipensjun itu akan

n #lakukan "perbuatan" jang nje
leacng (tidak loyal) serupa ifu

terh dap Republik, terhadap rak

Cruz, pensiunan AD mentjap be
rifa dalam pers jtu
Hi "Gia

dak Iserdasar dan ajauh
benaran”,
iv
Djenderal

Manuel

dari ke.

Yan,

Kas.

'af AB Pilipina djuga tidak pu-

nja anggapan bagi kemungkinan

timbulnja satu kup dinegara itu
dan mengatakan bahwa perwi.
ra2 tentara,
terniasuk mereka

jang

sudah dipensiun,

orang2 jang berdisiplin.

tidak menerima sesuatu informa

si mengenaj permufakatan seru.
pa itu meskipun terdengar de
sas.desus
bahwa
sekelompok
non-komunis
terlentu
sedangmerestjanakan untuk mengam-

bil alih pemerintahan.
Enrile

mengatakan

bahwa

£

ja

adalah

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

Presider Korgo

Brazzavi"e,

Kambodja

Sihanouk,

berdemonstrasi
merusak
dan

gedung

Utara

(AP)

kedutaan

dan

Vietkong

aga

i

Marien Ngouabi telah mengatakan
leWat telpon bahwa tidak terdjadi kup

@iegaranja

Siaran radio Itu mengumumkan ter
Gjadi satu kudeta dan telah meminta
bartuan militer dari negara2 tetangga
rja, dan mengatakn bahwa redjim
ru telah menghapufian konstitusi jg

merubah Kongo Brazzaville mendjadi
sebuah Republik Rakjat.
" Menurut kedubes itu pertjobaan ku
(itu tsb, dipimpin oleh Letnan Pierre
Kikarga, jing melarikan diri dari Ko

ri2 komunis,

dan membuat kita le -

bih mengerti mengapa semua pihak
harus tjampur tangan dalam soal2
negeri orang, padahal notabene jang
merumuskan pokok2 demokrasi untuk tidak boleh tjampurtangan dalam
"egeri orang lain.
adalah mereka sendiri...

Kini makin djelas kelihatan.

bahwa

Kambodja,

tu daerah2 jang lebih selatan itu."
Lalu dibelakang kekuatan
set
ta
masing2 mereka membagi? Indo Tjina
Malaya dan Indonesia diantara Belan
da, Inggeris dan Peranijis. Sampai
sesudah merdeka, mereka pulang kenegerinja masing2, tapi pelan2 masuk
kembali, kini dipimpin oleh suatu
bangsa jang asing didalam sedjarah

di Kambodja sangat biadab. Vietnam
Utara melalui delegasinja di Paris me-

jaitu Malaysia dan Indonesia —
mereka memberikan djawaban:

pendjadjahan

mereka jaitu:

Histori ini menjebabkan

mara
“Ten-

Amerika

kelihatan-

dibubarkan

"u

suatu a-

nak tjatur dari papan tjatur dunia, diatas medja, dihadapi oleh raksasa dja:
2 Ijatur jang hendak menjelesaikan
ambisi dominasi, monopoli dan hege-

mani didunia ini dalam abad ini dju-

ga!

Belakangan sekali berita mengata-

kan, bahwa Rusia menganggap kup

nuduh AS mendjadi biangkeladi dari
pembentukan Vietnam ke II di Laos
dan Vietnam ke III di Kambodje:
rena kegagalannja di Vietnam sendiri.
Kini

terdengar

an DARA

menganggap pers

AOS betum terang, kini di
Kambodja terdapat satu coup, jang menurut para pengamat politik internasional
keadaan coup tersebut tidak
lepas dari keaktipan agev2 regara2 su
per power, atau dalam hal ini Blck
Barat, untuk mentjoba memperdjclas
garis demarkasi dalam merudju penen

ELAMA ini Kamborja dibawab Sikarouk selalu berha
sil mendfi diatas pundak
negara2 super. pcwer dan
merarik keuntungan dari
seni tersebut. Sihanouk sampai bulan
jang lalu selalu berhasil membalans
vegnra2 super power demi eksistensi
Kambodja. Sihanouk terkeral dengan
sesi sardiwara politiknja jang terkaCeng berargkulan dengar AS tetapi
mendadak ia djuga dapat berangkulan dergan Moskow Can Pekirg dan
membelakangi Washirgtcn. Ia sering
Ginamaker atau disamakar bagaikan
pereri sirkus diates tali jang tanpa
djaring penjelamat. Sihancuk biasanja
mempunjat instink pclitik jang tadjam
dan dapat tanpa tjedera main api deNRar negara2 super power. Ia bersahabat dengan Pekirg dan mendjauhi
AS tetapi sedjidjar dengan itu ia mem
buka hubungan erat dengan Paris. Be(Bersambung

ke

hal.

IV)

PerantjisNo. 3
dalam

mendjaga ketenteraman
di daerah kekuasaannja.

Kita jakin, ia sanggup mendjamin keselamatan penduduk
dan sanggup

Mn

an

pula mendengar

n wartawan

Sulsr
(turut

gembira

dipodjok)

GEMPA

DI INDIA
aan
AMBIL KORBAN
an

21 ORANG

TEWAS
an

AHMEDABAD, — 21 Orarg tewas dan
lebih dari 109 orang merderita 'uka2
dalam suatu gempa bumi jarg
menggontjargkan kot:
ach dipantai ba
rat India disebelah utara Bombay pada
bari Serir.
89 Orarg telah diangkut kerumah
sakit #arena menderita luka2 berat.
Regu2 perjelamat telah mulai membongkar reruntuk untuk mentjari maJat mau orang jang masih hidu.
Berita pertama mengatakan bahwa
20 buah rumah telah roboh dan kira2
100 buah lairria iencaiami kerusakan hebat.
Gempa tsb pada scala Richter tertja
tat pada argka €
Gempa tsb djuga terasa dikota? Su
Tai, Rajpipla, Baroda, dan kota Bombay,
dimana banjak bangurar?2 terasa
bergortjarg, akan tetapi tidaklah mengakibatkan kerusakan2.
PEMBETULAN
Daiam tulisan "debat tentang mu
sik Jazz" jang dimuat
di Merdeka
tanggal 24 Maret '70, pada hal. III
terdapat sedikit
kesalahan tjetak
Jang mergganggu pada kolom 3 ba"Is terachir.

Jang
berburji: — bereksperiment
mertes sampai d'mara , .
duk
kota metropolitan.
Setarusnja: bereksperiment mentest saroai dimarakah Jazz minded
Gikalargar perduduk kota metropolltan.
Dengan demikian kesalahan kami
perbaiki
REDAKSI
maan

pemasaran

Rusia

sesuatu jang buruk !! Dan Pangeran

minan, bahwa RRT

sudah dapat djadan Rusia tidak

akan mengakui resim baru itu. Dan

dengan demikian iapun akan mendirikan Pemerintah Kambodja darurat di-

pesukan2 Kambodja dikerah-

kan keperbatasan untuk mengusIF tentera Vietnam Komunis.

berdekatan tahu bahwa

Sihanouk. Kita tidak dapa meramal:

un

kan Pangdam
Djaya jang baru:
Majdjen Poniman ! Orangnja
baru. Kerdjanja itu
- itu djuga.
Membasmi Beban an

up itu sangat

Sihanouk di Peking

Tapi negeri

adalah

Kemarin kita djuga mendapat-

kan btw regime baru Kambcdja diba
wah djenderal Lon Nol setjara tidak
lengsung membantu posisi tertara Sai
gon dan AS untuk dapat mempersempit ruarg bergerak dari pasukar2 Viet
cong jarg mendapat perlindungan dan
pelarian strategis di dacrah Kambodja
Djuga, regime Saigon menjambut haPsat ,akan regime baru kambodja dan
merentjanakan pemulibar. hubungan
diplomatik Saigon-Pnom Penh jang
putus 8 tahun jang lalu sebagai akibat dari politik Sihanouk jang pro
Vietcong dan Vietnam Utara
Memang, dalam statemen? terachir
ternjata regime baru Kambodja menjatakan untuk terus
melandjutkan
politik luar negeri jang netral dan
akan menghormati seluruh perdjanGjian2 internasional jang mengikat
Kambodja, tetapi statement tersebut
rada kenjataanrja telah bertentangan
Cergar praktek kebidjaksanaar politik netral jang didjalankan Sihanouk
selema ini, dimana ia berusaha men
Gjaga keseimbangan pengaruh dan kekuatan negara? super power mergenat
Kambodja cemi eksistersi Kambodja
sendiri. Adanja demonstrasi anti Vietceng dan Vietnam Utara di Kambodja
Gan tuntutan pergcsorgar daerah Kam
bodja oleh Vietcong, menundjukkan
Cergan djelas arah kemana politik
dari regime baru Kambodja. Setjara
tidak 1engsung .dapat ditafsir bahwa
ROtongEP kanan Kumbudya- ian GE
basit berkurra dan berarti: kemurgkiran pendekatan jg. lebih intensip dengan AS dan Blok Barat. Disinilah
Fokck pargkal kesulitar2 jang masih
menarti Kambodja.

pasukan? Kambodja adalah Sa
Jang patuh kepada pangerannja, jaitu

tuk industri mesin. alat2 pengang
kutan dan
elektro tehnika, industrj pulp dan kertas, industri
kimia
Peraturan Pemerintah ini ditan
Gatengani cleh Fresiden Suhar

SELAMAT,SELAMATIIII)

serieus dan meramalkan akan terdjadi

B

BADAN2 PIMPINAN UMUM
PERINDUSTRIAN DIBUBARKAN
PRESIDEN
Djakarta, 25 Maret (Mak)
Menurut
PP RI No. 7 tahun
1970, dalam rangka usaha pener
tiban, penjempurnaan dan penje.
derhanaan aparatur
Pemeritah
pada umumnja, perusahaan? nega
ra pada chususnja. jang diarahkan
kepada pelaksanaan azas dekonIrol dan debirckratjsas:, maka oleh
Pemerintah telah digariskan kebidjaksanaan untuk — membubar
kan Badan Pimpinan Umum darj

telah

hanja

lusi Pakistan dibawah pimpin-

| an Mchamad Ali Jinnah dulu.
Selamat ! Selamat!

. Seijara tidak lungsung Capar ditafsir

luar negeri
esok lusa kita akan mendengar

"86 Brazzaville setelah terlibat dalam
satu pertjobaan kudeta gagal dalam
tahun 1968.
Kedubes itu mengatakan bahwa
Letnan jang telah didjatuhi hukuman » Perusahaan Negara dalam
Ing
mati int
absensia bulen Pebruari ta
kungan
Dep. Perindustrian seba
hun lalu, mendarat pada hari Senin
gaimana jang dimaksudkan dalam
pukul 3 pagi Gengan beberapa gelintir
Undang2 No, 19 Prp tahun 1960
pergikutnja dan merebut sebuah pe
Badan? Pimpinan Umum jang
radio Konggo "Suara Revo

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

sih hidup dalam bentuk2 jang tidak
dapat dipegang dan tidak dapat dinamakan
kolonialisme. Dan lebih tjelaka lagi, sesudah perang dunia ke II,
aspirasi negeri2 berkuasa untuk me.
nguasai Asia bertambah dengan nege-

mata mira-delima dari bumi Kambodja, dan kalung batu jade dari pegu
nungan2 negeri jang menarik itu.
Tapi sekalipun begitu, diika pendjadjah2 Barat itu ditanjakan mana
jang lebih dipilihnja, Kambodja dan
negeri2 sekitarnja untuk didjadjah,a tau daerah? jang lebih Selatan lagi,

HEBOH KUP: Dibantah Di Manila,
Digagalkan Di Kongo Brazzaville
rol jang

# romi kepada regime Pathet Lao (Komunis) melalui agen2 dar tertara Vietram Utara jang beroperasi didaerah
Laos. Pihak Netral
dibawah Souvan.
ra Pkouma dan . djenderal Kong Lee
kurang berdaja menetraliser Laos.
Kini kcadaan di Lacs berada dalam
stadium jang lebih panas ketika mana pihak Pathet Lao berhasil merebut
si ?
regime Netralis dan pro Bar:t
didetaran Tempajan mendjurus ke “1
entiane den Luang Prabang. Ternjata regime pro Barat Nosavan dan 1et
ralis Souvanna Phouma, walau dengan bantuan massif AS dan Thailand
ternjata kurang berhasil menahan gerakar2 Pathet Lao. Dalam keadaan
sedemikian AS kemudian dihadapkan
kerata ailemma baru. Pihak AS jang
terlihat sangat parah di Vietnam serta dengan adanja tanda kedjamuan
rakiay Amerika terhadap perang Vist.
nam, membawa Nixon berada dalam
simparg siur kebidjaksanaan.
Disatu
Fihak ia hendak keluar dari perang
Indo-Tjina setjara sehat walafiat, DaJam keidaan lai: ia tidak sudi ketita
ngan muka dalam..kantjah -pertarungan dengan Blok Komunis, karena hal
itu sangat membahajakan kepertjajaan durla terhadap kemampuan AS dalam rclitik globalnja. Usaha kasak ku
suk diplomat2 AS untuk memobilisir
pemanggilan konferensi internasional
untuk mendjamin kenetralan Laos nja
terja tidak mendapat echo jang memu
askan dari negara2 Komunis.
Pihak
Rusia dan Tjina Komunis dan Hanoi
kurang berminas terhadap maksud?
AS tersebut sedjadjar dengan kemaCiuan2 jarg ditjapai pasukan2 Komu
nis di Laos. Pihak Komunis melalui
ager2nja dalam tubuh Pathet
Lao
merawarkan satu rentjara perundingan antara tokoh2 Lacs, tetapi sam
pai kiri ternjata belum menghasilkan
satu kenjataan konkrit

mendjelaag

Pangeran

dikota itu.

Soal agama adalah soal essensieel bagi rakjat di Asia, djuga bagi
rakjat Kambodja !
miliki ijintjin ditangannja dengan per.

Utara ke Selatan membasahi seluruh

tidak pertjaja kalau para djende

hari

kanan

ribuan orang
di Pnompenh

didalam djantung segenap rakjat !

laiah besar itu jang dulu disebut I-do:
Tjina Peranijis (French Indo China)
disirami oleh enam sungai2 penting
dan besar, mengalir dari sumbernja di
gunung2 selatan Tibet, mengarah dari

retralisasi Lapower (teruta-

an dar, negara2 super power. Djuga
sedjak 1962 pihak AS selalu dan terus
mengalirkar. bantuar. militer dan ekonomirja lewa, agen2 CIA dan bonekaz

sajap

ngati ulangtahun ke 30 revo-

tuan warna politik di negar:2 bekas
Irdo-Tjina. Dugaan iri diperkuat dengan adanja suara? golongan kanan
Kambcdja jang sekarang berkuasa,
jang mengutuk kebidjaksaraan Norodcm Sikancuk atas politiknja terhadap kehadiran pasukan2 Vietnam Utara dan Vietcorg di daerah Kambodja.

dari

power da'am meneruskan perang
pengaruh di Laos telah menolong me
nutupi tjampur tangan setjara terang2

terhadap

Kambodija jang penuh dengan suasana keagamaan jang chusu!
dengan tjandi Angkor Wat jang didirikan di abad ke XII, dengan tjandi
Angkor Thom jang lebih landjut lagi usianja, jaitu dimasa misionaris?
Spanjol dan Portugis menemukan inskripsi2 diatas monumen2 jang
abadi, menundjukkan iklim keagamaan jang tak putus2nja! Tjendekiawan2 dari Pa
budaja dari Eropah kini berdatangan kesana, lalu
menemukan, ahwa diatas tanah Kambodja dulu, didirikan tjandi2 untuk pudjaan kepada agama. Dan sekarang intisari agama itu terdapat

satukan pangeran2 dengan rakjat biasa diabad kemadjuan ini ' S-Citar w'-

Ketentuan

Dienewa 1954 dar

super

nja dinegeri2 Asia Tenggara kita kolonialisme sudah dikubur. Padahal ia ma

ka, dan .... kemiskinan jang memper-

kesana.

ma AS, RRT dan Soviet Uni), njatanja hanja berhasil memperhalus tjara
dan bentuk tjampur tangan negara2

t
bai

erantjis jang memulai protek
toratnja "ditahun 1864 atas
Kambodja telah mengambil ke.
kajaan materiee! Kambodja da
lam bentuk bahan? dari tanah negeTi itu, dan membajarnja kembali dengan "meninggalkan kebudajaan-nja
dan tjara2 berpikirnja, dengan bentuk
bentuk bangunan? jang didirikannja
dengan bahasanja dari rumpun Fran-

power

1962 tentang djaminan
0s Oleh negara? super

BEBERAPA

SELAMAT,SELAMATIII)

Kambodja, Laos
hasil2 konferensi

kup

kepadanja,
. . . . liwat Dr.
Clenik!

MARBUN

kenetralan

rja disana,
jaitu pihak
regime
jang
pro Barat (Nosavan). Pihak Komunis
Rusia
RRT djuga setjara koatinu
merjalurkan bantuan mil ter dan &ko-

Ba
Asma
"3

1970, telah diganti

dan

super

Oleh: D. Siregar'M.A.

SELAMAT BERTUGAS PADA
PANGDAM V BARU
Pangima Kodam V/Djayakarta dari Djenderal Makmun Murod ketangan Djenderal Poniman. Kita mengutjapkan selamat datang kepada Majdjen Poniman, dan
mendo'akan selamat atas penune
sebagai Pangdam V/Djaya jang baru.
Kita menjampaikan terima kasih dan mengutjapkan selamat Lerpisah pula kepada
Majdjen Makmun Murod, jang selama ini telah sukses dalam mendjaga keamanan
dan ketertiban di Daerah wewenangnja.
Daerah Djakarta Raya adalah daerah internasional, jang banjak bersentuhan dengan oknum? luar negeri. Ia djuga suatu metropole jang akan berkembang
menurut sjarat2 modern, dan diharapkan akan mendjadi salah satu sentrum per2 penting inter -asiatis. Oleh sebab itulah maka, pertama tama sekali
diperlukan oleh metropole Djakarta jang makin lama makin mempunjai sepolitik jang penting? itu, suatu suasana jang tenteram, aman, dan tidak
diliputi oleh provokasi?
mili er kenamaan
jang telah dikenal turut tjampur membersihkan hampir semua keritjuhan2
ti
nasi-

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

super power dalam penerusan perang
pengaruhi dalam rangka perang dingin,
sebagai konsekwensi terbaginja dunia
dalam dua pool kekuatan,
Kalau di Korea dan Eropa terdapat
garis demarkasi jang djelas dan harus
“super power,
dipatuhi oleh pihak2
(maka di Kambodig dan Laos garis
demarkasi Ini sering sangat kabur dan
serta dim. keadaan sedemikian inilah

KEMANA
Kambodja?

bangan anda kepada PBSI atau

"Super Power”

- negara

WAL tahun 1970 njatanja
membawa kenjataan baru
bagi negara2 bekas
Indo-

B.N.

ap ganteng.

antu dan menegakkan
nama
Indonesia,
dari All England ke
Thomas Cup.
Oleh sebab itu berilah sum-

kan, sampai dimana RRT dan Rusia
Hanoi dan Vietcong akan mengerah-

kan kekuatannja untuk menjelesaikan

"last. battle” didjazirah Indo Tjina
Jang kini sudah berlumuran darah ma-

musia itu.Kita

:

Rekening giro pos : A. 12.638

kan pahlawan2nja bertanding
keluar
negeri.

tr

Display-ad (iklan gambar) .: Rp.25,-- per mm/kolom iklan
$
minimum : 80 'mm.
Dua warna (hanja merah) : tambah 10016.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom
minimum : 50 mm.
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11,
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
:

| dibuat PBSI untuk mengirim-

tidak dapat meramal-

kan sampai dimana kesediaan AS un-

tuk mendorong Kambodja - Baru
membakar negerinja sendiri, kerena
sudah terdei
konsiitusi, AS mengakui Kami

Salah siapakah, djika

Pemerini

Darurat Kambodja diluar negeri me-

rasa terpaksa meminta bantuan Rusia,

TA! | as £ 33

TARIF IKLAN : :
Rp.20,-- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
minimum : 50 mm.

:

| ETHn
| Life

SADJA

|

TEKS

RRT dan sekutunja untuk menjerbu

kewilajah Kambodja ” Salah siapakah,

djika AS dan sekutunja djuga ..
mendjawab tantangan itu, dengan
bih banjak menijurahkan badja.

le»

"medan perang Kambodja "Salah siapa

kah, djika timbul keributan2 dunia
mendjurus kepada perang

terbuka jang

?

Dan - salah siapakah djika Kambo-

dja mendjadi "antek2 imperialis
" atau
mendjadi “begundal komunis”?

alah siapakah djika

Pangeran

»' Norodom Sihanouk jang pada
hakekatnja

onalisme Asia, te

nasi

30 memi-

hok dan bersimpati kepada Komunis
Salah sapa ?”

FE

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

i
:
|

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

Rudi Hartono dari Indonesia
telah berhasil berturut2 tiga
dunia
kali merebut
All England1970. Suatu presSya
nan maa manga
dengan
jang

sErEh £

hari2 besar.

mutj

rasa

kechawatjran

dan kegelisahan
atas lang.

kah? jang telah
oleh Perantits.

1

: P.T. Merdeka Press,, Djakarta.
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(Sambungan

kepada "Australian", malahan kepada seluruh dunia: biarlah kita berdo
sa, kerena apa jatig mendjadi ratjun
bagi orang lain, dialektikanja adalah
penawar keramat bagi kita,
"Kalau ada orang jang tidak senang dengan djawaban kita ini, maka kita dapat memberitahukannja de
ngan kata2 jang dapat dimengerti
oleh "Australian", jaltu””
"Go and
get lost" atau dalam buhasa jang da
pat dimengerti oleh Indonesia dan
Melaysia "Pergi
Djahanarn””.
Dan kalau
“Australian bebagai:
mana -dinjatakannja' dalam -ulasannja
itu, menganggap perdjandjian persahebatan
Irdonesia
— Malaysia itu
suatu tjara sehat untuk — melupakan
Fersengketaan lama, kita ingin. berta
nja kembali kepadanja, apakah me
marg hara, "Australlan'" suapaja In
Conesia dan Malaysia bersengketa te
tus-menerus?
Kalau memang itu hasrat "'Austra
Han" kitapun tidak heran sedikit dju
ga, sebab bukankah. "' Australian"
berada didaerah "putih" jang dikeli
lingi oleh daerah2 kuning, jang du
lunja pernah mendewa2kan
"putih"
tapi sekararg telah mengenal kebetaren "kunirg”'nja?
Tupi bukankah kila tidak pernah
mergatekan kita tidak senang seanCainja Australia mengenang kembaMN sedjarah lahirnja? Apakah ada da
lang anti-Indonesia-Malaysia jang ber
main dibelakang "Australian"? Deiklan tanja "Utusan Malaysia"

L
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ii
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MERDEKA

Week”

diambil

dalam edisinja bu.

lan Februgri
tahun ini (KL)

Li
HALAMAN IV

MERDEKA

OLAH

RAGA

THE

GREY

DJAKARTA

Kesempatan

Untuk

bagi

CANIDROME

HOUND

SPORTS

DJAKARTA
AN TANIDROME

CLUB

Anda

mendjadi

anggauta

besar

Untuk — peminat2

dari

dan

perkumpulan

jang

terhormat

“terpilih

5

PE HN

Daftarkanlah
nama anda pada alamat :

Djl.

Sepak

Bola - 240

Telp : 582249 - 581548 — 5822331
Complex

Senajan

Sutjipto & Jacob Sihasale Memang

Berlatih Dalam

Pardedetex,

3 Bulan Tidak

Kata Dr. TD

Pardede

Kes. Surja Sakti Medan
team junior

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

dan Jacob Sihasale bermain sebagaimana biasanja da

lam pertandingan antara PS

SI melawan

kow

Dynamo

Mos-

maupun melawan kes.

Csepel Hongaria jl, adalah

disebabkan
pemain

karena ke-dua

PS Pardedetex itu

tidak berada dalam kondisi
nja,” Demi
dikatakan
oleh Ketua
Umum PS Par-

dedetex Dr. TD Pardede
atas pertanjaan jang diadju
-g Oleh "Merdeka” kema:

rin.
Dikatakan
oleh Ketua
Umum Pardedetex itu bah-

nja sedangkan didjelaskan oleh olahragawan Australia
C.K.C.

(Sambungan

seru.

Wah

darj

hal.

borong, S! pemborong jang su.
dah pengalaman jnj tidak begitu

menerjma, dan achirnja

diterima 14 dengan djandji Su
rat Perintah Membajar akan ke
luar dalam dua harj. Uang lem.
ini harus

wak

pada

dise'or

diterima kon

tu itu djuga jang

|

tan dleh sang pedjabat.

proses kedjadjan

Demikianiah

rematjam jitu se.akan2 sudah ti

dak merupakan pelanggaran dja
ajau tindakan korupsi.
baian
setjara teApalagi dilakukan
rang2an dan sebelum pekerdja-

an diselesai

serta sebelum

sudah

dipo'ong lebih dulu..

aa

pemborong menerima

ra

NEGARA

uang

———

(Sambungan

dari hal. III)

Iskangan
sebelum
kedjatuhannja, seCjak Diuli '69 ia kembali main mata
Gengen
AS dan mendjauhi Peking. Ta

pi kali ini dia njatanja bernasib sial.

London, 25/3 (Mdk-UPI).
Pemain sepakbola Brazil,
Pele, hampir
setjara bulat
terpilih dalam suatu pemu#ngutan suara jang diadakan
diantara 80 penulis/ahli se
pakbola dari 35 negara jg.

diundang

untuk

memilih

”team impian” mereka. Penjerang dalam jang berbakat, jang kembali kepada

kemampuannja

guh

jang

itu dengan

tang-

2 goal un-

tuk Brazil dalam kemenang
an 5—0 melawan Chili di

le dengan

86

kedjuaraan

Pendjaga

gawang

Rusia

LEV

bekas penji
- depan Real
Madrid, Alfredo dj Stefano Garj
Argentina. dengan 68 suara, ada

lah pemain2 terbaik sesudai Pe

le.

Djantara mereka 11 orang
Majn telah muntjul
lebih dari

800

kali

dalam

Inggeris menampilkan 3 pemain
dengan Wright.
Stanley
ihews dan Bobby Chariton, se.
Gangkan Brazil. dar
Hongaria
dua orang. Seluruh pemain jtu
akan muntjul dalam serangka,

Sao Paolo pada hari Minggu lalu memperoleh 76 su-

Giri

Pemungutan suara itu diada- “atas nama Pemerintah Nicara.
gua. dan “keluarkan pada tang
kan
oleh
madjalah
"World
gal 11 Mej tahun ini,
Sports" berbahasa Inggeris jang
tan suara ada
Daftar
memuat berjta2
dan anikel2

ternjata

tidak

akan

pernah

sang-

up memusnahkan kekuatan Vietcong
jang bertjokol di Kambodja. Di Kambodja

diperkirakan

terdapat

sekitar

40

sempai 50 ribu tentara Vietcong dibanding dengan pasukan nasional Kam
bodja jang hanja sekitar 30 sampai

38 ribu

orang

sadja.

Moskow dan Peking jang djuga
ikut menundjang kenctralan Kambodia pasti tidak akan berdiam diri ter
hadap kehilangan "terrein"nja di
Asia

Tenggara.

Hal

itu

lebih

aktuil

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

ja.

Mereka

dapat

mempertimbangkan

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

baru

Kambodja

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

ara.

aa ea ea

metan etorak
s

Haa

.

"team impjan"

olah.

ra

mereka djantara

sedjumlah 44 bintang #nternasi-

onal

jang

merupakan

mereka
masing sajak
tan cup dunja tahun
Hanja

memilih PELE, jang

kan

dengan

»JALAMA

diantara

panai

di

bekas kolega-nja

SANTOS,

3 pemain

-

seorang

sk dari
Hongaria dan
Billy
Wright
darj Inggeris
adalah
"djago2" lainnja. sedangkan Pe

(Sambungan

CHARLTON

BOBBY

suara.

73

Sedangkan

pos

total,

se-

hingga
pada hari Minggu keada
i
an disana 'sangat serious',
Nixon menegaskan
dalam

GORDON
Nilton

Josef Nesopust
(Austria)

Santos

(24) —

1 en

Dia

k

epa

n

Barat)

Bobby Moore

26)

,

(UPI)

segera kem

bali ketugasnja masing2.
——

DJUMLAH
ZAKAT
DAN
US$. 211.78.

(AFP).

Il

ola

ku Abdul Rahman dan Sekdjen PBB,

junior

Asia ke-2 jang akan diikut
olehi 16

Bessra dan Grontlanakan pada
Undangang “ untuk

Diundan

1970 selu-

Dalam

undangannja

kepadaU

12.139.86183 — Thant, Soriano mengatakan, bahwa
telah dipe
berita,
role
bahwa pemim
h

Sebagian uang zakat jang pengum — Din Burma itu dari PBB akan tiba
api
pe og Kegelapan we
Team9
Itu
Long “ Im Hen
Mengelenngekores nb aa
pada Jajasan2, Rumah Penampung- — Press Foundation”.
Pembangu.
Menjinggung, bahwa Burma tan
gps

Bego

adanja

.

.

Junior

ing centre kepada mereka
untuk waktu kurang dari 1
minggu itu, menurut Ketua

Umum PS Pardedetex itu
tidak akan membawa penga

1.000,—

.Djakarta

penjumbang

“tuk

Asia

”kedjuaran

bersama

500,—

DJUMLAH :
dapat diumumkan

sepakbola

junior

Muangthai, maka su

tournament itu, memberikan

an chusus

matang

Dr T.D.

Pardede

jang

me

Parde

baru

ke

marin tiba dari Medan, atas per
tanjaan

lebih djauh

menjatakan

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

Rp.
48.150,—
dalam harian i

kan,

kita

tidak

usah

terlalu

sangat rendah sekali djika

Naa Kah Menahan dovnasnat
on Bangga Manan

Iran, Israel, Djepang, Laos, Malay
5, Telana, Huraa Geaan, Wang
, Vietnam Selatan
.

Davis Cup kita akan terdiri da-

ja —

di.

int (30-40

AanIan dogkag ap
dewasa in
en

bevrewafeevseneng

gan any emak eonk-o-tnyad
mendadak

Kat

ia ho

service Gieitien),

kemenangan, masih melepaskan ke-

jang asli. Ia tjontoh
sendiri uang
sudahribuan
meli” — ajauntukitu. mengembangkan permainan:
hat 2 lembar
Selain kedua pemain itu me-

begkea
ena k
jang briljan. lanrdage
dalam taratnja sekarangPamer

uang

kertas

Sudirman palsu itu.

Bagi

diwaktu malam

sadja.

Demikian Kombes Pol T. Ibra-

him kepada

'Merdeka',

jang se-

Dlotan pemalsu uang tu

akan

Gapat dibceperti
eku
halnja
k de20 uang seri Sukarno

happen Owanporagg

masing2

tahun 1969 jang lalu (Ms)
LOS ANGELES, —

Bill

ANAaNAN

MMtot—

Gary Texas, pada
Minggu &
lah menjamal rekor terbaik dunia

unjuk lontjatdingg
dialam terbu
'
Jk dgn lontjatannja setinggi

3

- adam mistar dengan la
tintan Gaia "Teebdalam
ury:
per
tandingan atletik di Los Angeles.

hun dan masih punja selaut waktu — menang
itu.an
Pun

nurut rentjana akan turut pula Budi

demonstra-

h

an djasmani
(harus lebih lentuk dan
kntjah).

berada depan pintu

18ta.

dengan

p

"ik dan taktik, dan teristimewa
latih-

ta-

kut dengan peredaran uang palsu
ini, karena technis pembuatann

agan 2 komplotan lainnja pemal

bung dengan adanja krisis ehonemi

pengasahan dan

Kombes Pol T. Ibrahim mendjelas

Hn

dan demonstrasi? mahasiswa dan bu
ruh.

tak tergojahkan.
Ia hanja memerlukan

dengan 'Merdeka' ini

bagi

telah terdjadi kechawatir-

pe ono
,

betul2

permainannja
jang masih dalam perkembangan itu. Mentainja kuat dan

landjutnja menambahkan mudah?
be bergaransi “nga

sema-

ana San Saka

Tadinja

setelah

terlambatnja

Teka banja berani mengedarkan

ini merup
akan
suatu
prestise

Te

baru

reka akan ditempatkan di
detex.

PERMINTAAN PELTI 'epada Persatuan Tennis Vietnam Selatan
untuk melangsungkan pertandingan Davis Cup ronde pertama Eastern
Zone Davis Cup antara Indonesia dan Vietnam Selatan di Djakarta pada pertengahan Maret j.I. tak dapat diterima oleh Vietsel. Dengan deMmikian maka team Davis Cup Indonesia harus ke Saigon. Tahun lalu
Vietnam Selatan jang terundi melawan Djepang dan harus bertanding
di Tokyo, terpaksa menarik diri dari Davis Cup oleh beberapa hal,
karena kekurangan dana untuk mengongkosi para pemainnja ke Tokyo,

asli dan itu memang ternjata me

Asia

pem
welar
djuara bersama
ega
ngun- — mah Pilipina.

"

Rp.

ja akan

Davis Cup kita
bertanding
di Saigon

train-

crang jang telii akta mulah
membedakannja dengan jang

—ARTA
Djumiah uang
,za- jang mendjadi tuan-rumah tourna- — an, bahwa Pilipina akan membatal
kat DJAK
jang terk
sampai
umpu
pada
lpe” ment itu.
kam tournament 18 hari ini, boru
riode ke TI igi. 10 Maret

tjuti.

Sedangkan

seri

kedua official — saudaraan"”.

RU. 12.19.0812 — MuKetuadilaku
olehkan
Andres Soriano
Jr.
Persatuan Sepakbola
Pilipina,

tuhnja berdjumlah Mp,
Gan US$. 311.70.

masa

banding

Gjuga telah memerintahkan
depar UU Thang setjara resmi pada hari rat kepada U Thang Itu berbunji abb:
lemen kehakiman untuk
sagera
Djum'at jl. diundang untuk mengha - "Keh
adir
anda
dalam tournament
an
leangkah2 jang diper — diri
kedjuarsan sepakbola

lukan agar buruh2

46.650,—

ini

@ewahkan penonton
dengan kwalitas

.

MANILA, — P.M. Malaysia, Tun

illegal.

(18) —

PBB

pos itu, pertama kalinja dalam se
adalah

dalam kondisi, hal mana
karena mereka kurang latihan selama berada dalam

dari

.

...

@

Nama2

uta-

Cup

Rp.

dekat

dian ini maka petanda bagi

Inggeris)
Garincha
(31) — (Brazil)
Didi (18) — Eusebio (17) — George Best (15)
(Brazil)
(Portugal)
(Irlandia Utara)

Sekd

Thomas

waktu

memperkenalkan kes. Surya Sak
ti kepada publik Ibukota, dengan
menghadapkannja melawan PSSI
Jr jang dipersiapkan ke Manila
Sedangkan ketika ditanjakan
tentang diterimanja dua orang pe
main Persidja jang baru jaitu
Renny Salak: dan Feng Hong ke
dalam FS Fardedetex, Dr T. D
Pardede seterusnja menjatakan
bahwa untuk sementara
waktu
kedua pemain jtu akan ditempat
kan dulu dalam kes Surya Siti,

rebut

Djakarta

86,

kompetisi

(5)

Jerma:

Ernst Ocwirk
(At stria)
ustria)

.

dalam

(dari Ingger:s)
(25)
— (Kari-Heine (31)

peng”.

AS,

BANKS

Wuruk

S. Sumardjo

TJATATAN:

S. Matthews . Pele. Alfredo di Stefano . F, Puskas -- B. Chariton
Dan team bajangan jang disusun menurut djumlah suara Hu
ialah sebagai berikut :

imumanna tu bahwa pemogokan
jang dilantjarkan oleh — buruh:

26.

Hayam

dalam

Surya Saktilah jang mantinja
akan menggantikan
pemaia2
Pardedetex
jang ti'ak dapat

sbb:

Djumlah per 20 MARET
Tgl. 21 MARET 1910
25. Karyawan Bapindo,

STANLEY MATTHEWS da
nggeris 40 suara,
GIACINTO FACCHETTI
d
tali 38 suara.
11. BILLY WRIGHT dari Ing
geris 38 suara.

dari

tagi

karena
telah di

Berbitjara lebih djauh mengenai kes. Surya Sakti ketua umum
PS Pardedetex itu djuga menjata
kan bahwa
kemungkinan besar

sebelumnja

ma PSMS guna memberi ke.
sempatan
kepada
pemain?
muda lainnja.
Menurut Ketua
Umum PS
Pardedetex itu, pemain2 kes.

donesia ke luar negeri jang disampaikan melalui "Merdeka"

mereka ialah sebagai berikut:
LEV YASHIN
Djalama Santos — Giacinto Facchetti
Josef Bozsik — Billy Wright — Frana Beckenbauer

penanda won
wessownassdame
Selasa
petang minggu
jl telah

Gjarah

9.

PUSKAS

suara.

Francisco Gento (22)
(Sepanjol)

buruh2

lantjarkan pemogokan

44

kan

mari bersama

formasi

darj hal. I)

diketahui,

Seperti

2.

Inggeris

Barat 44 suara.

FERENC

Hongaria

:

berikut

sebagai

S

1. PELE dari Brazil 76 suara

dari team-

gan
urituk negara mereka. Josef Bol

KEADAAN

lah

ri Dierman

me.

Par

koh bola dari Sumatera Utara

dan berlatih

jang

pemain

ia bahwa sebagian besar pe
main2nja waktu itu tidak

6. JOSEF BOLSIK dari Hongaria 45 suara.
7, FRANZ BECKENBAUER da

diha

PS

Sakti

dikelas utama. Sedangkan kes.
Pardedetex tidak diikut serta-

itu menjatakan bahwa disam
ping club Pardedetex ia masih mempunjai suatu klub lain
nja jaitu PS Surya Sakti jang

dedetex itu, biasanja dalam
babak kedualah
pemain2nja akan melakukan gempu
ran habis2an kepada lawan
nja. Dengan adanja kedja-

Brazil 57 suara.

siikan oleh perusahaan Inggeris

anggota2

tangan
penulis tidak

4 orang

ian perangko2 chusus, jang

kembali

lebih djauh

perkembangan

kompetisi

tahun ini di Medan, kes.

djukkan
keunggulannja dan
muntjul sebagai djuara PSMS

seperti keada-

dedetex sekarang ini, pengusaha Sumut jang mendjadj to

Menurut Ketua Umum Par-

3. LEV YASHIN
dari Uni
Sovjet 69 suara.
4. ALFREDO
DI STEFANO
dari Argentina 68 suara.
5. DJALAMA
SANTOS dari

pertandingan2.

ngenai

mendengar
laporan2 dari
surat2 kabar jang menjatakan pemain2 asuhannja itu
agak kehabisan napas diba
bak kedua
dalam pertandingan
melawan Dynamo.

negara

YASHIN. dengan 69 suara dan

Berbitjara

mendjalani

pada

beberapa

sediakan dengan perggodokan
jang matang sebelumnja. De.
mikizn Dr. TD Pardede.

ber.tahun2
mendjadj djuata
Divisi.I PSMS
telah menun.

dede djuga menjatakan bah
Sumbangan baru untuk dana pewa ia sedikit heran setelah « ngiriman team Thomas Cup In-

dan

Sekarang jang mendjadi pertanjaan
ru Lon Nol. Karena seandainja
Lon
Nol berpolitik pro Barat,
sudah dapat

diduga bahwa Kambodja
akan segera
berobah mendjadi Laos
atau Vietnam ke II. Pasukan2 Kambodja sen-

rus

Bobby Chariton dengan 98 ke.
Gjuaraan tidak djauh darj mere

ka,

sedang

tjuti tahunannja dikotanja
inasing2. Dan sedjak itu pu
la Jacob dan Sutjipto tidak
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