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Bersuara Merdeka,

REPUBLIK

INDONESIA

rintahkan pasukan Amerika terobos perbatasan

Kini perang #5.
terbuka di
mbo ja

”

Pnompenh, 2 Mei (Merdeka)

Perang terbuka telah
dimulai di wilajah Kam
bodja antara pasukan:
pasukan

Amerika Se-

rikat ad Kangen dengan angkatan perang

de-

Berapa

nis.

Presiden Richard

Presiden

kesempatan

itu Menlu

tersebut.

Dalam

mem

bakar sebuah patungZan Presiden

memberjkan djawaban
wa negara2
ini menolak

untuk

hadir pada konperensi
Asia un-

Kambodja.

, Dalam memberikan

ketiga nga

@ipropinsi

Svay Rieng
jang menondjol
kewilajah Vietsel itu, Daerah
ini dinamaka, Parrot's Beak

kelI jang berarti bahwa akan
timbul suatu medan perang baru
dibagian

dunia

lam

soal ketjepatan waktu

mengindjakkan

Vietsel jang ter

ngan

oleh

jang

Harta Sihanouk & 4 ex-dubes
Phnom Penh, 2/5 (Mdk)
Kambodja disita
Di

214 luka2,

untuk

Pasukan

Vietsel

bodja telai

mingnja jang tepat untuk melaksanakan program perluasan pengaruh dan Dasis2 militernja
di Indo Tjina, jang tentunja sudah
diperhitungkan setjara matang da
Fi djauh2 hari.

Kambodja itu. Korban? dipihak penduduk daerah tsb ti.
dak diketahui.
DALAM

PIDATO NIXON

pidato kenegaraannja,

Xon mengatakan

Ni-

penjerangan

bahwa

da-

Penh

di-

memerintah-

kan penjitaan seluruh har
ta milik Pangeran Noro-

dom

Sihanouk

dan

4

orang bekas Duta Besar
Kambodja jang masih se
tia kepadanja dalam melawan pemerintah Kam-

di

kabarkan berdjumlah sekitar
10400 orang dibawah pimpin
an letdjen Do Cao Tri. Pihak
AS sementara itu masih me.
djumlah pradju.
rahasiakan
menjerang ke
jang
rit?nja

kakinja diwilajah

Phnom

umumkan bahwa Pengadilan Tetap Militer Kam-

hak sekutu baru 46 orang dan

ini.

berlomba

apa

tjara terbuka mengumpmkan
ikutnja pasukan darat AS da
diwilajah
lam pertemj| puran2
Kambodja tsb.
djpihak komunis
Korban2
kabarnja telah mentjapai 500
orang tewas sementara dipi-

Nampak dengan djelas, demiki
an pokoknja
jang di
berikan oleh tokoh2 politik Tbukota itu, bahwa antara Amerika
Serikat disatu pihak dan RRTVietut dilain pihak

dibantu

"penasehat2 militer”
@isebut
AS. Sedjak kemarin Nixon se.

POLITIK "MERDEKA"

tiap eskalasi

F

(Rtr.)

5000 buku Marxisme-Leninisme disita
tiga pertjetakan dapat peringatan

digulingkan.

gabungkan diri dengan
Parigeran Sihanouk di Pe
king dan menurut laporan djuga turut menghhadiri pertemuan tingkat

tinggi

pemimpin2 sajap

Unj

Sovjet

Pengadilan

se.

Kambodja

Dari

Soviet Uni

meliputi bekas Dubes untuk
Ha

(Rtr.)

Peringatan

Ke.4 bekas Dubes Kambodja jang disita miliknja
dan

Tetap

menuduh

Da

Militer

lima

bersekongkol dengan negaTa asing.
Keputusan untuk merijita

Statemen
2

/:

$

harta milik mereka itu di
keluarkan untuk memasii.

kan bahwa kekajaan itua ti
Gak akan dipakai untuk me

8

:
H h rE
Hi
f :

|j | :
di Vietnam,

tidak berlaku bagi bekas

Perdana Menteri Kamibo
dja Pen Nouth jang meng

dan perluasan

besar2an
dan telah

melaporkan

kiri Indotjina.

menjesalkan
Kambodja

Berita Khmer

keputusan jang dibuat
pada tanggal 18 April itu

Perantjis
sesalkan,
Yugo protes
Perantjis

Grup anti-perang AS akan
lantjarkan demonstrasi

Kantor

hari Kamis

bodja jang sjah.

Paris, 2 Mej (Mdk)

8

SIHANOUK TOLAK
KONPERENSI ASIA

nja atas penolakan

tanggapan

Djakarta, 2 Mel (Mdk)
Beberapa tokoh2 politik jang di
hubungi oleh wartawan "Merdeka"
mengenai tindakan Presiden Nixon
dari AS untuk memperluas perang kewilajah Kambodja menja
takan, bahwa Kambodja diwaktu

diiakukan

Oleh pasukan?

dirt dari orang2 Kambodja de

POLITISI2 SESALKAN
OLEH: WARTAWAN

menjatakan

ki Hi

Njxon

tcks

pidato

tsb melintasi perba-

baru

serangan2

#3

telah

menjampa/kan

resmi seluruh

Gal-

Saigon

bahwa

8

pro-Peking hari Kamis

nja telah

Francis

mengundjungi,

di

pengumuman2

itu

|
u :
Ga :

mendjadi anggota
perhjmpunan
mahasiswa Pakistan timur
jang

Indonesia,

braight, sewaktd

AS

waktu

Tesmi komando militer sekutu

djam sebelumnja. Dengan di.
perkuat serdadu2 bajaran Viet
nam Selatan, divisi udara per

tama

pi

5
£
3 Eri T

200

untuk

sekitar

neruskan

kegiatan2 krimi.

nil mereka serta menghha-

» HANJA ISSUE BELAKA?
HASJIM NING TENTANG

f

dari

Pakistan jang

Adam Majik menambahkan hah
wa Duta Besar Amerika Serikat

menjerang

:

Lebih

ukan

Kambodja

!

—

juga

helikopter

BERITA IPKI

AKAN TARIK DIRI DARI

E

DAKKA,

Orang mahasiswa

ngenai Kambodja

kedaerah

|

MAHASISWA PRO-RRT
PAKISTAN BAKAR
BONEKA PRES.
NIXON
'

dang situasi dalam
menghadapi
konperensj Asia di Indonesia me-

armada

PERANG menimbulkan kepahitan Jang sudah tradisionil, jaitu pengungsian.
Dengan berkobarnja perang Kartabadja maka otomatis rakjat disana Marus mentjari tempat berteduh jamg lebita aman. Tampak suasaha disebuah
desa dekat Saang. Kendaraan jamg kelihatan diatas dinamakan "eyclo”
dinegara itu (UPI)
2

mendu.

@uki ibukota propinsi, tsb jang
@juga bernama Svay Rieng.
Operasi ini sebenarnja telah
dimulai sedjak Rabu lalu. Ta-

1

djan itu
sangat - disesalkan,
Malik menjatakan harapannja
supaja pasukan? asing itu se

"NETRALITAS KAMBODJA
DILANGGAR SETJARA KASAR"
MOSKWA, — Kantorberita — Soviet
TASS hari Kamis katakan bahwa "in
tervensi tentara AS-Salgon di Kamba
dja setjara kasar melanggar persetu:
djuan Djenewa, dan netralitas Kame
Dalam komentar jang pedas mengenat operasi tentara AS-Saigon di
Kambodja itu, TASS katakan bahwa
Itu merupakan langkah baru kearah
diperluasnja perang Indotjina,

kemarin dengan

lam

ai

kepa

Pasukan2 darat Amerika Se
- Tikat dengan
disokong oleh

|

menegaskan

da pers kemarin bahwa kedja

kan sehemat2nja, (Lh!)

I

kemarir

klima.

itu diharapkan mentjapaj
maknja sebelum tengah

Djakarta, 2? Mei (Mdk)
Partai
IPKI pada tgt. 11
Mej jang akan datang
mikas

'PENGELOMPOKAN

-

pada

pengelompokan

mengadakan Kongremja jg

ke

Ta : |
|
4 :
6 i | 51

Malik

sedjak

gerak kendaraan? lapis badja.
Menurut rentjana serangan

|tut

pagi,

Kambodja

@jumlah itu, karena dalam kebi
Ojaksanaan
djusahtikan
supaja
pengeluaran biaja dapat @Waku

Nixon mengatakan
sini bukan invasi”. :

8g

jah

“sebesar

itu

|

Vietsel untuk memasuki wila-

Dikatakannja bahwa tinda.
kan Amerjka Serikat itu akan
mempersuiit penjelesaian soal
Kambodja.
"
Seterusnja ditegaskan
bahwa
Hanos akan mendapat angin un
tak menambah
pasukannja, se

biaja konperenei tidak

pemboman

| Ka

kepada pasukan?
dibantu pasukan?

bera ditarik mundur darj dae
rah perbatasan Kambodja.

untuk

itu dgn

baru menjusul
armada heli.
kopier sementara didarat ber

|

perintah Presi.

Setelah

daerah?

bomber2
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:
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Vict

bom.

mengsudjani

-Amerika . Serikat,,

ditugaskar,

jang

ts

Gen Nixon
AS dengan

perang

Kambodja.

rakjat

didepan

visi

mengerahkan

B.25

|

Menanggapy

ah

HANJA BERI ANGIN PADA KOMUNIS,
KATA MALIK,

dgn

|| Vi

orluas

Dalam siaran tele-

| lantjarkan sistim bumihangus

Hi

mg

isana.

dj

sanak

mam

Serikat un

Sebelum . serangan
darat
tsb, militer AS lebih duiu me

komunis

gonanan”

F
E

keputusan Amerika

tuk bertempur dengan

FAh

Djakarta, 2 Mei (Mdk)
INDONESIA — menjesaikan

(Paruh Bebek, menurut istilah

kita).

$

AS supaja mundur

tasan Kambodja un-

ANTARA 6 MINGGU
SAMPAI 2 BULAN

2

PERLUASAN PERANG VIETNAM

Nan

Ik

INDONESIA SESALKAN

lama?

FEE

roket djenis B-40 menembaki musuh Cari pinggir djalan
kota Saang jang diduduki komunis. (UPI)

menggunakan
raya menudju

33

dengan

IA

Kambodja

iB

pradjurit2

ini

sepasukan

1

ketika

!
£

nundjukkan

Nixon tepat djam

23.00 GMT hari Ker
mis atau 06.00 wib
hari Djumahat kemaren memerintahkan
tentara darat AS supaja menerobos per-

$

LAMA sebelum pasukan2 AS dan Viet nam Selatan. merembes ke wilajah
Kambodja untuk menggempur gerilja wan2
Tang bersembunji diGaerah perbatasan, pasukan2 pemerintah Kambodja
sendiri djuga telah
berusaha keras untuk menghalau tentara? Vietkong Itu. Gambar atas me-

£

Gempuran
dari pihak
Kambodja

.!
:
#$
! i f abi: Ig
:
!
1 H TT , i

Selatan

ngan pasukan2 komu-

Li

Vietnam

V dj Djakarta,
jr mikan

selama
4 Inari,

Suharto,

Dr. Hagjim
Ning, sebangii

Panitja

tanjaan

Kongres, atas per:

mengatakan

bahwa
“Pusme IP
KI sampai
saat ig belum

IPKI

tidak

dapat

dilwntuk.

kan pada tempat jang

pen

pertanjaan tentang
dikatakan Sukarni,

apa jg
Ketua

dahwa

penge-

Umum

Murba pada pers,

IPKI dalam

lempokan partai telah ge.

lisah, dikatakan dengan te.
£X8 oleh Pengurus
DPP KPKI,

bahwa

IPKI

sama

sa.

PAP TER

“HALAMAN II

"8 ORANG JANG

MERDEKA

" DIFJURIGAI-DiT

Penghuni rumah berisi alat2
petak

lalu di
a

mana telah diketemukan oleh
pihak jang
berwadjib alat2

pentjetakan uang kertas palsu, maka pihak Reskrim Kom
wil 13 Tandjung Priok mene.

rangkan

u

digandjar

itu, sehari2nja

bin Mita

pintunja, se.
dan

ketjurigaan,
dirumah.

pengusutan jang dilaku

Dalam

Kepoiisian (Kum-

kan oleh pjhak

wil 73) tidak dipercieh
positip

jang

ke-6

itu.

ditangkap

telah

jang

ketera-

aci

tas

palsu.

Orang2 jang ditangkap
jang sementara
berada

"Ekonomi

Ilmiah”?

atau

“Ekonomi

Salon”?

Perusahaan,

jang menilai

ga telah dikupas
(kemungkinan)

jang

dapa:

sosial kon
seksama

dengan

memberi

berkat

jang

ilmu

i

EKONOMI ILMIAH atau EKO
NOMI SALON. Chususnja importir dikalakan
untuk im-

Por membutuhkan iklim jang
tenang unfuk menetapkan kal
kulasi

dengan

dan

mereka

djangka

| lah 5 sampaj

mengingat

bekerdja

pandjang

6 bulan

fak:or

ja

dengan

pengapalan

koers dollar da

Bil. Kenaikan

Fi 326 djadi 378, jang berarti

kenaikan 1672
merupakan

untuk

bagi importir

landasan

kalkulasi

pokok

selandjutnja,

“jang nantinja terang dan ie
gas ditambah matjam2 opsen.

gen, jang
njata

wa

berarti

1675

stock

sedia

kenajkan

plus.

Keterangan

fihak resmj bah

barang

merupakan

jjukup

ter-

pegangan

kuat bari pedagang2, tapi di#ambahkan

dan

berapa

an.

berapa

lama

Sementara

dapa: dian-

itu dalam

panggulangi

kebujuhan

ASING

VALUTA

Rupiah

djandelkan

uang

metik

pa

Indone-

| negerj

jklim kenajkan

harga.

jang

bergambar

itu menjerukan

rakjap

unjuk

bebasan

dalam

member,kan

me-

rak-

lam.

Kesika petugas

mentjoba

.

hendak

kendaraan, tersebut,
telah mengetahuj

Ju,

naiklah

pemi

mereka

Setelah

te-

Nomor kendaraan itu
oleh

Jogjakar:a,

pihak

sehingga

bea—masyk.

FORD ADJAK INDUS-

yelah

I

ketika

ditanjakan dj Semarang, djke
tahuj, bahwa mobjl jtu milik

Ginas dan pemuda jersebut se
Orang anak darj seorang pen-

an pedjabat tinggi dikota
tu. .
Berhubung dengan peristi-

TRI MOBIL AMERIKA
IKUT IN/ESTASI DI
SOVIET

Detroit. 2 Mti (Mdk)
Presiden direktur Ford Mo-

1970,

An barang2 kiriman, jalah me

nurut pel
n baru.
Meng
i
penjelesaiam impor
dan
persbahan/perpandjangan L/G dan pembukuan

O, akan tetap pem

kentuan2

baru.

Penjelesaian

ke

impor dengan

sesudah tanggal 17 April 1970,

menjerukan

kepa-

ntawas, anak2
seria memberj nasehat untuk menghiuCarj perbuatan jang a—susjla.
(Ant.).

DI DJAKARTA

diadjukan

perpandjangan

sebelum

pada

Sosial Demokra
oleh PM
Olof

Menlu Torsten

Nil.

djuga me

kan

nama pemimpin2 Nan

t:

sal 17

ril

roleh keterangan.

S

membeli

valuta

Kars beli-djual

Djakarta adalah sbb:
Poundsterling

kekurangan

valuta asing pada

orang

penjusup

bersendjata

kan tembakan? dalam insiden tsb.
Pada pihak Korea Selatan tidak diderita kerugian.

e

menudju keutara melintasi perbatasan

Gitemukannja tjetjeran2 darah

jang

(AFP).

paman

Inggeris

Doliar Australia

| Dollar Amerjka

Serikat

Dollar S'pore/M'sja/Bruanej
Gulde,, Nederlang
Deutsche

Doilar

ARGA

Mark

Hongkong

Djerbar

BEBERAPA

BAHAN

'money-changer
PT Gunung Agung di
...i
BELI
DJUAL
Rp. 881,—
Rp. 918—
413,—
380,—
:
123,—
126—
100,50
105—
100,—
104,50
@,—
A—

POKOK

MULAI

TURUN

LAGI

dike—- Marga beberapa bahan pokok sehari2 jang setelahtepung,
MA EKANTA
seperti gula,
Warkamnja perrumuman P.P. no. 16/70 telah meningkat
kan gedjala2 menurun lagi.
terigu, dan beras sodjak bari Kamis ji. menundjuk
Harga emas perbiesan jang belum tgl. 28/4 menundjukkan harga Rp. 400,—
hingga
per gram untuk €x2s 24 karat sedjak hari Senin 27/4 menundjukkan
jang
hargaan
Rp 480— per arom dna hingga hari ini tetap menundjukk

sama
Urtuk emas 71 karat menundjukkan Rp. 430,— per gram dan 12, karat
dai ng2 emas tsb. pasaran emas semangiin sepi-dan
Rp. 400,— Menurw
01 pada haram semula,
kemurgkiran aka
eropa harga batan pokok diprsaren Pijakarta.
Demian (ia

tuk

dan

harj Kamis

mentjiptakan

kekaijauan

ROMA —
Delegasi Vietnam
Utara
keperundingan
damai

Paris hari Kamis tiba di Roma
dengan pesawat udara untuk

kerusuhan

diseluruh

ne

berkundjung selama 6 harj ke

Keri itu dengan djalan mem-

pertegang keadaan.
Dia memberikan
ja kepada rakjat,
sukan2 keamanan
dijaga? sepenuhnja
tjegah Deeenania
an rasi:
rdarah

Mej tahun lalu.

kota itu atas undangan komite
untuk Vietnam

djaminanbahwa pa
telah beruntuk men
kerusuhianggal 13

hangat

"'Reuter”

kota

dilapangan

Kamis,

Arab

jang

sebagai

bartai

KEP

kiri

Attopeu

pernjataan

melakukan

te-

.

Al

Hussein

dan

piakat2 jang berbunji:
an perdjuangan rakjat,

lalam pendjara2
delegasi
telah

2.5.79

BAND PATRAS

&

3.379
85.79

BAND VAMPIRE
Ely Srikudus

45.70
3
105.70
OM KEMUNING

TAMAN RIA SE: NEN Projek Senen)
5.70

BLOW

UP

LEDAKAN

SUARA

DJANGAN

LEWATKAN

DAN

OM

70

PSYCH EDELIC
DI

Or-

menempelkan

BALI

nja dengPalestina bi-

ROPM
DJAM

Zionis".

DENGAN

KESEMPATAN

HOTEL

MINGGU,

3

MEI

4.00

"ESCAPE"

1970.

SIANG.

DAN

BAND?

LAIN.

HUDJAN!

INFLUENZA
meradjalela !
Sediakanlah dirumah tangga Anda

INFLURUST )

INFLUENZA UND HUSTEN TABLET

Bukan obat dari Djerman
Tetapi OBAT INFLUENZA dengan susunan OPTIMAL dan disesuaikan dengan
keadaan iklim di Indonesia
Terhadap INFLUENZA, BATUK', PILEK, DEMAM dan SAKIT KEPALA.
Sediakanlah selalu IN FLUH UST!
PRODUKSI NAKULA
FARMA
(Kimia Farma Unit II)
No, 423/M/70

& Peresmian Pembukaan pada tunggal 2 Mei
BAPAK GUBERNUR K.D.C.. DJAKARTA

« DIBUKA UNTUK UMUM MULAI TANGGAL 3 MEI 1970
TAR
IKAN
ANGGOTA
KAMI MENGUNDANG ANDA UNTUK MENDAFSEBAGA
BASEMENT KARTIKA PLAZA

“ BOWLING CENTRE DIBUKA TIAP HARI DJAM 8.00 — 24.00
BABTU/MINGGU/HART' RAJA SAMPAI DJAM 0200 W.LB
ASIA BOWLING INVESTMENT 00., LTD. HONGKONG
DAN
BOWLING

CENTRE

INDONESIA.

INI

INDONESIA

No.

MUSIM

.

IN

PEMANDANGAN

tIk2 fasis Israel terhadap para tahayan Arab,

t

FAN
S

424/M/70. DS

&

4

14570 OM. TIFA NUSA dpp H. Astapura

BESOK

mogok

P.T. DJAKARTA

4

PANGGUNG ANGKASA
O.M. BHAYANGKARA MUDA dpp Sapuan S.

25.70
1370

No.

soli-

geredja

25.70 OM TERATAI MAS
35.70

DI INDONESIA
oleh
1970 dilakukan

Di
PHONE

sajap

proletz"

ANAK2 GEMBIRA,
ORANG TUA BAHAGIA
TAMAN RIA MENAI NTI ANDA SE KELUARGA,

telah berdemonsirasi diluar pelataran
todoks Junani, sambil

—

ekstrim

persatuan

"WADAM COMBINATION NIGHT"
4pp FIFI ASMARA DEWI dengan BAND THE BLUE WHEELS
Pop singer Santje/Sllvana Sjah du — Clown SALEH Cs
FLOOR SHOW by CARMEN Cs
PANGGUNG UTAMA
PANGGUNG TARIAN

makan dalam pendjara2 Israel.
Sebelumnja para wanita Itu, angtota2 organisasi ” wanita Jordania,
mesdjid

3

sosialis

dari

Te. 25 70 djam 21.00

Garitas mereka terhadap par, tahanan
sedang

terbang

oleh anggota2 eksekutif komu
nis Itali, partaj
s»sfalis dan

THEATRE "NUSA INDAH"

2.000 WANITA
DEMONSTRASI DIAM
DJALAN2 AMMAN
AMMAN, — Hampir sebanjak 2.000
Orang
wanita lantjarkan demonstrasi
diseluruh djalen2 di Amman
hari

di Itali.

TAMAN RIA DJAKARTA otonas

penindjas.
Peristiwa ini telah menghantjurkan
anggapan umum di Vientiane bahwa
bagaimanapun unggulnja pasukan Vi@tnam Utara dalam hal persendjatean dan djumlah pradjurit, mereka tiGak akan melintasi garis gentjatan sem
Gjata untuk memasuki daerah? jang
sedjak 1982 dikuasai oleh pemerintah
Vientiane. (AFP-Rtr)

Satu

1 Mel tidak
DJAKARTA,— Kurs Valuta Asing di Djakart, hari Djum'at sepi.
Sum
berobah dari hati sebelumnja. Pasaran hari ini dilaporkan agak
jang
pihak2an
ber "Antara" menjatakan gedjala sepi ini mungkin disebabk
biasa

DELEGASI VIETUT
KE
KONPERENSI PARIS
DI ROMA

Tengku

memperingatkan bahwa kaum
komunis sedang mentjoba un

sebuah petisi kepada Palang Merah
Internasional jang mengutuk prak-

utara Kumbwa.
beberapa
orang Korea Utara menderita
luka?
Galam tembak menembak
tsb, karena
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Abdul
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APROCRAM”

leh berada dalam kepungan sedjak be
berapa tahun dan ini “adalah untuk
pertama kalinja pasukan Vietnam
Utara melintasi garis gentjatan sendjata 1962 (Persetudjuan Djenewa me.
ngenat Laos, red) untuk merebut satu kota jang dikuasai pemerintah La0s. Setjara polkik Gjatuhnja Attopeu
dapat menimbulkan konsekwensi? jg.
djauh, demikian menurut

dis
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Gionee atu an?” Ba
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dan

terhadap L/C jang dibuka 28
belum
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ja

1 Aprilri)
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. bukhan L/4 'C—nja sesudah tang
gal tersebut diperlakukan

PERINGATAN
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Jogjakarta

jua agar supaja me
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1970 masih tunduk pada pera
Ikutan lama. Untuk pemjelesay
an impor. jang amanat pembe
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da orang
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ngutuk
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'Tjekoslowakia tanpa menjebut

Tiga

30 Apri! penjelesai-
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dj

Lum-

Korea Utara berhasil ditewaskan pada Kamis pagi perbatasan bagian ba
rat didekat Yonchin, setelah terdjadi
suatu tembak menembak jang berlang
sung lebih dari 1 djam.
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Ny mereka itu ditangkap kare-

rebut
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Laos dan Kambodja dan perang
Ini sedang mendjalar keseluruh.

peraljhan da-

Impor

terujama

kota2

bagai tempai telah mengala-

Dengan djatuhnja kota Attepeu, ma
ka pasukan? Vietnam Utara sekarang
akan dapat mengirim pasukan balaban
tuan dan perbekalan ke Kambodja me
lalu djalan "Ho Cit Minh” dan sungai Xekong jang bermuara disungai

@jadian2 dinegara2 tetangganja

bahwa

Keuangan,
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agam, tjara

landjang bula, hiu dan kaburlah kendaraan
dengan kenditjatat

ri

nja

ma-
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lampauj 24 Avril 1970, masih
dapa: diselesaikan pengimpor.
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henti didaerah Kotabaru Jog
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Laos
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diwaktu
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kan bahwa
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jang d'kapalkan dengan tang-
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Perdagangan
tang ketentuan

ditjurigai
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”Merdeka”, bahwa sampai pa
da an
ing PN
Sa
afaan
maka bagi mejang
dianggap sebagaj pelak “ reka tidak dapat melihat keadaan
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Beberapa
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wanita

Memang tidak

Barat dan Komuni
membuat kehidupan nasionalisme terganggu dan terdiepit. Dan sekarang ini kembali seluruh Indotjina mendiadi medan pertentangan politik jang dahsjat dengan penetrasi pasukan2 asing jang membuat perang
ideologi mendjadi perang berdarah !
Bagaimana reaksi dunia tentang penjerbuan Vietsel-AS ke Kambodia itu?
Perantjis menundjuk kepada perdjandjian Djenewa 1954 : bahwa pasukan2
asing tidak dibenarkan memasuki wilajah2 asing di Indotiina. Inggeris sebagai
negeri jang memimpin untuk menetapkan kenetralan Kambodia pada perdjandjian Djenewa "54 menginginkan suatu netralitas sedjati bagi Kambodja. Sedang
Uni Sovjet berpendapat bahwa serangan itu merupakan pelanggaran terhadap
kenetralan Kambodia.
Dan negeriZ Asia jang sedang mempersiapkan .,Pertemuan Asia” untuk
mendjaga dan memperdjuangkan netralitas Kambodja dengan salah satu sjarat
jaitu menuntut ditariknja mundur semua pasukan2 asing dari Kambodja, kini
mendapat surprise pahit dari AS, jang katanja menjokong penuh "Part
Asia" itu. Untuk pertama kalinja bangsa2 Asia akan diudji souvereignitasnja
jang prinsipieel menghadapi AS: apakah negeri2 Asia itu mempunjai kem
n
menundjuk hidung AS dan Vietnam Selatan sebagai pelanggar Konvensi Djenews 1954 dan interventor asing, seperti Vietcong dan Vietnam Utara, atauka
ada jang mampu pula membenarkan intervensi jang resmi itu... ... ?

Di Amerika Serikat sendiri kita telah ketahui, bahwa Senat tidak mer-:
Sena
#arkan turut tjampurnja lebih luas AS didalam kekatjauan di Indotjina.
tor2 seperti Mansfield dan Fullbright dengan suara hati nurani rakjat AS jang
merupakan majoritas pemikiran bangsa, dengan mass-media jang 801 menjokong
dihentikannja ,,kegagalan” administrasi Nixon di Vietnam, akan menggontjang
.kan kepertjajaan kepada Presiden AS itu.
Lebih daripada itu Nixon telah mengindjak2 sendiri Strategi perdamaian
jang memperkenalkan dirinja sebagai pemegang pusaka demokrasi dan perdamaian di Amerika dan didunia !
Nixon didalam Strategie Perdamaian 70-an” jang didjuluki nama Doktrin
Nixon its telih dirjatakan, bahwa negeri2 besar, harus melepaskan nafsu diktenj: kepads negeri2 jang kurang besar, Ia mengakui penderitaan rakjat Vietnam.
tidak terkalahkan selama
YItara dan Selatan. Ia mengakui kegigihan mereka jang uluran
tangan perdamaia
i semuanja mengandung arti, bahwa suatu
ahkan Ig: di Asia Tenggara dan dunia, dengan pandangan bar
.
Nixon itu.
'an segar
Tapi, sekarang, AS mendjadi .tulangpunggung 'intervensi di Kambod
AS mengindjak2 prinsip perdjuangan damainia ditahun 70-an.
AAS menantang perang terbuka jang bisa membikin peta-perang mendjadi makin
luas.

diambil oleh sisi badan ti
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bendera jang tergulung
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tuk menghapus kata ,keradja

an" darj semua gedung2 peme
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luar, maka ini tak akan datang
kembali.”

KINI PERANG
(Sambung

andari

di

penduduk

Kambodja.

Ketika menjeberangi sungai itu
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enam majat terapung disungai
itu.

Dalam iiga minggu
achir, para basi

ora,

jang
1

ter

jang disungai

majas

jang

telah

kembung, jang djikai pada dua
terapung

tepi

kira?

sungai.

Anak? Kambodja jang telan
Ojang sedang
bermain diair

nampaknja tidak memperduNkannia.
Mereka
melontjat
keair dan ter-tawa2 hanja be
rapa yard darj
. De
mikian
Sa
aa an
UPI tsb.

Ini

kami jang

ton menolak

dj tempat supply air dan man

dari

be.

jang

kedua
tan

djf

R

itu ditjetak

akan

tinggi tangkaplah bola itu. Kerdjakan
sepuluh kali berturut2.
Semua latihan ini adalah latihan

aa

team

g

dang

hal.

tar

karena

Dena

kuatir

bulan ini,

kc

1)

san

Tokyo, Menh lu Djepang Kii
ehh Aileni

kepada

akibat

Indonesia,

jg mem-

pelanggaran

adanja

bahajakan
jang
dilekukan
oleh halfikanan Park. Ini me.

rupakan suatu achir jang dra-

matis dalam pertandingan jg
dilakukan setjara keta: anta.

ra pemain2
Indonesia,

perawakan

melawan

team

ketjil

:

jang

perawakannja lebih besar dan

lebid

kurang

ditempatkan

untuk
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rimkan team junjor
mikian mutunja itu
gang Manila.

em

hukuman

tindakan

adanja

jang dilakukan Oleh

wasit Iran D. Nassirri.
Tembaka, Wachid itu meliwati "pagar" pemajn2 bela.
kang Korea, dan sama sekali
keeper
mengelabui
Korsel
Chun Cheng Min.
Sampaj

dengan

saat

itu,

bertahan

s'h sama

tap dalam serangan dan pu

Team

Saleh
Rachman

Bahang
Rahjm,

hammad:

Dijono,

Saleh

(keeper) :
Fakur Mo.

Ramadaud,

Karno Wachid: Gef-

far, Ronny Pattinasarani, Levi
Doom, Budi Santos»,
Anwar
Hadi

Doom/A.

dan

pengganti

Lala Faisal

Levi

bermain

keras.

Dalam menghadapi lawan jang

sedemikian

ini Maesa

te

bermain

“Strategi

Baru

JANG

PERLU

gemborkan

Untuk

Perda-

SEKA-

telah

pertandingan

Playing captain,
nerangkan, bahwa

me
Soegiarto
mas'o
pemain

Internasional di Eropa dan
rika.

untuk wanita jang agak gemuk tubuhnja, untuk dibiasakan melemaskan
diri dan membuang lemak2 jang
mengganggu. Pengalaman kami membuktikan, bahwa ketekunan anda jang
dapat diudji akan pasti mendatang:
kan hasil2 jang memuaskan. Dus sekali lagi saudara2, badan gemuk dapat
dikurangi dengan latihan gim dengan
bola. Hasilnja akan menempatkan anda sebagai orang jang pantas memakai
segala matjam pakaian. Dan tidak perlu menjusahkan pendjahit2! Dan tiperlu mendjadi susah sendiri . .

Ame

mal Gondo Widjojo, karena sesua

hal tidak dapat 'kut serta.
bah
itu dikatakan,
Sementara
pada
wa team putrj Indonesia
tu

TAPI KALAU BURMA

ambil

bagian

tion Cup Djerman Barat, dan pa
da tgl 25 Mej — 7 Djuni team

Indonesia akan ikut dalam pertan
dingan internasional di Paris
Menurut

Soegiarto

atjara

tennis Indonesja di Eropa
Amerika sbb:

team

dan

Tel 8—13 Mel ikut kedjuaraan

terbuka di Brjstal (Inggeris)

“antara”

hati

Jang selandjutnja dalam

Tgl 15—20 Mei ikut kedjuaraan
Rothmans London Grass-court di

mem

perintjikan angka? kematian
dan luka2 akibat ketjelakaan
Jalu Tintas jtu tertjatar dalam
tempo 3 bulan
Ini

dan

26

orang

pertama

meninggal

19 orang luka2.

Dari

tahun

dunia

kor-

ban2 itu terdjadi masing2 pa.
da bulan Djamuarj 1970, me.
ninggal dunja
3 orang dan
Inke2

orang

6

orang,

meninggal

Pebruari

4

dunia.

4

lu-

inggal

dunja

ka, Maret 8 orang meninggal
dunia, 4 Yuka
gan dalam bulan
Avril ? orang

2 Yuka

London.
Tai 22 Mei — 4 Djunj kedjua
raan Wimblelon di London
Tai 6—11 Djuni ikut kedjuara
@n Irlandia
Tai 13—19 Djuni ikut kedjuara
am terbuka Washington Amerika

Serikat
Tel 20—16 Djunj kekedjuaraan
terbuka

poils

Tel

Clay

3-8

Djul!

Court

di

ngan orang2 dan tokoh2 masjarakat jang berduit untuk
mendjamin
haridepan para
olahragawan kita

Jang mahapenting djuga, ialah
hari-kini mereka, Pak !

UKetua Partai Murba menjatakan,
bahwa utjapan ketua
PNI Hadisubeno tentang “sarungan” adalah slip of the
tongue

Rupanja perlu sementara tongue atau lidah di ,.sarung”

supaja djangan slip.

dubai
Sem

(tak suka slip of the pen)

Indiana

kekedjuaraan

TIDAK MAIN KASAR

Oleh : Alimuddin AR, wartawan olahraga "Merdeka"
sebelumnja
kan

bukanlah

penilaian

jang

merupa

berdasar-

'kan atas sentimea: belaka, te.
tapj adalah
didasarkan atas
kenjataannja

dan

kemampu.

an team itu sendiri dalam tryout? jang

mereka

djelang

lakukar

men

keberangkatannja,

baik melawan team luar nege
ri, maupun
melawan
team2

dokal di

tanah

air.

Dalam tulisan itu kita mengatakan bahwa
kelemahan utama

barisan

paua

adalah

Junior

PSSI

depannja, sehubungan tdak ada
nja pemajn jang mampu muntjul
sebagai 'goal getter' dar tukang
&
tukang katjau pertahanan
lawan dil. Semenara dibarisan be
lakangnja kita menjangsikan pu

kemampuan

pendjaga £&

Bahang jang masih
alam tangkapan maupun

kita

kekawatiran

Tapi

posisi.

lemah
dalam

ter

hadap Saleh Bahang dibarsun
belakang ini dapat tertutup de
ngan kemampuan spill Sudiono jg
sangat

tangguh
a2 jang kita kemukakan

Ja

ternj
telah
nd
apan serius dari
pi
terutama dari
para
pemain junior ita sendiri sehing
ga tidak berkelebihan kalau kita
katakan bahwa mendjelang keber
angkatannja beberapa pemain te
lah sengadja mengantongi 'Merde
ka' dan berdjandji kepada diri
nja untuk bermain dengan sega
la kemampuannja dalam ge'ang
gang nanti
Dengan kata lain 'tjemeti" jang
@letjutkan oleh narian ini men
djelang

keberangkatan

para

pe

main ke Manila telah didjadikan
Weh para pemajn sebagai pendu
rong

mereka

untuk

bermain

Untuk memperebutkan gelar djuara
Junior Asia, maka Indonesia dan Birma akan berhadapan iagi padapertandingan Sabtu malam hari Ini. Se
perm kita ketahui dalam babak penji
mihan pooi
sebelumnja,
Indonesia
adalah djuara pool, dengan Burma
sebagai runner-upnja (pool D) dan da
lam pertandingan
-babak penjisihan
pool, Indonesia telah mampu menga
lahkan Burma 1—0, dan menurut kd
ta faktor kekalahan Birma dari InGonesia pada pertandingan jang pertama ini akan banjak membawa pe
ngaruh dalam
pertandingan kedua
nanti, terutama dari faktor mentalmsichologis, kes. Birma akan "dihan
tui” oleh kekalahan mereka, dari In
Ganesia pada pertandingan sebelum.
(Bersambung

ke hal. IV)

Pele kurang
agressif?
BRAZIL MENANG 1-0
LAWAN AUSTRIA
RIO, —

Regu

sepakbola World

Cup Brazil meninggalkan Rio de
Jafelro harj Djum'at ini sesu
dah
hari

mengalahkan
Kamis dalam

Austria 1—9
pertandngan

terachir

diksn

ril menurut Reuter adalah
tendangan Rive'no, umpan

temannja

tandingan
LN

Gerson

sesudan

berlangsung

Kemenangan

diperoleh sesulah

Brazil

S7

hasil
Cari

per

me

tersebut

beberapa ha

se

tjara sungguh2 di Manila
nja

nant

Dalam pada itu menanggapi
tantangan pers jni, coach Djam
at rupa?nja telah melakukan tin
dakan
ulatif untuk mempar
baik! kekurangan team jang &
pimpinnja inj, dengan tjaru memgndakan pembongkaran
pada
team jang telah dibnanja setjara
kontinu dan susah pajah tu.
jaitu — dengan — menempatkan

ALAM pada jtu menang

gapi tantangan pers ini,

Federa

dalam

me-

PSSI JR LEBIH BESAR

HARAPAN

Net 19—24 Met mendatang akan
Ikut

bersedia

pembitjaraan Ge-

Levy Doom pembawa
sukses

beberapa

ngikut,

tennis

no dan back-kiri Fakur Mo.
hammad,
berkali2 meretour

pe.
sen

RI

TEAM TENNIS KE EROPAH
& AMERIKA TANPA GONDO

di.

dibebak kwarter-

berlangsung

an

daerah permainan
Indonesia
untuk sebagian
besar waktu
permainan dibabak kedua. Te
tapi pertahanan Indonesia, jg
dibangun sekeliling spil Dijo-

final melawan Laos.
Indonesia
menurunkan
dua, ketika pal anon
main2?nja sbb. :

ini

nang, dan tehnis dalam serangan?
Maesa leb'h bajk. Hanja depan ga
wang, karena agak ngeri, maka
peluang dari pema
In2 Maesa agak ngawur.

lam daerah nenalty.
Pemain2
Korsel melantjarkan serangan dengan teratur,

diderjtanja

I—1.

Pertandingan

da-

terpor
Levi Doom
terpaksa
menjnggalkan lapangan, kare.
na Yedera pada bahunja jang

kuat,

diatas lapangan berat, akibac hu
Gjan, hingga perkembangan per
ma'nan tidak tampak, dengan AL

anak2 Indonesia tetap man

pe

serangan? Korsel untuk mema
suki daerah penalty.
Offensip Indonesia mengen
dor pada permulaan babak ke

score

dengan

2—1. Setengah main keadaan ma

main2
Korsel lebih unggul dan
meng
i pertandingan dgn
serangan? bertubi2
kegawang
indonesia. Tetap: pemain2 be

lakang lintjah

mengalah

berhasil

kes. Maesa

kan

das
sesudah
pertandingan
"bahwa
itu bukan pelangga.

akibat

AA meamemn ananda

si TI Persidja,

demikian

Namun

iab

ALRI — MAESA, 2—1
DJAKARTA, — Kes ALRI Rabu
sore distadion Persidja, Menteng
dalam landjutan kompetisi Divi

dua kali kalah, yana Lee
Selangor mengganti selui
jakni Selangor
pemainnja

”B”nja.

mengi.

jang de.
kegelang

Penilaian jang kita berikan
kepada team PSSI Junior itu

setelah

”A”, namun

untuk

PSSI

Pengurus

pada

mentjatat kemenangan dalam tournja, mengalahkan
team Selangor 3—1 (15—4,
15—7, 11—15 dan 17—15)

ngor

Junjor, maka
ini
harian

(MERDEKA
10 APRIL)
lebih
dulu telah memberikan penilajan jang demikian pula pa.
da team Junior PSSI itu. Bah
kan sewaktu team kesajangan

in-

pertandingan

penilaian jang
dan mengetjil.

kan hati PSSI
dalam
penulis

DJAKARTA, — Regu vol
leyball Indonesia dari Sura
baja, jang mewakili Indone
sia dalam

Manila,

sepakbola

official

para

dan

Djatim

Regu Volly

dj

finalis dalam turnamer tersebut bersama djuara bertahan
(joint winner) Burma.
Sebenarnja,
“sebelum
pers

Cozch Korsel
Park Kyung
Hwa mengatakan setjata tan
ran”,

jang AS te-

Indonesia - Burma
punja kans sama

menempatkan
telah berhasil
satu
sebagai salah
dirinja

aggresip.

dengan bola selalu berada

Di Canberra, PM Australia Gor
memberikan

kan

Kala

berlangsung

perlihatkan kreasinja itu di London
baru?
ini. Dergan mama
"Coming
Gietly"" atau "datang diam2, pakaian
ini menggunakan kain cotton
Sementara itu, manekin
Phillips
Wakcham (atas) djuga muntjul dise
bwem-timan London dengan tjorak
gaun jang "tergunting” didepan.
(Gamabar2 AP)

dak

ternjata setjara diluar dugaan

Ju-

dini

"4 BESAR"
deretan
daiam
Sepakbola Junior
Turnamen
se.Asja ke-XII jang kint se-

terachir

jang

Pol Bas

mempunjai

Nol dari kehantjurannja.

tongkat

menit

la

kebumi deng-

tong djalan raya disebelah se
latan ke Svay Rienog menja

buah

pada

sebagai

mampu

Tendangan

pertama
Dibabak
tni SA eng
art

fungsi Jang sempurna memberikan
informasi sebelumnja pada program

berbondong2

wartawan merupakah orang2
asing jang terbanjak kelihat-

20 yard

—

bola tinggi keatas. Sambil melontjat

SPORT:

Djakarta 2 Mej (Mdk)
(batja PSSI
Indonesia

nior) jang pada

TJIDERA

tan.

tup dan kemudian dipasang lagi.

Disebelah
selatan
dari
Phnom Penh, dimana terdja
di pusay pertempuran, mobil2

Sebuah

Mendjaga keseimbangan
ini kaki anda katupkan. Di:
K tangan anda masih ada bola,
dipegang dengan tangan kec
depan. Tangan tetap lurus kedepan dan badan dibungkukkan p
lan pelan. Sambil kaki diangkat pelan2
djuga keatas. Tetaplah berdiri agak
lama sebentar dan lakukan hal itu
sebanjak 2x4 kali. — Lemparkantah

Final kedjuaraan junior
Asia di Manila malam ini
laj

kan kepada Indonesia, keme.
nangan 1—0 atas Korea Sela-

an pertolongan pesawat pendarat
Lunar Aguarlus, jang djuga hampir terbakar ketika menjentuh atmosfir.
Peck mengatakan, satu hal jg.
paling berharga dari penerbangan
Apollo 13, disamping kegagalan
misi itu sendiri, talah bahwa: sistim dalam pesawat itu dapat ditu-

iuris

selatan ini.

sewa.

Pesawat induk

telah dikembalikan

Persoalan jarg utama. untuk
para peiantjong disini jalah
mendjaubj
pengemudj betja

Oraeng
Vietnam
jeinam
jju.

bundaran

dilakukan oleh Karno Wachid,
Kamis malam, telah memberi

peluntjurannja.

Vice module.

Selatan

tapi tanda2 kehantjuray
sam
pal selemikian djauh “belum

bagi

bas

buah tangki minjaknja dalam sere

mengakjbat

uiara dari Phnom

Sungai

MANILA

nakan para astronaut jang mungkin akan dipamerkan kepada umum
atau dikirim ke musium.
Peck mengatakan bahwa NASA
akan menghemat 5 sampai 6 djuta US dollar
dari alat2 jang ada
dalam pesawat itu.
Pesawat induk Odyssey kehilangan kekuatannja dan sistim2 lain
ketika sebuah ledakan merusak se

em Reap, daerah dimana ter
Gapap reruntuhan
keradjaan
Angkor jang berusia beribu ta
hup dan terletak
disebelah

an,

membuat

LEVI DOOM

lah kembali ke bumi di
an utuh: demikian dikai
orang petugas angkasa luar.
Hitam karena
terbakar ketika
memasuki atmosfir bumi, kapsul
Induk itu telah dikembalikan
ke
North American Rockwell Corp.,
dimana pesawat itu dibuat dan
mendapat pengawasan sampal pa-

jang ingin mengundjungi Si-

mentjarj

berputarlah

unggul

memenuhl
tidak dapi
Odyssey
pesawat Induk
tugasnja sebagai
la tebagi para awak Apollo

militer.

berhenfinja

Kambodja

"persembun

Korsel Jr
lebih

DOWNEY, 2 Mel Mak)
Walaupun kapsul angkasa luar

saat

-

Harry Peck, pedjabut NASA Je.
dengan tembakan setinggj lu.
bertugas untuk
mengadakan test,
tut oleh Karno Wachid, sedi.
mengatakan bahwa pesawat jang
suatu pertandingan
kit diluar garis penalt” pada "dalam
berharga 30 djuta US dollar tu
menit ke-79 dan menjmbulkan
Gapat diperbalki dan dipersiapkan
seru.
suatu pemandangan jang ri.
untuk penerbangan misi selandjut
Menurut kawat jang dite
nja dengan harga seperenam dari
uh dideretan tempat tjadang
dari Kuala Lumpur,
ia,
rima
Indones
Iharganja jang asli. / Kalau tidak,
team
an pemain
pesawat angkasa itu akan dibong
kebudajaan
aitache
Indonesia bertanding
dengan
team
kar dari segala alat2 jang berhar
Indonesia Sudjo melompat ke.
pada set pertama dan kedua
ga dan jang tidak berguna lagi, " rembiraan.
termasuk tempat tidur jang digumula2 melawan team SelaTendangan bebas itu diberi

seragam

Perang

luar

dipakai lagi

bertugas untuk menjjatat tamu2 dj hotel dan recepijonis
wanita Pun kini mengenakan

Kambodja

hati

13 masih bisa

da

Jang memanggul senapan
sebuah

bergantungan

bersedih

1 Apollo

Kap

MAJAT2 MASIH
TERAPUNG DI
SUNGAI MEKONG
lompok2

anda

tiap tambahan umur memberikan cf-

KAMBODJA KINI:

kan
beberapa
gedung jang
hantjur, serdadu? jang berke

usah

hari, akan

beberapa kreasi
perrah merjiarkan
serupa dari designer ibukota Peter
Sie. Dua gambar ini menundjukkan
apa jarg kelihatan kini di Eropa
Barat
Desigrer London jang terkenat di
kalargan dunia pop, jakni Mary Ou:
art, rupanja djuga tidak ketinggalan. Seorang manekin samping mem

BERITA

langsing ! ! !

karena umur menandjak. Sebab

tjambuk jang gratis buat meletjut2

Seorang

mendjadi

Dunia”,

menggembar

ngadakan,

dari kiri kekanan, dari muka kebelakang. Setelah menjekesaikannja
2 x 4 kali kembalilah anda kesikap
semula.
Sekarang bagaimana bagian belakang anda? Nah, peganglah bola anda
dengan kedua belah tangan, turun
naikkan dari atas kebawah melalui
kepala anda. Dari atas kepala melalui
sela2 kaki jang dipisahkan djauh2,
bola anda naik dan turunkan, sambil
Otot perut dan kaki. " menarik dan menghembus nafas. Sambil kaki tetap mendjauh satu dengan
Tekuklah lutut anda sambil duduk
lainnja, anda lakukan tjara itu selama
dilantai. Bola berada diantara kaki 2x 4 kali djuga.
anda dan tangan diatjungkan keatas.
Londjorkan
kaki sedjauh mungkin,
sambil bola ditahan diantara kaki
anda. Hitunglah sampai sepuluh kali,
duduk, lalu membungkuk, tanpa kaki
anda menjentuh lantai.
Djika anda ingin membuanggemuk
dipinggang, maka kini, berdirilah anda dengan kedua kaki terpisah djauh
satu dengan lainnja. Tangan anda keduanja memegang bola dan diluntjurkan kedepan. Tariklah nafas sepandjang anda dapat menariknja. Kemudian sambil menghembus nafas ke-

tingan pakaian pada pokoknja. Tetapi keradjinan dan
dan ketekunan anda untuk

wilajah negeri
kekuatan k.I.

"Dewan

Presiden

lemak2 jang men”tjelakakan” diri ki
ta. Nah, marilah kita membuka pakaian, tinggalkan hanja tjelana dalam dan
bh ! Anda duduk dengan kaki melundjur kedepan. Pelan2 naikkan kaki
keatas dan mundurkan badan kebelakang, lalu mentjoba2 mem-balance
badan anda: hitung sampai 10 hitungan. Dengan bola-lutju dipegang kedua
tangan lurus diatas kepala.

gi keindahan potongan badan. Sedang "obat”nja tubuh langsing bukanlah gun-

memasuki
dengan

RANG

Pertama-tama ingatlah bahwa pe-

6

tan
itu

dengan pesawat

maian”
Rupanja begitulah
bentuk
perdamaian negeri? besar .....

bangun tidur

tetap mendjadi gesit, akan menghilangkan semua lemak2 jang berlebihan dan akan mentjiptakan garis
jang supel!

rut adalah tempat

Tengah
23

4 djam

Jang dilatih oleh gim setiap

lah merupakan bantuan ba-

mau

ulailah anda pagi2

murMIG.

lah

mengadakan latihangim dengan sebuah bola - lutju ! Heran anda, djika anda sadari dalam
beberapa waktu, bahwa bola-utju di/ tangan anda itu, akan membawa anda
mendjadi Wanita langsing Jang tak
rnah anda perkirakan lagi. Tubuh

baikan potongan pakaian sa-

Na

(Mdk).

M

turut

10.000 orang, dibantu dengan penasehat2 Amerika Serikat dengan pesawat2 pembom.
Jang Rusia adalah promotor

dengan bola

bisa ke-

dja: Sebab: sebenarnja ketjantikan tubuh kita, djustru terletak pada garis2 jang

gim

tangan

Di Kambodja Vietnam Sela-

dikatakan diatas anda dapat menjempurnakan tubuh anda! ! !

kan sepenuhnja kepada ke-

Di Djakarta bangsa Indonesia jang memprakarsai suatu missi damai jang
venuh keichlasan dalam ,,pertemuan Asia” bersama2 negeri2 Asia lainnja, terpaksa merubah konsep2 pidato : entah untuk membebek AS, entah untuk menentang AS, entah untuk mgnjesuaikan diri dengan kepentingan2 Asia, Inilah
bagi sementara ncgeri Asia untuk menundiukkan kesediaan
kesempatan
suatu
jang mulia
dari bangsa2 itu, mentjiptakan perdamaian jang sungguh2 di Kambodja dan didunia, lebih daripada negeri2 raksasa, Amerika Serikat, Rusia daa
RRT ..

2 Mej

Beberapa minggu Jalu, harian ini

itu adalah "pembawaan" anda. Bukan! Djika anda agak gemuk, seperti
. Sebuah

tjampur

mendjaga keamanan udara Ti-

lah anda kuatir, bahwa badan gemuk

tjantikan tubuh kita diserah-

AAS. Dan tentulah Peking tidak tinggal diam pula.

penh

teman

Sebab tanpa 2 kelangsingan badan, demikian teman2
wanita pembatja kita itu,
tidak akan dapat menundjukkan keremadjaan, tiada
akan dapat bitjara tentang
clegance, apalagi tentang
charme !!!

Seorang turis jang tiba dj
Phnom Penh akan menemu-

Di Timur Tengah Rusia sudah

mulai

fek kedewasaan dan kepadatan men:
tal dan memberikan charme jang berbeda pula ! Selama anda masih dapat
berdiri, duduk dan berbaring, djangan-

kan kelangsingan badan dalam umur jang menandjak.

sebenarnja telah terdi
i
sedjak negeri itu dipimpin oleh Lon Nol cs. Dan ke:
pertama kalinja
dan
vensi Vietnam Selatan itu dibantu aktif oleh penasehat2 militer, logistikuntuk
pesawat2 tempur AS, maka Amerika Serikat telah mengulurkan tangannja
turut tjampur didalam intervensi Vietsel itu. Ketika itu selesailah babak penetajina,
jang mendjadi
pertikaian
intern, perti-

Phnom

Tien Sjukry

bagi anda

pembatja, telah mengharapkan kepada Tien Sjukry supaja dia memberikan advis
atau saran2 untuk ibu2 chususnja ju tidak dikurnia-

PERANG INDOTJINA
SUDAH KOMPLIT

INILAH

MI

ARTINJA DAMAI.

SERBA POTONG, apakah dikaki kiri
sampai kepaha atas ataupun dikaki
kiri, maupun potongan
mirip kain
djendela dibagian depan, ternjata me
rupakan mpde terbaru untuk pakaian
wanita.

keindahan tubuh

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom.
Minimum : 25 mmM/kolom.

Dalam pada, itu Rusia mendapatkan

potong

wanita

dirumah

DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/koldm iklan
minimum : 40 mm/kolom
Dua warna (hanja merah) : tambah 10016

Pemimpin Umum/Redaksi

ruang

Latihan

: 25 mm/kolom.

Serba .

KETJANTIKAN

HANJALAH SUATU
BANTUAN
SEMENTARA

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:
bah beaja
pos udara ke negara jang bersangkutan
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm.
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Dari Barat, penemuan ilmiah baru jang
mengagumkan — 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'.

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 mengyutji begitu banjak tjutjian 2!/ kali dibanding
mentjutji dengan sabun.
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Apakah deterdjen itu ?
1

x

Deterdjen bukan 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 deterdjen. Dan tidak lagi menggunakan sabun untuk tjutjian keluarga. Dan sekarang, 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

1

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

Anda dapat saksikan sendiri bedanja
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