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SANYO 
ELECTRIC CO. LTD. Osaka Japan 

4/51 
Izin Pepsirada No.Kep.239/P/V/196B 

Grasi 
- Suba 

    

ndrio | 
Sukar” 
  

Ada usaha 
tjalonkan 

okmnum2 ex- 

  
pol'tik lain atau kedalam 
golonzsn karya iane diakui 
sah oleh pemerintah. 

Tentang Masjumi dan 
PSI menurut Mendagri ang 
rita2nja boleh ikut Pemi- 
Ihannja tislon2 jang dl. 
adiukan harus wa 
perriaratsa jane selah dira 
Yiskan pemerintah. (Ant) 
  

1000 ORANG DITANGKAP 
DI BOGOTA 
BOBOTA, — Kira2 1.000 orarg, ter 

wasuk 4 orarg perwira angkatan da- 
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Pemeriksaan baru untuk 
usut sisa2 

Djakarta, 25 April (Mdk) 
Dari kalangan Direktorat 

Kehakiman Angkatan Darat, 
wartawan ”Merdeka” mem- 
peroleh keterangan, bahwa 
pena grasi Dr. Su- 

ndrio bekas Menlu dalam 
Kabinet 100 Menteri kini 
praktis telah selesai dipela- 

djari oleh Presiden dan dalam 

Pelarian 
630S-PKI . 
Purworedjo 
ditjiduk di 
Djakarta 

Djakarta, 25 April (Mdk) 

  

Selama ini oknum tsb ber 
hasil dirinja 

(Dja 

njangkut diri W kini se. 
dang dalam pengusutan fi- 
hak jang berwadjib. (5) 
  

— Bertempat 
dikantor MPRS 
Djalan Teuku Umar 5, Dja 

Ng 

6308-PKI 
hal ini Presiden telah me- 
ngadakan pembitjaraan chu- 
sus untuk mempertimbang- 
kan permohonan grasi ter- 
sebut. 

Menurut sumber ”Merde- 
ka” tersebut mengingat pe- 
ranan Dr. Subandrio dalam 
kegiatannja sebelum terdjadi 
nja pengchianatan G30S/PK- 
e Saka id bahwa per- 
mohonan grasi Dr. Suban- 
drio sukar untuk diterima. 

Mengenai  pemeriksaan2 
terhadap diri bekas Menlu 

oleh Sta 
menurut pedjabat Dir. Ke- 
hakiman Angkatan Darat itu 
pemeriksaan terhadap diri 
Dr. Subandrio tidak ada hu- 
bungannja dengan permo- 
honan grasi jang telah di- 

adjukan kepada Presiden, te- 
tapi pemeriksaan tersebut 

adalah sehubungan Yana 
hasil interogasi jang dilaku- 
kan oleh Teperpu/Kopkam- 
tib terhadap beberapa ok- 
num G30S/PKI sehubungan 

"dengan kegiatan jang dilaku- 
ke kan oleh kaurn G30S/PKI 

dan sisa2 - nja. 
Menurut sumber ”Merde- 

ka” selandjutnja, pemeriksa- 
an Dr. Subandrio memang 
ada hubungannja dengan BK, 
tetapi hal itu hanja sekedar 
untuk melengkapi data2 jang 
telah diperoleh Teperpu/ 

Kopkamtib” mengenai diri 
BK 'dan beberapa oknum 
G30S/PKI lainnja. 
Dalam" mendjawab jne 

njaan wartawan ”Merdeka” 
kalangan, Dir. Kehakiman 
Angkatay Darat tdk bersedia 
memberikan keterangan de- 
ngan pasti, apakah BK per- 
lu diadjukan kemedja Penga- 
dilan. Menurut pendapatnja, 
berdasari:an pengertian hu- 
kum memang perlu diadju- 
kan ke Pra Ragukan - 
ngingat kepentingan kete- 
nangan dan keamanan bagi 
yejaa sp, 2 itu 

li ti lu ter- 
Sc pada Teka 
masjarakat telah menjadari 
peranan BK dalam G30S/ 
PKI. Demikian menugut ke- 
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IrusRum Pusat DEPT . Pen 
Mam maa aa 

: |.“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

rdeka 
ARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

KAKAK-ADIK SAMA2 LUKA — Seorang serdadu Viet- 
nam Selatan jang mendapat luka? dipipinja menggendong 
adik-perempuannja jang ternjata djuga menderita luka2 

dibagian kepalanja menudju sebuah helikopter di lapang- 
an terbang Dak Pek baru2 ini untuk diselamatkan ke da- 
erah lain setelah pangkalan tsb. terus menerus disering (UPI). 

geriljawan komunis sedjak 2 hari. Pasukan musuh 
menjerang sebuah kamp pasukan "baret hidjau” 20 

keselatan dimana diperkirakan sebanjak 1400 gerilja- 
'Ofensif besar baru komunis dilantjar- 

bulan ini diseluruh Vietnam Selatan. 

NO. 6964 TH. XXIV, TH. REP. XXN 

  

Pengurus baru DPP-PNI ke Istana 

  

Presiden 

  

Suami isteri 
larikan 
pesawat 
ke Kuba 

Gastonia, Karolina Utara 
— ida orang suami-isteri 

irersendjatakan pistol 
Rabu malam jl. telah 
udjak sebuah pesa- 
“jil jang mereka tjar 
uk melakukan pe- 
yan diatas kota se- 

#iyN
a 

2 | : 
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PEMALSUAN SURAT2 
JEEP TOYOTA 

MILIK PLN PUSAT 
Djakarta, 28 April Oddk) 3 

S ioleh polisi lebih landjut dapat 
diberitakan, bahwa S telah memai 
sukan BBN tam gurat2 juran lain 
nja dari kendaraan "Toyota? mi 
lik PLN Pusat, Menurut perhita 
ngan semerara Pemerintah DCI 
Djaya telah dirugfkan tidak ku 
rang dad Rp 2,5 djuta, atas ker 
dinsama 5 Sfengan salah seorang 
pegawai PLN tab, 

Gea eh Ton daan ba 
malam bersamaan dengan pe 

Ta Bm 3 ata da 
pat mmbuktihan 7 buah surai2 H ai 5 : 
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Presiden bantah mau: 
berkuasa terus 
  

  

10 NEGARA SUDAH 
SETUDJU RENTJANA 
"PERTEMUAN ASIA" 
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ESKALASI PERANG 

Saigon kirim 
sendjata 

  

barkan bahwa tiga pesawat 
militer asing djenis 

Sena mei € 
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PENJEDAP MASAKAN 

  

    
    

      
            

  

   

  

   
      

   

Bom2 wakte 
meledak 

di Malaysia 

& Singapura 

   

dekat kompleks militer Changi! 
Tersebut, 6 

Sementara itu kepolisian Ma.| 
laysia pada hari jang sama ta, 

selebaran2 | 

patan 
di 25 kota di Malaysia. 

Dianjara dokumen2 Jang 

SENAT A.S. KIRIM 
2 PENJELIDIK 
Washington, 25 April (Mdk) 
Senator William Fu-bright, 

ketua Seksi luar negeri Senat 
AS, harj Kamis, mengumum. 

Kambodja 
Giki soal meluasnja peperang. 
an disana. 

Senator Fuibright mengata- 
kan, bahwa seksinja tidak 
puas denga, informasi jang 
Giperolehnja dari pemerintah 
mengena: 

9, bahwa orang spe 
sialis jang diperbantukan ke. 
pada Seksi luar negeri akan 
berusaha mentjatat sampai 

nja pertempuran? di 
Gja dan prospek untuk penje. 
lesaian melalui perundingan. 

Menprut senator Fulbright, 
pemerintsh AS tidak menanja 
kan pendapat Kongres menge 
nai permintaan bantuan mili- 
ter oleh Kambodja. 

DAHOMEY SENSOR 
KORESPONDEN2 ASING 

KOTONU, — Pemerintah militer Da 
home? hari Kamis mendialankar sen 
50r terhadap wartawar? asirg di Ke 

merdekatrja batas-waktu farg ditetap 
kan oleh resim militer Itu untuk 
membertuk suatu pemerintahan sipit 
Gari persatuan pastoral 

KOMUNIS D!IDUKI 
KOTA KAMBODJA 
SELAMA 8 DJAM 
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"' HALAMAN II MERDEKA 

Mulai kini 
lam sa 

Dari Barat, penemuan ilmiah baru jang 
Bana - mendjadikan pakaian 
djauh lebih bersih. Anda dapat saksikan 
sendiri bedanja. 

Bagaimana Rinso bekerdja 
Rinso sama sekali lain dari jang pernah Anda pergunakan sebelumnja. Rinso bukan 

sabun, tetapi bahan jang sama sekali baru. Daja tjutjinja 21/, kali dibanding sabun 

Bahan ini adalah 'deterdjen'. 

antjutji 
kali 

  

         

Rinso mentjutji djauh lebih bersih hingga Anda dapat saksikan sendiri bedanya. 

Jang putih lebih putih dan jang berwarna lebih tjemerlang. Busa Rinso jang hebat 

menjusup kedalam djalinan benang lebih dalam dibanding jang ditjapai sabun. Busa 

ini bagai menjapu bersih bekas kotor jang melekat pada pakaian. Sungguh, sangat 

mudah digunakan. Membanting dan mengutjek tidak perlu. Dan pakaian Anda 

tidak sadja mendjadi lebih bersih, tetapi djuga lebih awet. Busa Rinso djuga lebih 

tahan lama, sehingga Anda dapat menjjutji begitu banjak tjutjian 2!/ kali dibanding 

mentjutji dengan sabun. 

Apakah deterdjen itu? 
Deterdjenbukan sabun, deterdjen adalah produk jang sama sekali lain. Sabun 

telah dikenal selama beberapa ratus tahun, tetapi deterdjen adalah bahan jang 
sama sekali baru, jang achir2 ini diketemukan oleh para ahli dinegara Barat. , 

Di Amerika, Eropa dan Australia ibu2 rumahtangga telah menggunakan deter- 

djen. Dan tidak lagi menggunakan sabun untuk tjutjian keluarga. Dan seka- 

rang, deterdjen terdapat disini. Untuk pertama kalinja, pabrik deterdjen jang 

serba lengkap dibangun di Indonesia. Dan pabrik ini adalah salah satu pabrik 

jang termodern didunia. Hanja Unilever Indonesia sadjalah jang membuat 

deterdjen disini. Nama deterdjen itu: Rinso. Rinso kini terdapat ditoko lang- 

ganan Anda. 

Buktikan sendiri : Rinso mentjutji djauh lebih 
putih, Anda dapat saksikan bedanja. Jang 
putih lebih putih dan jang berwarna lebih 
tjemerlang. Tjobalah Rinso untuk segala 
tjutjian2 sekeluarga dan saksikan bedanja. 

LEBIH PUTI 
sebab mentjutji lebih bersih 
Anda dapat saksikan sendiri beda 
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   No, 494 MT 

Untuk Devisa Umum transaksinja sebesar US$ 7.449.612.612:56 
dengan kurs beli 377.50 dan kurs djual 378,50. 

Sedang untuk Devisa Kredit transaksinja sebesar US$ 1.483. 
248.17. Peredaran seluruhnja adalah US$ 8-932.960,73-— 

BANK KOPERASI 
BARU BER TINGKAT 

NASIONAL 
DJAKARTA, -- Bertempat digedung 

WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING DI DJAKARTA HARI DJUM'AT 

DJAKARTA — Kurs vauta asing hari Djum'at menundjukka 
luta tidak tjukup ag papa permintaan me Pan va. 

'agak menurun diptsar bebas Diskarta- Ts 
Kurs jang tertja'at adalah sbb: 

  

Penting untuk pengusaha MINJAK TANAH. 

UNDANGAN . . . - . 

  
OPERASI BARUNA III 
SURVEY DI MALUKU 

AMBON, — Dengan RI Djalani 
Gi telah tiba Gidaerah Maluku 
team operasi Baruna III uhtuk me 
ngadakan survey disekitar pera! 
ran Maluku, jang dipimpin oleh 

  

Poundsterling Inggeris Gm ma mana aan RnG Dasa Kantesal bertne nlan Bogor (IPB) den Hydrografi 

Dollar Amerika Rp. 380— Rp. 385 UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA DENGAN INI KAMI kerdja seluruh Indonesia jang diben Angkatan Laut (Hydral). 
Doller Sing/Mulaysia/Brunei Rp. 125,— Rp: 126— UNDANG SEMUA PENGUSAHA MINJAK TANAH SELURUH tah Bentarkan 1 Wa. KNPI An Team Tapa. mbah ohan 

$ Pokok-pokok Perkoperasian dan — berada 
BN Ma Pa 2 100,— 2 INDONESIA GUNA MENGHADLIRI RAPAT KERDJA : AN Na AN an Ane ge - mart Ineruigan HAK Oyoeab 
Dollar Hongkong Rp. 62 — Rp. G— kok Perbankan. dalam operasi tersebut pihak LPL 

# TANGGAL : 29, 30 APRIL DAN 1 MEI 1970 aan Seluaa Ha — Yaa akan menjelidiki produktivitas 

PASARAN KARET LOKAL Di DJAKARTA TEMPAT : HOTEL DUTA INDONESIA Ra kerdia, telah dipuih Pengurus dan Ka SA an “Onta 

DJAKARTA — Pasaran karet lokal di Djakarta hari Diun'at DJAKARTA. Batan Pemeriksa jang terdiri Bari: ai iaut dan kimia, sedangkan 
mecundjukkan kondisi Uidak aktif, sedangkan adanja pengaruh ae aan Umum — Briodian TNI Do nam Mydrai akan menjolidiki me 
pemurunan harga karet dipmar “ Singapura Djumvat siang, dari | 4, KEHADLIRAN SAUDARA2 KAMI UTIAPKAN BA- If ima Ii — Komodor Lam R. Bardjotoo  @eoreegi, Gimana cemma penjelid 
SB-IYS mm mendisdi 57-5/8 sen Sing.$ per Ib RSS J. Waktu pe. Ketua III — Ngoomar Said dan Ko- kam itu dipusatkan dilaw Ban 

| #utepan pasar Kamis sore. RSS 1 masih mentjapai 58.1Y4 sen NJAK TERIMA KASIH. misaris Umum — Wakti dari IKKI. da, 
Tb. 

Pjanga kare: lokan di Djakarta sebelum adanja berita pembuka PENUMPANG DITINGGALKAN 

ja penuaan (. Magagana Dpanfok Sa na HORMAT KAMI. SETELAH TERDJADI KETJELAKAAN 
120— hanja Uingkatan Diakarta 25 April (Merdeka) sebabnja pengendara 

AN ab mms IKLAN INI GABUNGAN PENGUSAHA MINJAK sa ba Me aabuihan Bhd O 
Pasaran kelihatan lemah dan penutupan kontrak pendjualan Pengendara “Honda” No- Pol. dak diketahui. Kana alamat 

djangka pandiang kurang diperoleh permintaan. (Ant) BERLAKU SEBAGAI DAN GAS BUMI BIS2IK eetjara tiba? mening- “dil. Stastun Senen Rt. 17/04 

KURS DEVISA HARI DJUMAT GANTI UNDANGAN (GAPERMIGAS PUSAT) nia (hatangk am Hwang Na enokaan seaan put 
DJAKARTA — Dalam Cali Devisa di Bursa Valtita Asing Dja. daan luka2 aktbat "Honda" itu Lemb ng Bag mat sa 

Karta hari Diun'at 24 April 1970 terdjadi perutipan2 transaksi bertabrakan dengan oplet do. “Honda” itu, karena lukad jang 

Devisa Umum dan Devisa Kredit dengan kurs 378 dan 326 per 1 No. 400/M/7) Pol, BI188G di un Sang Gideritanja tidak memungkia. 

US A-Marnia Sebar Sajam Gnlam di. Ikannja untuk b'tara. 

sa   

BANJAK SARDJANA 
TAKUT KAWIN ? 

Djakarta, 25 April (Mdk) 
Menteri Sosial Dr. A.M. Tam 

salah satu djuplikan dari 
to Mensos Tambunan dalam 
memperingati hari Kartini de 
ngan tika?nja jang 
Uu. (PAB) 

PIPA2 PLASTIC MODERN 

DARI BAHAN RIGID PVC 
(POLYVENYLE CHLORIDE) 

DJAKARTA, — Kemadjuan dibidang 
tehnologi telah menemukan Plastic 
jang daja gunanja bersifat serba guna 
Serba guna dari Plastic ini telah meng 
kugah para pengusaha domestic di In 
Gonesia untuk menanamkan modainja 
Salam bidang indusiri Plastic 

". Kwalitet pipa? Rigid P.N.C 
produksi Pralon tidak kaiah dengan 

Dipa? jang sama buatan Djepang, Aus 
tralia dan lain? negara Barat, karena 
bahan dan tehniknja 1001 sama dan 
komposisinjapun standardized 

Dalam tahun? belakangan ini ptpa 
tersebut telah menggantikan pipa 

logam setjara besari-an karena pipa 
Rigid PVC harganja lebih murah, 

lebih enteng sehingga ongkos tram- 
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SABTU, 25 APRIL 1970 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press, Djakarta. 

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN : 

TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm. 
minimum : 25 mm/kolom. 

DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR!: Rp. 50,- per mm/kolom iklan 
minimum : 40 mm/kolom 

Dua warna (hanja merah) : tambah 10096 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom. 
minimum : 25 mm/kolom, 

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

Rekening giro pos : A. 12638. 
Pemimpin Umum/Redaksi MM. Diah 

DAPAT DIIKUTI DENGAN 
BANDJIR PRODUKSI? 

Komentar2, argumentasi2 mengenai kebidjaksanaan baru ekonomi Peme- 
rintah sudah banjak. Komentar2 dari pers, tokoh2 politik, dan para pengusaha. 
Argumentasi2 telah banjak dikemukakan oleh ena baik oleh Presiden 

  

      

    
kepada benar tidaknja atau tiotjok tideknja kebidjaksanaan itu untuk situasi 
ekonomi sekarang ini, Setjara teoritis, memang kebidjaksanaan Pemerintah itu 
nampaknja akan memberikan sarana jang baik bagi ofensif pembangunan jang 
berarti kegiatan produksi, tetapi dalam pelaksanaannja masih banjak hal2 jang " 
perlu mendapat perhatian kita sepenuhnj 

Dengan kebidjaksanaan ekonomi jang baru itu berarti bahwa Pemerintah 
ingin memperkuat kedudukan rupiah kita terhadap valuta asing, meskipun 
dalam tingkat jang lebih tinggi daripada sebelumnja. Dalam menetapkan ke- 
bidjaksanaan ekonomi jang baru.nampaknja Pemerintah telah terikat dengan 
kebidjaksansan2 sebelumnja, sehingga tidak dapat melakukan hal2 jang sifatnja 

fundamentil. 5 
Dasar jang digunakan oleh Pemerintah untuk mengambil sesuatu kebidjak- 

sanaan. ekonomi sampai saat ini masih banjak tergantung kepeda kemampuan 
bantuan luar negeri. Harus kita akui bahwa kekuatan rupiah kita sampai saat ini 
masih didukung oleh kredit2 luar negeri, belum didukung oleh produksi datam 
negeri. Utjapan2 jang garang dari sementara Menteri bahwa persediaan barang2 
essensiil masih tjukup dan tidak perlu ada spekulasi, hanjalah karena adanja 
barang2 kredit luar negeri, 

   

  

  

'Oleh karena itulah kita mudah mendjawab mengapa Pemerintah dalam 3 
menetapkan kebidjaksanaan ekonomi selalu memakai pendekatan moneter dan 
perdagangan. Terhadap sektor produksi Pemerintah selalu hanja memberi ikli 

    
rbankan jang langsung untuk keperluan produksi masih sadja 

belum dapat diberikan setjara mudah dan ringan sesuai dengan sjarat2 jang 
diperlukan oleh produsen. Kalau kita perintji, maka akan kelihatan bahwa 

Ii besar pada untuk sektor 
produksi, meskipun diakui bahwa kredit untuk memi import barang2 kredit 
luar negeri itu memang sebagian untuk proses produksi. Anehnja lagi dibii 
perdagangan, Pemerintah mengambil suatu kebidjaksanaan untuk menek: ar- 
ga2 daripada djustru hasil2 produksi dalam negeri dalam rangka mempertahan- 
kan stabilisasi, sementara itu dorongan untuk meningkatkan produksi belum 
@iberikan setjara njata. Sebagai tjontoh misalnja sembilan bahan pokok adalah 
hasil produksi daripada sebagian besar rakjat kita jaitu para petani dan nelajan. 
Sementara produksirja belum dapat ditingkatkan per capitanja, harga2nja di. 
tekan dengan tjara mengimbangi memasukkan bahan2 import, dengan dalih 
stabilisasi harga untuk kepentingan konsumen. Rupanja Pemerintah lupa bahwa 
dalam membangun ekonomi jang terpokok dan menentukan adalah produksi. 

Dengan keadaan jang demikian itulah pada achir2 ini timbul situas: 
ekonomi jang lesu. Hal tersebut sebenarnja mudah sadja djawabannja, jaitu karena 'sebagian besar rakjat kita sebagai produsen dan djuga konsumen tidak mendapat income jang memberikan kemampuannja untuk berkomsumsi. 

Para pengusaha industri nasional jang telah melakukan kewadjibannja mengadakan rehabilitasi modernisasi dan ekspansi, achir2 ini banjak jang menge- luh ki makin meningkatnja produksi itu tidak dapat terbeli oleh rakjat kita. ndustri2 jang barang2nja tertumpuk digudang2 dan masih banjak barang2. nja jang telah berada diluaran, tetapi masih dalam bentuk hutang2 (konsinjasi). Dengan keadaan jang demikian itu likwiditas mereka akan makin mentjiut, dan dengan sendirinja produksinja diperketjil, jang dengan demikian investasi jang dilakukan sebelumnja tidak ada gunanja. Dengan kebidjaksanaan ekonomi jang baru dari Pemerintah sekarang ini mereka mengharapkan agar bandjir rupiah jang akan datang, dapat pula membandjiri sektor produksi setjara langsung, sehingga 'akjat kita sebagai produsen akan mendjadi konsumen jang mempunjai daja beli 
jasg kuat pula. 

Dengan kebidjaksanaan ekonomi jang memberikan keleluasaan kepada rupiah kita terhadap valuta asing, hendaknja diikuti pula dengan ketentuan jang memberikan kedudukan jang sama kepada rupiah kita terhadap valuta asing ter. utama disektor perbankan. Apabila tidak maka akan timbul perdagangan rupiah jang tidak sehat, jang achirnja rupiah kita dikuras keluar negeri. Karena orang akan beramai2 membeli rupiah jang kemudian diputar disini dengan suku bunga jang lebih tinggi daripada dollar, dan setelah untung dibelikan dollar dan ditran sfer keluar negeri. Proses produksi dalam negeri kita sebagian besar masih memner- lukan bahan baku dari luar negeri. Dengan peraturan baru tersebut beban pro- Gusen kita akan makin besar, dengan kenaikan kurs devisa umum dibanding dengan kurs BE sebelumnja. Oleh kar lu Pemerintah hendaknja segera me- mikrkan dan memberikan imbangan bagi para produsen dalam negeri agar beban tersebut tidak berakibat menambah beban mereka jang menjebabkan harga barang2 hasil produksi meningkat, Apalagi mengingat daja beli daripada rakjat kita masih sangat rendah. 
. Kita tunggu sadja sampai dimana bandjir rupiah jang timbul akibat ke- bidjaksanaan ekonomi jang baru dari Pemerintah dapat langsung memberikan pengaruh jang positif bagi sektor produksi 

FIELD TEST POLRI BERACHIR 
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tengah-tengah waktu lu- 
ang mereka. Dikota itu 
kini sudah berdiri sebu- 
ah sekolah jang istime- 
wa. 

Gedung sekolah jang 
terletak di djalan Rue 
de Vaugirard tsb. ditu- 
djukan chusus untuk njo 
nja2 muda jang bisa me 
ninggalkan rumah sela- 
ma anak2 mereka bera- 
da di taman kanak2. 

Dengan menggunakan 

  

  

television, tape recorder 
alat2 seperti close-circuit 

dan lain2 jang perlu, se 
kolah tsb. mendidik njo 
nja2 muda itu bagaima- 
na bergaja, berolahraga 
ataupun mendjadi njonja 

    

  

HOUSTON 125 April (Merdeka). 
AGI — astronot-ahil geologi 
Harrison H. "Jack'” Sehmitt, 
adalah merupakan suatu ke- 
Barusan untuk mengadakan 

suatu perdjalanan manusia dibulan un 
tuk membuka kuntji rahasia dari sis- 
tim solar. 

Schmitt, jang mungkin merupakan 
sardjana satu2nja jang akan mendarat 
dibulan, pertjaja bahwa usaha penjeli- 
Gikan mengenai bulan tidak akan ter- 
hambat kerena penerbangan Apollo 
ke 13 jang gagal 

"Bulan akan memberikan kemung- 
kinan untuk mengetahui keadaan si- 
lam dari bumi,” kata Schmitt, salah 
seorang awak Apollo 15 jang akan di- 
luntjurkan kemudian. "Disana kita 
akan mendapatkan sesuatu jang tidak 
terdapat disini.” 

Schmitt mengatakan bahwa batulan 
bulan jang dibawa Apollo 11 dan 12 
memperlihatkan bahwa sistim solar 
mungkin lebih tua lagi dari pada jang 

  

    

  

Roger Ribes menggunakan close cir- 
suit television, dan kedua wanita ter 
sebut sekaligus muntjul dilajar tele- 
Visi. (Gambar2 UPI). 

rumah dalam sesuatu 
djamuan. 

  

Rambut anda, mahkota anda 
nja. Sudah berabad2 lamanja ketetapan ini berlaku. 
Dan ia akan terus merupakan hiasan wanita jang terin- 
dah, sampai kapanpun djuga. Dimasa2 zaman Junani 

dan Rumawi, hiasan2 rambut dan model2nja (kapsel) diker- 
djakan dengan kembang, gemuk domba, untuk mendapat- 
kan rambut jang mengkilat dan kokoh. Banjak waktu dibe- 
rikan untuk mengerdjakan rambut, apalagi bagi wanita2 
bang tinggi ketika itu. 

R. ITAAN'" 

Masa kini keadaan sangat mempermudah anda untuk meme 
lihara rambut, Matjam2 preparat telah tersedia untuk me- 
ngerdjakan rambut, dan untuk membuat anda lebih "'wani- 
ta” lagi dengan susunan rambut jang bervariasi. 

Bagaimana anda memelihara rambut jang merupakan 
kekuatan anda, sekalipun kadang2 model pakaian anda ti- 
dak begitu meriarik perhatian? Mula2 sekali anda tentunja 
membersihkan rambut anda setiap hari dengan borstel-ram- 
but. Perhatikanlah ini ! Karena banjak sekali wanita f 1g ti- 
dak berhasil membuat rambutnja bersih dan mengkilat, se- 
kalipun dengan borstel. Nah, borstel jang anda pakai untuk 
membersihkan rambut anda, haru s Ts h suatu borstel 
jang bersih, bersih sekali. Sebab kalau tidak, rambut 
tak dapat mengkilat. Dan chusus untuk tempat tinggal jang 
berdebu seperti Djakarta, rambut harus lebih selalu anda 
borstel dengan borstel jang bersih. 

P:::: jang terindah daripada wanita adalah rambut- 

    

   

    

   

  

Djika anda ingin menondjolkan 
aik sekali, djika anda mentju kilat rambut anda, djanganlah sekali- tji 'emborstel rambut an- 

    

Djakarta, 25 April (Mdk) 
Mengungkapkan kesan2nja selama 

mengikuti Field Test Polri D-70. Ka- 
polri Drs. Hoegeng menjatakan di Su 
kabumi hari Kamis sore bahwa baik 
dalam rangkaian melaksanakan tugas 

maupun diluar tugas dari pradjurit” 
sampai perwira tinggi, keakraban di- 
klangan ABRI. AD-—AL—AU dan POL 

RI, telah nampak tumbuh dengan sera 

sl. Demikian djuga keakraban antara 
ABRI dan instransi2 lainnia serta Rak 
jat telah tumbuh lebih subur lagi. 

     

  

AKTIVA 

   

  

No, 401/M.70 

Dinjatakan Oleh Kapolri bahwa keak. 
raban ini telah dapat disebut sebagai 
salah satu hasil positif jang ditjapai 
setelah dilaksanakannja integrasi ABRI 
setelah tahun terachir ini. 

Dinjatakan lebih landjut bahwa dgn 
tumbuhnja kemesraan dan keakraban 
antara semua unsur dalam masjarakat 
termasuk ABRI-nja maka dapat diha- 
rapkan prinsip KISS dengan mudah 
Gapat didjalankan dan dengan demi- 
klan tjita2 seluruh bangsa dapat ditja 
pai dengan sewadjarnja. (PAR) 

31 DESEMBER 1969 

B da sekaligus. Borstel jang telah 
kotor, bahkan kadang2 lupa 

dibersihkan selama berbulan? me 
ngandung bakterie2 jang ridak mung: 
kin dapat membantu mendjernihkan 
dan melitjinkan, apalagi mengkilat: 
kan rambut anda. Pakailah borstel 
iang disediakan untuk rambut chu- 
sus. Harganja tidak lebih mahal dari 
borstel nylon biasa. Dan borstel jang dipet dengan baik akan dapat 
bertahan bertahun2, bahkan berpuluh 
puluh tahun. 

   

  

kali anda memakai shampoo jang me- 
'ngandung alkali. Rambut jang selalu 
kering dan tidak subur, serta banjak 
kulit2 kotoran (roos) haruslah diber 
sihkan dengan shampoo jang chusus. 
Rambut anda jang telah bersih, akan 
kelihatan menarik, segar, dan mengki- 
Iat, seperti jang anda tjita2kan. 

LALU. 
   

Membersihkan rambut adalah da- 
sar jang pertama untuk dapat me- 

KETJANTIKAN 

ruang 
wanita 

Oleh: Tien Sjukry 

  

   
ngambil langkah2 menjet 
indahan mahkota anda, sesuai 
nan anda. So: 
jang di 
nja. Tas 

      
tara waktu, dapatlah 

anda mengambil ketetapan, bahwa 
kapsel jang tinggi h: tjok untuk 
Wanita2 jang pendek tubuhnja. Bukan 
berarti bahwa wanita2 jang berbadan 
tinggi tidak tjotjok dengan kapsel 
tinggi. Sekarang ini sudah banjak se- 
kali anda terhantu oleh apa jang dise- 
but “wig”, suatu hal jang dapat mem- 
buat anda lebih dapat menarik tanpa 
mempergunakan banjak waktu untuk 
menghias kepala anda. 

Sedjarah potongan rambut untuk 
wanita tidak akan habis2nja dari mu- 
lai dunia terdjadi sampai hari kiamat ! Baru beberapa waktu sadja kita me- 
ngalami adanja rambut “bobbed"', 

    

SJARAT MUTLAK : 
DJAGA KEBERSIHAN, 
KESEHATAN DAN 
KILATNJA 
JANG HIDUP 

jongenskop”, lalu rambut 

  

rapa saat sadja kita mengenal ideal 
wanita jang berambut "ikal majang”, 
dan kini kegemaran muda mudi ada- 
Iah rambut jang litjin tak berombak2. 
Djadi untuk mengikuti mode poto- 
ngan rambut tidaklah sesuka mengi- 
kuti mode potongan2 pakaian. Asal 
anda mendjaga agar rambut anda se- 
lalu bersih, sehat terdjaga dan supel ! 

eberapa tjontoh hias rambut 
oleh tangan sendiri, dapat kami 
sampaikan dilain waktu. Un- 
tuk sement: ami anggap, 

jang paling perlu adalah mendjaga ke: 
bersihan, kesehatan dan kekilatan 
rambut ! Dan djika anda selesai meng- 
hias mahkota anda itu, bubuhlah se- 
dikit hairspray dengan wangi jang 
lembut. Gerak anda disekeliling te- 
man2, akan meniebarkan wangi ram- 
but jang mendapat simpati dari te- 
man? wanita, apa lagi teman3 pria ..... 

    

  

Front Pro - Sihanouk 
Buka Pameran Foto 
Di Desa Kambodja? 

PNOM PENH — "Front Per. 
satuan Nasional Kampuchea" 
jang pro.Sihanouk pada tgi. 
16 April jang lalu telah mem 
buka satu pameran foto dikota 
ketjil Chipu, provinsi Svay 
Rieng, untuk membuktikan 
apa jang dikabarka, sebagai 
pembunuhan masal terhadap 
180 orang penduduk keturunan 
Vietnam didesa Prasaut oleh 
pasukan2 Kambodja, baru2 

NERATJA SINGKAT PER: 31 MARET 1970 

(DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI )#) 
31 MARET 1970 PASSIVA 31 DESEMBER 1969 
  

BANK NEGARA INDONESIA 1946 

31 MARET 1970 

ini, demikia, dikabarkan oleh 
kantor berita Vietnam Utara 
"VNA” ,har Kamis. lip 
"VNA” jang mengutip be. 

rita2 darj Kambodja, menjata 
kan, bahwa sedjumlah besar 
orang2 Kambodja melihat pa. 
meran itu 

Golk n Ppro-Sihanouk di 
Kami baru? ini mengu. 
mumkan telah dibentuknja 
“Front Persatuan Nasional 
Kampuchea” dengan organi. 
sasi militernja jang dinama. 
kan "Tentara Pembebasan 
Khmer” didalam negeri. Tapi 
dimana letaknja markas besar 
Frong itu tidak diumumkan. 

  

  

     

     
  

  

KAS Rp. 1.992.445.994 

BANK SENTRAL » 6.753.128.726 

BANK-BANK LAIN » 2.183.485.561 

DEBITUR-DEBITUR » 6.359.072.508 

SURAT? BERHARGA » 2.657.903.824 

KORESPONDEN DAN » 18.086.123.277 
TAGIHAN LUAR NEGERI 

MILIK TETAP DAN » 1.796.204.039 
INVENTARIS F 

RUPA—RUPA » 2910.537.015 

Rp. 2.589.150.595 

» 1.517.294.257 

» 1453.173277 

» 43.108.175.958 

m 182.245.456 

» 18.257.749.104 

». 1.918.170.804 

» 1.268.063.611 

  

MODAL 

TJADANGAN 

TJADANGAN REVALUASI 
VALUTA ASING 

REKENING KORAN 

TABUNGAN DAN DEPO- 
SITO BERDJANGKA 

KEWADJIBAN DALAM 
VALUTA ASING 

PINDJAMAN DARI BANK 
SENTRAL 

RUPA—RUPA 
  

Rp. 500.000.000 

» 2.761.046.407 

mM 320.850.898 

» 22.147.522.306 

» 1.952.455.369 

»17562.162010 

» 18.111491.102 

» 4.374.363.732 

Rp. 72.738.900.944 

Rp. 500.000.000 

      

  

      
    

   2.974.826.353 

329.859.898 

28.120.746.102 

13.051.555.018 

       
            

         
              
        17.944.899.884 

      
15.149.215.675 

      
5.222.920.132 

  

  
     

      

dan matjam2 lagi. Baru bebe- 

mutlak 
(elah diperkirakan semula. 

"Kedua misi jang pertama menaksir 
Umur dari sistim solar ini hanfa ber- 
Gasarkan perkiraan sadja,” katanja. 

Dengan Apollo 13, James A. Lovell 
dan Fred W. Haise mengharap untuk 
mendarat disuatu daratan tinggi di- 

n jang dinamakan Fra 

    

lan jangdsbih tua daripada 4,5 ajuta 
tahun dari batuZan jang dibawa oleh 
Apollo 11 dan 12. 

Schmitt mengatakan  selandjutnja, 
Ia jakin bahwa para sardjana angka 
sa luar akan dapat mengirimkan se- 
buah misi kebulan untuk mendarat 
Gl Fra Mauro karena adania kemung- 
kiran2 penlelidikan ilmu pengetahuan 
didaerah ini. 

Apollo 14 sediania akan, diluntjur- 

kan pada tanggal 1 Oktober tahun ini. 
akan tetapi karena kesukaran2 jang 
dialami oleh Apollo 13, maka rentja- 

na peluntlurgrmja masih belum diten- 

tukan lagi, 
Telah d'rentlanakan untuk menga- 

Gakan suatu pendaratan disebelah ti- 

mur-laut bulan disuatu daerah jang 
dinamakan Littrow Rille. 

Schmitt mengatakan bahwa daerah 
Littrow Rille hampir sama keadaan- 

nja dengan keadaan di kedua tempat 

pendaratan sebelumnja dan tidak be- 

Bitu menarik seperti daerah Fra Ma- 

uro. 
Ia mengatakan selandjutnja bahwa 

Apollo 14 mungkin akan direntjarakan 

urtuk didaratkan didaerah Fra Mauro 

bila tidak ada kesulitar2 lain. (UPI) 

Tentara Thai 

tetap di 

Vietnam 
BANGKOK — Muangthai ti- 

dak akan menarik pasukannja 
jang berdjumlah 12.000 orang 
dari Vietnam Selatan, dalam ke 
adaan sekarang ini. meskipun 
Presiden Nixon telah mengu- 
mumkan hari Senen ji, bahwa 
150.000 orang lagi entara AS 
akan ditarik dari Vietnam Sela 
tan dalam tempo 12 bulan men 
datang, demikian diterangkan 
oleh wakil PM Muanghai Djen 
dral Prapas Charusathien hari 

Dalam' wawantjara persnja 
Djendral Prapas menerangkan. 

angthai ha. 
aja akan ditarik dari Vietnam 
Selatan sd'elah Vietnam Selat. 
an membuktikan bahwa tenta. 
ranja mampu untuk memikul 
Tan pefahanan mereka sen. 
iri. . 

Akan tetapi ditambahkannja. 
bahwa Muangthai telah mulai 
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PRODUKSI    
No. 398/M/70    

  

HALAMAN 1 

KABAR BAIK 

Di Djakarta dikabarkan 
masih bisa dibuka 20 night- 
club lagi. 
Kabar baik buat orang jang 
punja penjakit tak bisa tidur. 

Kambodja ternjata meneri- 
ma sendjata2. Dan kiranja dju- 
ga sendjata2 dari siapa sadja 

jang mau berikan. 
Kabar baik buat penjelundup2 
sendjata. 

Menlu Adam Malik bilang: 
"Kalau pertemuan Asia tak 
berhasil, lihat tindakan se- 
landjutnja. 
Kabar baik buat tukang2 ra- 
MMR 211 20 254 

dubur   

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK 
MENGHILANGKAN SAKIT? PILEK DAN 

SEGALA MATJAM PENJAKIT. 

MINJAK ANGIN DJERMAN 

Ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja. 
Untuk sakit2 pilek dan segala matjam penjakit. 
Tak seperti minjak angin jang lain, minvak angin djerman 
(jap lang Ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegar- 
kan. Minjak angin djerman tjap lang ini lalah bauZan minjak 
angin jang pertama sekali telah didjajakan oleh perlatis. 

Yak dapat diabaikan terutama sekali! untuk dirumah dan 
begerulan, Bisa dipakai untuk diluar kulit serta didalam. 

2 
Duvar LM WILHELM HALPPMANN & CO, 

DASAVIT FORTE 

Tetapi hanja 10 VITAMIN dan 10 MINERAL jang 
paling ESSENSIIL dan paling OPTIMAL untuk 

NAKULA 
(Kimia Farma Unit II). 

kom (suka kabar baik) 

Ledakan 
Apollo 13 
diselidiki 
terus 

WICHITA, KANSAS, 28 April (MdK). 
Suatu team sardiana teknik perusa- 

haan Beech sedang bekerdja siang 
Malam untuk mengetahui sebab dari 
suatu ledakan jang membuat gagal 
penerbangan Apollo 13. Seperti dike- 

tahul, Beech-lah jang telah membuat 

Cryogenic-super coid-tank oxygen dari 
Apolloi3. Para pedjabat pada dinas 
penerbangan angkasa luar mengatakan 
bahwa sebuah tangki ternjata telah 
botjor dan kemudian sesuatu terdjadt 

pula pada tangki jang kedua jang me- 
njebarkannja kehilangan tekanan. 

"Kami tidak mengetahui sebab2nja 

dan kami tidak akan membuat dugaan 

  

"Mungkin kerusakan telah terdjadi 
pada tank, munckin ini disebabkan 
oleh reaksi jang saling berangkat 
dari peristiwa ini, dan kami masih 
belum. danat menentukan mengenai 
kemungkinan tabrakan dengan meteor, 
sedjauh jang saja ketahui.” 

"Kami tidak dapat mengadakan spe 
kubasi."" 

Djurubitjara itu mengatakan bahwa 
diantara 25 dan 30 sardjana teknik jg 
bekerdja sama dengan dinas penerba- 
ngan angkasa luar di Houston, dengan 
perusahaan kontraktor utama Rock- 
well di Amerika Utara jang menger- 
Ajakan pesawat command dan service 
module di Downey, California dam 
dengan para pedisbat Beech di Bo- 
ulder, Colorado, dimana tank2 itu 
dibuat. 

Sedemikian djauh, foto2 jang Gi- 
buat mengenai pesawat service mo- 
dule jang lumpuh itu nampeknija ka 
bur dan tidak akan banjak membam 
tu, kata seorang pedjabat. "Kami ma- 
sih menunggu film jang dibuat, dan 
mungkin ini akan memberi sedikit 
bantuan." 

Djuri bittara itu mengatakan setan 
Gjutnja bhw informasi? jang “dkil- 
Timkan ke beberapa station jang ditem 
kan ke beberapa stasion jang ditem- 
patkan diberbagai tempat didunia akan 
membantu menggambarkan keadaan 
sebelum dan pada saat terdjadinia le- 
Gakan2 "dengan tell hingga kedetik, 
Gan hal ini, diuga akan membantu”. 
UP) 
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HALAMAN IV 

WEI SEN - WEI SEN—- WEI SEN 

  

"No, 307/M/70 

  

—a 

y     

Segera dapat menikmati 
Gn fa Ara ma ran. Tana IP 

egala-matjam hidangan jang lezat-ezat 
— DAPAT DIBELI DLAPOTIK2 DAN TOKO2 OBAT SELURUH INDONESIA — 

    

MERDEKA 

PSMS tidak pernah kalah di Bangkok 

Ke Mesir batal karena 
ertanding vs Israel di 

Djakarta, 25 April (Mdk). 
Team PSMS Medan da- 

lam perdjalanannja pulang 
ke tanah air dari Iran, ter 

njata telah sempat mampir 
dan m 

belasan2 jg. dihadapi ole 
PSMS di Bangkok adalah - 

PSMS — Bangkok 
Bank 3—2 
PSMS — Air Force : 

    
Undian berhadiah untuk kartjis masuk & kartjis permainan 

— PANGGUNG ANGKASA 

O.M. SINAR DELI dpp Emma Gangga 
25470 O.M. TIFA NUSA dpp H. 

Gengan biduan 

O.M. SINAR DELI. dpp Emmp Gangga 
4. 
nan 
151 

Astapura 
DJOHANA SATAR 

174.9 O.M. BHAYANGKARA MUDA dpp Sepuan 5 
Bea 

TAMAN RTA DJAKARTA iMona) . 
THEATRE "NUSA INDAH" 

"MALAM LAGU DAN TAWA" 8 24.7, 

dak bersedia menerima Weam 
PSMS karena kes, PSMS telah 
bersedia i- 

  

  

MENDATAR : 

1.Gugur 

  

  

  

                
1. HAUS, 2. MOSHE DAYAN, 3. AL- 
PAKA, 4. AGRESI, 5. BING SLA— 
MET, 6. ALU., 10. KOMPAS, 11, 
(OSMOSE, 16. RING, 19. M.A. 

  

Iran 
  

  

  

BRUNEI BOTJOR 

10 GOL. LAWAN 

KES, THAILAND 
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KES. BULGARIA 
MULAI LATIHAN 
DITANAH TINGGI 

(Sambungan dari hal. I) 
runnja produksi dan sebagajnja. 

hanja member.kan partisipasinja 
kepala Pemerintah, berdasarkan 

berikan didalam me 
Dentukan ketidjaksanaan 
Tintah jang dijermjakan didalam 

Wan dapat pula diperluas arti jn- 
tendfikasi didalam bimas gotong 

RALLY LONDON-MEXICO : 

60 mobil 
keliru 
djalan 

Er
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TIGER OIL re 
# 

Meamulacturers ef World Famous TIGER BALM and Tiger Medicinal Products 

AN TOKO2 OBAT SELURUH INDONESIA. 

Tetap 

DAPAT DIBELI DI APOTIK2 D. 

Pertandingan Medan - Semara 
0 Setelah Diperpandjang 15 Menit 

Djakarta, 25 April (Mdk) 
Semarang junjor dan Me. 

dan junior telah membagi ang 
ka sama, jaitu 6—0 dalam per 
tandingan jang diperpandjang 
1 x 15 menit untuk landjutan 

vs Medan junior ini @. 
Dendjalhan pong tah dian 0020 
untuk wakta menga "ng. ta 
Kegang Ona empaa, 

Pasi Ini Raden benedalasan ma 
pe erangan Keusonr ng pe- 

ge Bhaggraa Unggy sewona 

tjara undian 
Djalanaja pertandinyan 

aaanangan Tenkkuan Ya, 

ratin Cup" antara Medan Jr 
Vs Semareng Jr kemarin ter- 
njata berdjalan agak lesu dan 

rang Pa Kakak Foo 
pentjandu bola Ibukota jang 

ENG AUN TONG 
The TIGER MEDICAL HALL 

menjaksikan perandingan jtu 
agak ketjewa melihat dj: 
nja ingan. 

SABTU, 25 APRIL 1979 

SEN — WEI SEN— WEI SEN WEI SEN — WEI SEN — WEI SEN 
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