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SECRETARY
(FEMALE)

Current secretarial and shorthand experiences is essential:
Candidates must be female Indonesian subjects and completely fluent in
the English language — both written and spoken.
Written application In ENGLISH ONLY should be forwarded to

Semarang, 11 April (Mdk)
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DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta.
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Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja antar).

Luar

Luar

kota:

negeri:

Rp.300,-

sebulan
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beaja pos-udara).

wanita

Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN :

TEKS SADJA : Rp.40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm
minimum : 25 mm/kolom.
Display-ad (iklan gambar) : Rp.50,.. prt mm/kolom iklan
minimui

NG

40 mm/kolom.

Dua warna (hanja merah) : tambah 10016.

pantas
Karena

Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos : A. 12.638
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jaka kalau PNI sekarang ini kita konstateer sebagai partai terbesar, sekalipun ia merupakan partai jang terbanjak kena pukulan, ini disebabkan karena ia
mempunjai akar didalam tubuh dan djiwa bangsa. Ia bersarang dilubuk hati rakjat
jang sangat dalam. Dan ia adalah semangat dan elan bangsa sendiri !
Zaman PNI mendjadi sepeda bontjengan, kuda tunggangan, kambing gem.
balaan dan kereta - api salah wesel sudah berlalu. Dengan tidak banjek propaganda dan agitasi
kita merasakan kini djumlah dan kwalitas partai ini semakin hari
Kita lihat, koboi2 jang anti - partai padabertopang dagu, karena kepartaian tidak mentjiut dan do'a serta usaha mereka.membubarkan partai2
dilemparkan
malaikat2 kedalam laut ! Kita lihat bahwa PNI, sekalipun sedikit terkilir oleh
#obrakan2 "'main sore” lambat laun meningkatkan tempo dilapangan perdjuangan. Dan tidak perlu diragu2kan lagi, bahwa makin
dekat saat pemilihan umum,
makin PNI menemukan "vorm”nj
:
Ini bukan ballade untuk mengantarkan radja2 kegelanggang pesta - pora!
Ini adalah kenjataan, lahir dari keterpaksaan, jang mengikuti perdjalanan dialektis : orang kuat jang terpukul akan mendjadi makin kuat ! Dan .. . . dj
zaman Orde Baru ini memberikan rachmat kepada PNI, membukakan pintu
lebar2 kedjalan masuk gapura kemenangan, djanganlah, djika ia tidak digunakan!
Kita jakin, bahwa pengalaman kurang lebih 5 tahun dimasa Orde Baru,
memberikan kebidjaksanaan kepada PNI untuk menghindarkan kongres jang ber!

Dekan dlagangkan dan

Kebefanian mempertahankan kebenaran dan garis politik jang membahagiakan masjarakat, kejakinan jang tidak bisa digontjangkan oleh gempa
bumi jaig bagaimanapun djuga dahsjatnja, itulah kiranja jang menghindarkan
PNI untuk didjadikan keset oleh dada? busung dan herkules2. Disamping itu
kewaspadaan terhadap PKI cs. dan sedjenisnja tidak akan dikendorkas
kongres

akan

digegap — gempitakan

oleh

keberanian

dan

1928, semangat menjala2 seperti
ditahun 1945,
seperti ditahun 1966. Sekarang masanja bagi PN!
dialah (disamping partai2
lainnjal jang mendjadi
membawanja kepantai tjita2 proklamasi "45 !.!! !
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-ENDUDUK dunia nada wak
tu Ini berdjumlah 3.632 dju
.ta orang, bertambah Ik 1.400
.000 orang setiap minggu.nja, dan apabila trend jang
sekarang tidak berobah, akan berlipat
Gun dalam tempo 3S tahun.
Demikian diungkapkan oleh Population Reference Bureau, satu organisasi swasta jang mempeladjari soal
perkembangan dunia dan perentjanaan
penduduk.
Dikatakan, bahwa dengan angka
ladju jang sekarang, djumlah pendu"duk dunia bertambah dengan 138-orang
setiap menitnja.

Pertambahan penduduk tahunan jg.
gps besar adalah di Kuwait dengan
lampahan penduduk sebesar 8,3 per
sen, dan Kosta Rika dengan 3,4 persen. Dalam angka untuk Kuwal, itu
termasuk 4,2 persen untuk pendatang2

lanja sumber2 mi-

Imur dan Hongaria meru
dengan angka pertambahan penduduk jang paling rendah,
Jang masing2 hanja 0,3 dan 0,4 persen.
Negara2 Afrika mempunial angka?
kelahiran dan kematian jang palingtinggi. Dahomey — menduduki tempat
tertinggi dalam angka kelahiran dengan rata2 54 kelahiran pertahun per
1.009 orang, dan menduduki tempat jg
dergan Burundi sebagai
negara
Jang punja
angka kematian tertinggi
nomor dua, (jakni 26 per tahun per.
1.000 orang.
8
Volta Hulu punta
angka kematian
lang paling besa
ot 28.
Angka kelahiran paling rendah terGapat di Djerman Timur, Swedia dan
Luksembi
Swegi
Norwegia punja angka
nsi2 jang paling rendah,
dengan angka rata2 13 kematian per
tahun per 1.000 orang anak dibawah

TJALONKAN-- -

umur satu tahun. Di Afrika angka itu

berkisar anrata 100 dan 200.
Angka kematian anak2 di AS adalah 2!, lebih tinggi dat
13 ne
nnja.

AKAH
lk
.
La jerabanjaknaya
.hatian orang
terha-

dap Kongres PNI pada tang

?

...
AAL kedua jang tjukup mena
rik perhatian kita mendje-

lang Kongres PNI ini falah

H

""tjampi

jang dinamakan
gan”. pihak lu-

adalah lumrah. Bahwa akan terdjadi

ar kedalam tubuh PNI. Pengumuman
ng

perebutan

adanja peristiwa ini datang
dalam sendiri jang kemudi-

Ja diartikan sebagai suatu isjarat
tanda bahaja'”" (emergency) dan meng
hurapkan "bantuan" orang luar. Djika
demikian keadaannja, timbul lagi pertjampurtangan

siapa

dan

mengetjam

seolah-ol:

bersifat

ba

nj, partai Ini bukan hanja dirasakan
sebagai milik warga Marhaenis, tapi

jang

Demikian pula menurut saja soal
main "decking” seperti praktek jang
dilakukan oleh anak2 nakal, kompiotan pentjuri, dan lain2. Kemungkinan

tekanan

terdjadinja

hal

seperti

itu adalah

me-

Tupakan produk dari lingkungan kita”
ang rupanja djuga berpengaruh ter"adap kehidupan politik,
5
BaA! 2 riunlitas
lan “Pimpinan ati“Meperalan da- —
juga tidak seharusnja mem

dgn on res oanggndap
own
K
sendiri.
Pemarkbenrng
aa aapertumbuhannja.
Ledarah
Pernah area
sus: Oleh
agathanPNI mupaja
bengrala
Tang PO,
perdialanan bidup-

dan sedikit fitnah

ban seperti sekarang.

dan tekanan itu ditudjukan pada tjorak pimpinan jang dikehendaki sebagai
hasil dari Kongres jang akan datang.
telah dilan.)
"“Tanda "behaja” jang
diluar PNI, walaupun sifat peranan
itu “belum”
ketahui — besar-ketil — parkan kepada umum telah pula mensegeretata.
dapat reaksi Oleh sementara surat,
kabar. Mereka sama2 menjerukan suSama hainja dengan partal2 poll-

1u ketika dalam

Ketua

membumbul matjam2 hal tadi, adalah
hai? jang biasa terdjadi dalam Oorganisasi, lebih2 dalam menghadapi pemili

hhaja matjam apa?
,
Setjara sepintasialu, tjampurtangan
tersebut

korsi

Hadisubeno dan Hardi
adalah merupakan hal

jang tidak perlu diherankan. Dan djika dalam perebutan kedudukan itu
terdjadi pula kasak-kusuk, tuduh-menu
duh, sengkili-menjengkilit, ketjam-

Dibukanja peristiwa Ini kepada
umum tentunja bukan tanpa maksud.

aan :

kedudukan

antara
Umum
SH, misalnja,

endapat perhatian luas

«

diri, bersikap dewasa dalam berpoli-

tik dan meninggalkan sikap menjandar
kan diri pada kekuatan pihak luar se-

buat seseorang lekas2 menarik konklusi, bahwa par-

“ilusi oleh seluruh rakjat. Sebagai dw- — perti jang terdjadi dimasa jang silam.

Cal itu akan petjah. Djustru Kadangz

#tu partai nasional jang militant, anti
pendjadjahan, PNI pernah menjaksikan

Tapi semuanja itu baru bersifat re- — friksi? dan rivalitas antara sesama
Pemimpin itu membuat sesuatu partai
kala dan tanggapan. Ia bukan tidak”

dap partai dan anggotanja.
Tapi sebagai anti-kiimaks dari si-

Gi lebih waspada dan memperbanjak
sementara pemimpin jang pereda)
saing jang dengan sengadja mengun- — usaha. Jang hasiinja djatuh kepada

tap ini, PNI djuga pernah dipandang
sebuah partai

partai

dang intervensi pihak luar.

tidak mempunjai

pendirian politik jang tegas, opportumistis Gan ambisius.

besar.

ke

Mplin jang terlalu kuat, seperti disip- —

lin militer, kadang2 telah menumbuh.
kan suatu kekuatan Oligarki jang oto”

:

y

«

“

8

— menghadapi

124

Hei

(nasionalis merdeka)

—

Ams-

itu

makan rok2 maxi, midi dan mjni
Gari kuli, Warna kulit
badan

jang puth, tubuh jang

dan pembawaan

larakan dengan

jang

jang

dise

tjuljuran

ke

udara

meminta

tidak

tangguh

bebas,

sedjuk

ringat, telah menundjukkan man

faat2 praktis, indah dan eksentrjx

dari pakaian kulit kepada bacia
jak ramaj di Barat,
Sajanglah, bahwa tjontoh jang
memberikan langgam artistik dan

boleh dikatakan lain dari jang ta
In jtu, tidak
tjotjok bagi kita
& Indonesia. Karena pakajan ku

Iit menekan hawa badan. warna2

ADIK
RATU
INGGERIS,
Puteri Margaret, terkenal
djuga sebagai pelopor mo-

nja masih terbatas dan langgam
nja tilak menarik. Pakajan kul:t

di Indonesia menurut

saja,

sementara

tuk koleksi !!

hanja

Mode

setahun.

pendapat

baik un

de. Demikianlah di London

perlu

”pemimpin”?

Negara? jang dikenal sebagai negara2 jang belum madju di Asia, Afrika
Gan Amerika Latin mempunjal penduGuk sekitar 2.600 djuta orang dan ber

baru2 ini isteri Lord Snow-

RANG2 besar di Eropah

dan Amerjka selalu mele-

Gakkan perasaannja

tambah dengan ketjepatan antara 2,3

dan 2,9 persen setahun.
Amerika Latin menduduki tempat
teratas dengan pertambahan penduduk
sebesar 2.3 persen. Meksiko dan enam
negara Amerika Tengah
bertambah de

don tsb.

de-

muntjul

dengan

ngan 3,4 persen setahunnja.

Atrika, Amerika Latin dan As
(minus Djepang) menjumbang dengan
86 persen pada pertambahan penduduk
dunia selama Iima tahun terachir.
"Life expectancy'" untuk laki2 jg.
lahir ditahun 1960 adalah Swedia —
M2 tahun, AS — 66,4 tahun, Djepang
— 683 tahun, India —41,9 tahu. (Rtr)
KANADA
TOLAK

KEUANGAN

& POLANDIA

dj

Internasional

Kambodja,

Rabu

dikatakan

hari

dalam

parle.

men oleh Menlu India, Dinesh
Singh.

India telah menanjakan pen

dapat Kanzda
bagi

dan

diaktifkannja

KPI di Kambodja,

Polandia

kepada uang jang k
harga barang jang di

sia dipengaruhi oleh huku
"Ekonomis prinsip
islah - Bekerdja dengan wo
naga jang sedikit-dikitr
datangkan hasil jang sc
but

EKONOMI

tena

kembali

tetapi ket

duanja memberikan djawaban
negatif, kata Menlu Singh.
India adalah ketua, sedang

Oleh

NJ. Hasir Widodo

Dosar pengertian keuangan a:

kan Kanada dan Polandia ada
lah anggota dari komisi tsb.

penghasilan

beluk

seluk

dalah

jang dihubungkan dengan pendapatan dan pengeluaran dengan
tjara hidup sederhana dan sehat.
tudjuannja untuk
Sedangkan

memberi kerjakapan dalam me

dengan

njesuaikan pengeluaran

djumlah pendapatan jang sedemi
rupa

kian

mungkin

sehingga

berfaedah

djahteraan keluarga.

kesadaran

puk

pada

suatu

djantung

pembelian? alar2'dan bahan? dadipertanggung djawabkan.
pat
Tiara hidup sederhana dan sehat
dengan djalan membatasi diri dalam pengeluaran jang semata-snata bersifat konsumtif dan memen

jang

Sepandjing

kita,

pengamatan

njak orang jang mengharapkan

faedahnja

menambah
ketrampilan untuk
penghasilan. Ekonomi jang sehat
penghasilan dan
ialah apabila
pengeluaran itu seimbang dan

lang dipasangkan orang lain kedalam
tubuhnja. Kelandjutan umurnja sangat
tergantung pada kondisi tubuhnja jg.
datang dari luar.

kese-

Dan memu-

modal, memberi ketjakapan dan

buatan"

@seli dengan djantung-buatan"

akan

sebanjak

bagi

hidup sederhana dan hemat, serta menghindari segala pemborosan, memupuk kesadaran akan faedahnja — menabung, menanam

OLEH: MARA KARMA
Fi lagi fulah: apakah dengan Kongres
ini PNI dapat menemukan dirinja
kembali, jang selama ini-menurut pen
dapa, orang banjak-telah tidak dimilikinja lagi ?
PNI selama ini adalah ibarat suatu
partai jang kelandjutan hidupnja tergantung

hi kebutul
1 terbatas. dal

waktu &

(KPI)

demikian

RUMAHTANGGA:

uang, bahan

NEW DELHI — Kanada dan

Polandia telah menolak untuk
aktifkan kembali Komisi Pe.
ngawzas

& EKONOMI

Hindarkan
pemborosan

ba-

tingkan Pin

agar

eluaran2

jang pro-

kita dapat
Hendaknja
duktif.
partai ini masih terbuka kesempatan2
menghindari pemborosan uang
utuh, tidak sampai mati dan djuga — dcakan sukses kepada mereka dalam"
tidak merupakan partai jang lumpuh.
perlawanan terhadap pimpinan Kambo
lahan Na tenaga
Terlepas dari tjatjad dan luka2 jang
—dja jang sekarang.
Ia menjatakan ketjemasan, bahwa — Alupun tjara mengetasinja ig
Giterimanja dimasa jang lalu, bagi
1
ana
sa.mapan Ula engan
Unkan Tekthnja RU. Disampingmemu-Na anberadanpitetinaan”matjam
Bar LAIMaKaaNan
pamim. — “. PeMekanan
jang bermanfast
dan mu
,, Menambah bahan makanan. misal”
—pin2 Kambodja jang sekarang, jang Ia”
didepannja terbentang kemungkinan?

Jang bisa membuat partai ini benar? —tuduh "mengabdi kepada kepentingan
besar dalam artikata jang sesungguh- — kepentingan imperialis AS"

nia

An
NI sebagai suatu partai jang — dan mendjual kepentingan negaranja

kepada kaum komunis, Pangeran Si
mempunjai sedjarah jang
pandjang pernah merupakan” hancuk berkata: Perkenankantah saja)”.
untuk minta kepada rahjat jang masih
menaruh kepertjajaan pada diri saja

lambang dari kesatuan Na:
sional bangsa Indonesia

Untuk menganggap

Pada saat? rasa kenasionalan orang

ena

ga, jang
kehidu

terlihat dalam berbagai t!

pan, PNI bisa tampil kembali dengan
program dan berbagai djenis usaha

ibu saja sebagai

Giudjur atas kerjataan Dah

tidak pernah merampok

nega

Fa atau mengchianati tanah air".
Ditambahkannja “apabila tidah Ge-

mikien balnja, maka pada saat iri sa

an”

Gari sehabat2 hit jang besar, RRT”
"Am

(Bersambang ke hal. IV)
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Muh

'

'

ke

pi men

ar-hesarnja

RUMAH TANGGA.

ebagai seorang ibu
mengatur keluar masuknia
kebutuhan dapat terpenuh
ing untuk keperluan mendadei
ega kebutuhan untuk sehari-hari
1. tempa
gal. bajaran sekolah, persediaan
la ada jang sakit, ini semua hari
pat ditjukupi. Maka kita seharus
harus

membuat

renijana

pemasukan

dan pengeluaran didalam satu bula
Kalau pengeluaran terlalu banjak,
tg teliti dan mane jang harus kita kura
ngi, dan berusaha
untuk menambai
pem sukan yang. Kia harus me
at buku Kas lntuk harian. cundnye
uk mentjaat keluar dan masuknya
uang. Setelah satu bulan kita telit
dan bagaimanakah kesehatan keluar
ga dengan pengeluaran uang sepert
itu
Karena kesehatan dji
ngan mekanan kue sehar-han
sorang ibu harus dapat memili
kanan jang sederhana tetapi me
hi kesehatan. Apabila kita ber
dia sebaiknja kita tahu tentang
itu murah dan kapan

Itu mahal.

Misalnja kalau kit

li beras pada waktu tanggung
tentu
lebih muring/murah daripada
tanggal muda Membeli sajuran sebaik
na tiap2 hari. djadi memilih jang ma
sih segar. Akan lebih baik kalau kita
mempunjai kebun sajur sendiri. Ini &
kan dapat mengurangi pengelus
ang. bahkan kadang? dapat men
bah pemasukan uang
dapat

isamping itu hanyak dpelon untuk
menambah

penghasilan

asal

kan kita oda kemauan dan dapet mem
Dagi waktu. Banyak kaum ibu jang ber
keluh

keseh,

—,,

Yomoolihore alat” rumah tangga su

sajo tidak lekas rusok
Yehuryak mungkin memperrumamisehua
tuk

ad

penghasilan —

membuat makanan um
membuat

makes

an ch
tangan dil
P
Adapun Fkonomi adalah mu pc

nectahuan jang mempeladrari tentang

manusia dalem memenuhi segala Ke
utuhemnye untuk ditundjukan kepo

Sedangkan be
de kemakmuran
10 kebutuh
n itu ada 2 matiam

t4

makan siang

Diam
istirah
susu

bersama-sama

15.0

sid 18

uk be

terlalu banjek pekerdje

hesilrue dape
tuhan kite

ZAMBIA AKAN
ANG PEMAKAIAN
INGGERIS

LAR
BAHASA

an, kurang waktu, sempat berpake
sodja tidak sempat, im adalah sanga! — NAMOBI, — Kenya tidak akan menta
kaan Sae Bonia aa Haa yu
mata Inggeris, dimana ibul Kenya
mamkebuerga mempunjai tanggung dis
Sin
.
batangan ngan sedibah
Da sontte Beknoean Kagan sae
retnggerta2
manga
Motu, .. Keperhan Tumah tang Henti per pe

kan seal terate pi Stafa | 00Ya denikanNN setreats
endehg perwe
ma
area Diike uidalem keluange heryak

a - Aka
Ta
#emandiban
.

katannye,

Ketam
ana
calbata.
mesabari makam

GAB

saur

:

ngecap
ema eeskye-ngme
bahwa pian par
Matano katakan
pers.
tatnja jang berkuasa sekarang fat di

Kenya Itu sintal mendjafikan bahasa
kadia anak? berma
Ge ee
in main sepandjang hari dengan pakai) SWORil sebagai pahasa mastonai dan

an dan badan jang kotor, #dangkan
kan bahan2 hasil dalem negeri. Dilembah dengan ketjakapan ketrem — siibu bekerdje keras membanting

pilan buat menambah

dahulu sebelum

be

Moe menata mjurdan, memeliha — Gmkaj,
kendiknya dipimpin untuk
& semak, unggas
na

Mendjawab tlduhania pemerintah
ba... luan
Mirerjakan
sendiri segala keper
rumah tangga
telah korup
ru Kambodja, bahwa

tawaran jang
je tidak akan menerima
jang tersimpan
n — ga dengan kekajaan
dan merintangi adanja
suatu — ditumbangka
saja
hgmat
nurut
dalam dirinja, jaitu "rasa kebangsa- — balik hati akan rumah dan makanan
rotasi dalam kedudukan pimpinan.
hai jang terlalu di-besar2-

Curlositas kita terhadap Kongres
kan. Bahwa dalam Partai ini mungkin
balikan dirinja sebagai suatu "grand
914 party” PNI, sebuah partai jang” Herdapat matjam2 friksi, hal tersebut — PNI jang akan diadakan beberapa ha

TENTANG

d

ke

keatas Ikertas patron dan mendjel

orang bang
PNI akan petjah, adalah me” titer dalam dirinja jang sukar dapat — jang dapat membangkitkan

PNI sekarang mungkin: Apakah PNI
dimasa mendatang akan dapet mengem.

utjapkan

terdam dan Bonn, mereka menan

Australia,

Sebuah partai jang mempunjai di- — sekarang tetah semakin

BAR lain jang mengatakan —
bahwa dalam Kongres ini”

Curtositas umum terhadap Kongres

at Aoa

Sovjet,

tabah2lah

Kongres

Mereka

tjapkan ilham negeri2 Selatan

Selandia Baru dan Djepang,
mempunjai penduduk sepertiga dari
@jumlah penduduk dunia dan bertambah dengan lebih kurang satu persen

jang per- oo mungkin hanja merupakan suatu "is. ” mendjadi dinamik, membuat pemimbetapa besarnja penghargaan
nah diberikan oleh masjarakat terha — sue” jang sengadja dilemparkan
pinnja jang sedang. bertarung mendjasebagai meriang tidak berwatak,

Uni

kekota2

can

Dr. Clenik

tahan lama, tahan kotor kuat dan
tahan udara, Dan ketjka mereka
kembali

ke-

Selamat dan sukseslah Kongres ke 12 PNI. Dan sesudah

untuk petani? itu, adalah d'mak
sudkan untuk pakajan kerdja jang

EGARA2 jang dikenal seba.gal negara? jang sudah ma
dju di Eropa, Amerika Uta.ra.

ee ne

itu,

Kongres
PNI & masa
depannja

sedjarah jang tiukup baik

Mimasa pendjadjahan: Ataukah kegemi
langan jang pernah dimllikinfa itu ba
ja akan merupakan suatu "'reminisen
ce”, kenanganZ indah bagi politisi
sngkatan-tua dan tidak bagi angkatan
barunja

BEE

mengetahui, bahwa pakalan kulit,

3632.000.000

AJA MEN-

mempurjai

mempa-

Von Stron dan Candiso telah
melakukan petualangan2 djbagian

bot.

disebut

umum!

dua: Kongres bagi jang sehat.
jang sakit dan jang setengah

Barat.

sepatu

jang

normal setjara fisik "
Rupanja ini kechususan

Achirnja

dan

inilah

Tapi Mas Isnaeni melandjutkan: ”392 tjabang PNI jang
tersebar diseluruh tanah air
akan hadir, walaupun belum
seluruhnja diantara mereka itu

sebagah introduks' dari kebiasaan

pendek

baru2

XI ini adalah kelandjutan dari Kongres ke XI”
kechususan jang

':

benar gan terang kearah nasionalisme Indonesia masa kini dan perspektisfnja

Semogalah

di London

PENDUDUK DUNIA KINI :

WASHINGTON,

jamal datang. Pembangunan, pemilu dan kehidupan intern partai tentulah me-

pengorbanan seperti ditahun
jan daja koreksi jang militant
Untuk menundjukkan, bahwa
puntjak harapan rakjat untuk
Selamat berkongres!

manekin

BERTAMBAH HAMPIR SATU - SETENGAH
DJUTA ORANG SETIAP MINGGU

harga itu dari agitasi2 pitjisan, Dan menuntunnja ntenemukan djalan jang tepat,

og

Empat

DIKEPALA?

x

eni: "Kechususan Kongres ke
Rupanja

agak Selatan Eropah, Gidaerah2
pertanian jang subur, mereka me
lihat petani2 memgkai
pakaian
kulit, kemedja dengan
tjelana

ini telah mendjadi sorotan pengundjung taman Green Park ditengah kota karena
topi2 unik diatas kepala mereka. Dalam rangka
| dengan
promosi turisme dinegara itu, masing2 manekin
topi antara lain tampak satu jang
k kintjiranel
angin. (UPI)

semakin meningkat.

Maan
enakan Gen
tingan siapapun djuga.
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