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Kini djuga seorang aktor ! 
RINGO STARR dan isterinja MAUREEN nampak sedang meninggalkan lapangan Terbang Heathrow, London 
menudju Los Angeles. Mereka akan menghadiri pertundjukan film Amerika MAGIC CHRISTIAN dimana Ringgo 
Starr main bersama2 Peter Sellers. 

     
Pertandingan-pertandingan — babak 

  

jang seram. Demikian pendapat 
team-manager Brazil Joao Saldanha, 
jang telah membuat dakwaan pedas 
tentang sikap-sikap dan metode-meto 

2 e:dilapangan 
an babak kwalifikasi antara Djerman 

(Gambar AP) 

jangan main karate 

de persepakbolaan di Eropah, sesudah 
mengadakan perdjalanan — keliling 
Eropah untuk mentjari dan mengum- 
pulkan fakta. 

Dalam perdjalanannja kepertanding 

Barat dan Skotlandia di Hamburg, 
Joao Saldanha menjaksikan pertem- 
puran sengit jang pertama antara 
Club sepakbola Milan dan "'Estu- 
'@iantes”” Argentina dalam kedjuaraan suatu pendapat jang dibenarkan oleh 
antara club dunia dan pertandingan- keputuszn-keputusan 
pertandingan babak kwalifikasi piala team tsb dinegaranja sendiri, Argen 
dunia antara Tjekosiowakia dan Ir- tina. Namun 

gka akan melihat 
Yugos- jang kemudian ia temukan djus 

imc- Jam pertandingan-pertandingat 
Mhat Perantjis melawan Swedia, Ita- nasional. Ia mengetahui bahwa per- 
Ha melawan Wales dan Inggeris mc- tandingan-pertandingan itu akan ka 
lawan Nederiand di Amsterdam se- sar, 

belum terbang kembali ke Brazil. — utema 
Apa jang ia lihat di Milan me- sangat gelisah. Saldanha 

mang sudah ia harapkan, sebab ie "'Karate adalah olah-raga jang baik. 
main karate dan saja se 

landia, Rumania dan Portugi 
Sovjet dan Turki dan ant. 
lavia dan Belgia. Kemudian 

  

, Uni n 

    

menganggap “'Estudiantes” — seba 

    

IM 

keras terhadap 

      

tejapi kekasaran mereka, 

1 Saja bi 
kesebelasan jang main paling kotor nang 
dalam kompetisi besar. Ini adalah lah main karate pada waktu mam se 

  

   

    

                

     

  

Nestor Combin (paling kanan, atas) 
pemain Kes. Milan kelihatan babak 
belur sekeluarnja dari pertanding- 
@n kedjuaraan antar - club dunia 
melawan Estudiantes di Buenos 
Aires. 

Gambar samping: penain2 ke- 
sebelasan Inggeris djuga tak luput 
dari “sepakbola ala Amerika Se- 
latan” Penjarangan kes. Manches- 
ter United dari Inggeris Denis Law 

sambil tersenjum melihat bom asap 

dalam pertandingan melawan kes. 
Estudiantes dua tahun jang lalu. 

pak-bola. Dalam pertandingan-pertan 
dingan Rumania melawan — Portugal 
dan Yugosiavia melawan Belgia    
tapi sepak perut dan b: 
jang lebih .tinggi lagi. 

Kemudian lagi, dalam pertanding- 
en Djerman melawan Skotlandia kita 

melihat beberapa hal jang mengert- 
kan. Ketika Hoettges — menendang 
Stein padahal bolanja mati, bukan 

sekadar senggolan tetapi betul-betul 
cepoker jang membuat ia djatuh, ter 
njata pihak wasit diam sadja. Se- 
sudah itu saja bertanja kepadanja 
mengapa ia mentjitat begitu banjak 

   

                      

   
     

      

   
    

    

  

Memanas asma 
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MN BEP jaman 

BERFIKIR MERDEKA “ BERSUARA MERDEKA 
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“ HAK MANUSIA MERDEKA 

  

PURE MONOSODIUM GLUTAMAT E 

OMZET SARINAH 
DJATUH 100 55 
    Dalam waktu dekat ini ku- 
rang lebih 1000 pegawai SARI: 
NAH akan dirumahkan dan bagi 
mereka jang terkena akan diberi- 

pesangon selama 6 bu- 
lan gadji penuh demikian kete- 

n jang diperoleh “Merde- 

Selandjutnja sumber itu me- 
nerangkan kepada Minggu "Mer- 
deka” bahwa "merumahkan” se- 
djumlah itu mungkin disebabkan 
omzet pendapatan SARINAH 
menurun terus jakni sedjak bu- 
lan Maret 1969 sedangkan sebe- 
lum Itu omzet pendapatan rata2 
antara 8 sampai 9 djuta rupiah 
dan sekarang omzet pendapatan 
hanja sekitar 3.8 djuta rupiah 
tiap bulannja. 

AS SKI ANTIK 

   
vamaz pemain tetapi tidak menjing 
kirkan seorangpun dari lapangan ge- 
langgang, ketjuali. Gemmel jang di- 
keluarkan dari gelanggang dua menit 
sebelum pertandingan berachir. Wa- 
sit mengatakan ihwa orang-orang 

Djerman mulai main kasar sebab ke 
adaan sudah membahajakan kedi 
dukan mereka, dan si wasit mer 
ra kalau ja membiarkan sadja 
sI pertandingan itu 

    

   

baik akan beruntung. ''Menurut sa 

ja wasit itu tjukup djudjur, tetapi 

salah" kata Saldanha. 
"Saja berdjandji'", kata Saidanha 

"kalau ada orang jang menendang 
team saja seperti hainja Hoetgess 

menendang Stein dan kemudian Gem: 
mell djuga menendang orang, maka 
pertandingannja tidak akan berachir. 
Tidak ada kemungkinan untuk me- 
njelesaikan pertandingan sepakbola, 

tebab jang akan terdjadi ialah per- 
kelahian. Djika seseorang berbuat 
suatu jang kasar, sesuatu ji tidi 

termasuk dalam persepak-bolaan, ma 
ka kita tidak lagi main sepakbola. 
Itu adi suatu pertempuran dan 

kitapun akan bertempur. Tidak ha- 
nja setu diantara para pemain dari 
team saja, tidak hanja dua orang te 

tepi II orang. Bahkan 12 orang, se- 

bab sajapun akn turut berkelahi ber 
sama-sama mereka." 

(Bersambung kehai. IV) 
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Keadaan SARINAH sendiri seka- 
rang setelah adanja Pasar Senen dan 
Pasar Melawai di Blok M. Kebajoran 
Baru djadi bertambah sepi rupanja 
para pembeli lebih senang berbelan- 
Gja dikedua pasar tersebut daripada 
di SARINAH dengan harga2 jang su- 
dah ditentukan. Dalam penindjauan- 
nja Minggu "Merdeka" ke SARINAH 
rata2 tiap pengundjung dari satu lan- 
tai hanja 4 pembeli dari tiap 50 sam- 
pai 60 orang. 

Ditambah lagi bahwa escalator pa- 
da lantai satu sudah 4 bulan ini tidak 
djalan karena tidak diperbaiki dengan 
alasan tidak ada beaja untuk mem- 
perbaikinja. Kemungkinan besar di- 
masa datang bagi para pengundjung 
jang akan berbelandja di SARINAH 
jang akan mempergunakan escalator 
akan dikenakan bea naik escalator 
dan pendapatannjaakan dipergunakan 
untuk memperbaiki escalator serta 
untuk pemeliharaannja. 

Lebih tragis lagi bahwa di SARI— 
NAH sering terdjadi penjelewengan2 
jang dilakukan oleh petugas2nja baik 
dari lantai pertama sampai kesepuluh 
dan rata2 tiap hari SARINAH dirugi- 
kan kurang lebih Rp. 15.—. Sumber 
itu sendiri mengatakan kepada "Mer- 
deka" bahwa beberapa waktu jang la- 
lu ketika dilakukan pemeriksaan oleh 
Akuntan Negara maka telah dapat 
dibongkar penjelewengan2 antara lain 
dilantai 4 oleh dua petugas jakni D 
dan S jang menggelapkan uang pe- 
masukan dari barang2 jang dibeli 
oleh pengundjung jang meliputi djum- 
lah kurang lebih Rp. 2,5 djuta dan 
kini kedua petugas tsb sudah ditahan 
oleh pihak jang berwadjib. Lain ke- 
djadian lagi jakni dilantai 10 dari ba- 
gian Kas dan Keuangan dimana telah 
pula terdjadi penjelewengan jang me- 
liptui djumlah kurang lebih Rp. 1,2 
djuta jang dilakukan oleh T dan se- 
karang sudah dalam tahanan jang ber- 
wadjib. Dibagian lantai lain telah di- 
keluarkan sedjumlah 10 petugas kare- 
na "menggerogoti" uang dari cash 
register sebesar Rp. 15.— 

Lebih djauh "Minggu Merdeka" 
mendapat keterangan bahwa hutang 
SARINAH terhadap luar negeri me- 
liputi djumlah sampai 50 miljard ru- 
piah dan masalah ini sekarang serat 
lain2nja sudah berada ditangan TPK 
untuk pengusutan2 seterusnja. 

Demikian keterangan jang dipero- 
leh "Minggu Merdeka" dari sumber2 
jang mengetahui adanja keritjuhan 
dalam management SARINAH. (KL) 

SERDADU AS 
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     Vlet naik untuk tahun jang kelima. 

Ia menekankan, bahwa GNT-aja se 
Glumiah kirah setengah dari GNP 
Amerika 'Serikat. NATO tetap suatu 
Jang dibutuhkan apabila —negarat 
Eropa Barat tidak mau Gitjaplok 
Uni Soviet pada suatu ketika, demi 
dan kata djenderal NATO itu. 
"AMagun sukses jang telah ditja- 

Pal NATO ialah terdjaminnja perda 
(malan di Eropa bagi anggota? perse- 
Ikutuan selama 29 tahun lebih. 

     
Oleh: Arief Wibowo 

AMPAI saat ini kita belum 

di ii pi ? 

  

dunia mendjelang tutup tahun 
ng lalu. Tetapi perkembangan 

    

  

      

  

diukkan The Beatles masi 
TA 

"agak susah djuga menebaknja, sebab 
kabar2 jang kita terima mengenai 
perkembangan vocal group wanita 
agak susah djuga menebaknja, sebab 
kabar2 jang kita terima mengenai per- 
kembangan vocal group wanita sangat 
tipis sekali kemadjuannja, untuk tidak 
mengatakan tidak ada vocal group 
wanita jang baru muntjul diarena 
panggung tangga lagu2 pop, entah itu 
dari Amerika Serikat atau Inggeris 
atau negara2 Barat lainnja jang di- 
anggap "kiblatnja" bagi kemadjuan 
dan perkembangan musik pop. 

    

  

   

TITIEK SANDHORA 

menggeser kedudukan Ernie 

Semendiak muntjul dan tenarnja 
"'The Supremes'" kita tidak akan men- 
dengar lagi adanja grup penjanji wani- 
ta baru. Demikian pula dengan female 
idola singer. Kita tidak banjak lagi 

tr tjerita2 mengenai Lulu 
(Selain ia telah mendjadi isterTnja 
Robbin Gibbs). je Era Dustv 
Springfisld di 
pula kebarnja dengan 
'' roll Elvis Aaron Presley, Cliff 
Richerd, Matt Monroe, Andy Williams 
dan sebagainja, kita diuga djarang 
menerima kabar beritanja jang paling 
mutachir sehingga sukerlah bagi kita 
untuk mengadakan perhitungan final 
mengenai kedudukan mereka. 

Oleh karena itu marilah kita tin- 
dau bagsimana posisi pera penjanji 
kita sendiri. Kaleu dibandingkan de 
yan tahun2 terdahulu, se-tidak2nja 
tahun 1968, maka pertumbuhan dunia 
nusik pop ditanah air kita ini bolehlah 
dikatakan menjenangkan. Ini dalam 
arti “materinja”: Tapi apabila kita 
elihatnja deri segi "perkembangan 
mutu dan kraasinje” nanti dulu. 

Sebab djusteru hal inilah jang akan ki 
ta tjoba ketengahkan. 

Tahun ini 

   

    

Aida Muststa, Maya Sopa. Ernie 
han luntuk wanita), Bob Tutupolty, 

Alfian serta band2 remadia seperti 
The Pesis, The Steps dil dikabarkan 

gen 

Penjanji Pop Kita 
Selama Tahun 1969 

- Titiek Sandhora dan Bob teratas 
# Tempat kedua "rama 

Dilihat dari nama2 jang diperguna- 
kan untuk djudul2 band ini |” maak 
jelaslah bahwa orientasi anak2 muda 

kan sudah      

   

durpun nanti dulu, terbukti dengan 
beredarnja djanis lagu2 jang mereka 
introdusir masih begitu2 djuga, artinja 
lagu2nja masih dan harus dikatego 
kan sebagai lagu2 tjengeng. Inilah 

jang saja katakan sebagai kemunduras 
dalam perkembangan mutu dan kreasi. 
Tapi kalau dibidi 2 Es 

(marilah kita mulai mengadakan per- 

hitungan dan perintjian untuk me- 

'ngetahui posisi mereka. 

Dari Ernie pindah ke Titik Sandhora? 
3... 

Untuk tahun 1969, rupanja ke- 
dudukan terstas bagi barisan biduanita 

akan beralih dari Ernie Djohan kepada 
Kk 

    

ndhora. Kiranja keseringan     
melawat keluar negeri selama 

ber-bulan2 dipergunakan se-baik2nja 
oleh biduanita kelahiran Solo itu un: 
tuk menggantikan tempatnja jang se: 
lama dua tahun ber-turut2 dipegang 
oleh Ernie Djohan. Dengan suaranja 
jang serak2 basah, segar dan lintiah 
itu Titiek Sandhora telah berhasil me- 
rengput selera para remadja dengan 
3 buah album berturut2 seperti Si 
Bontiel, Si Kumis dan Si Bogel serta 
aibumnja jang — mutachir bersama 

  

   

        
i” diperebutkan 

808 TUTUPOLY 
"King of the Year 1969” 

Muchsin, telah berhasil mendorongnia 
ntuk muntjul sebagai biduanita ke. 

sajangan tahun 1969 
Pemuntjulan T' 

bagai pemenang ter 
Gus merupakan su 

ia belum mempunjai nama aap2 dalam 
dunianja jang sekarang ini. Djusteru 
baru pada awal tahun 1969 inilah 
ia mulai merintis kariernja jang se- 
kaligus merupakan tahun kemenangan 
nja. Tophitnja jang paling mutachir 
sesudah "Merantau" adalah "Oh my 
Papa", Release Me” dan "Dear John” 

Bersambung kehal. IV 

   

                                  

   

              

   

    

   

  

    



          

U, 15 PEBRUARI 1970. 

  

   

  

     

  

   

   

  

   

   

    

   Ma 
"Saja tetap seorang aktor"" demi 
kian kata Tan Tjeng Bok jang kini 
sudah berusia 71 tahun. 

(Foto: Ed Zulverdil 

TER, di Indonesia pe mela an sar Tata 

Mekar ina reka 
Ha ia masih hidup Maan 
Tjava Bok, anak wajang jang serba 

atau jae, didjuluki dengan 

jarasmara 
djaman 

ja 

nama Douglas Farbank van Java. 
'Aktor jang kini sudah berusia 71 

tahun itu, telah beracting di Teater 
Arena Pusat Kesenian Djakarta pada 

didepan tgl. 6 Februari penggemar 
Learn Gi terteng masa 

  

anak wi harus memi 

Sa aga run mk muara 
jang “bagus untuk: bernjanji, dan ke- 
trampilan2, karena aa j 

Sa Se pai Herhara metage 
mi Ba dan disadjikan sebagai ope- 

- Anda akan mengakui bahwa 
iiehtisar gambaran2 raksasa 
ini jang mungkin berumur 
berumur ber-abad2 dan di- 
buatorang2 Indian sepan- 

djang sungai Colorado me- 

mnjerupai peta Tn Toprock 

# Nampaknja mirip keduanja 

Easy menjewa sebuah pe- 
sawat terbang di Penver 
dan terbang melalui Oxbow. 

Nah, periksalah tanah Nj. 
'Cobbs dimana ada gambaran 

raksasa primitif itu, Iris ! 

          

kisahkan pengalaman . 
pribadinja sebagai aktor 
tiga djaman ..... 

. Penghasilan para ajangpuni 

peredtote T To sda , Tan la 
waktu Itu 3 pitjis 
semalam. Dia u diberi peranan 

radja Djin. 
Tahun 1920 Andjarasmara mulai 

sandiwara. Dis 
. Mulai- 

menandjak 

an m rkali-. 

Kang Ml 2. Porane 
Mulail 

  

i berbagai kon- 
dia teleh. mengan- 

lebih kurang 190 medali emas. 
adalah Stem: 

Oo. 
isemping D 

lan Thalta Opera 
ibut Opera. Dardanola spe- 

lan 
ia Gi 

Solonja. Sengon Capek 
n 5. Penghasilan Tan 

Tiang Bok pada waktu iu telah mon 
iden bahkan 

memiliki sedan 8 cillinder. . ». . «. 7 
"“Pada djaman keemasannja Tan 

Tjeng Bok pernah ditangkap peme- 
rintah Belanda karena disangka Tan 
Malaka. ....... . pada waktu main 
dikota Padang. 

  

JAMAN  Djepang Tan Tjeng 
Bok aktip dalam dunia Walang 
Orang, Ludruk den Ketop 

  

marhum mengembara dari satu per- 
nan kesatu nan 

».. . djalan kaki. 
Pada waktu di Dj na Km bd 

memegang peranan itera 

Berapaan area. 
Aan andmwera di Bogonooore 
Setelah ilihan ke aan 
pun terus aktip dalam sandiwara ke 

pap, Dan sekarang dia masih aktip 

  

Dia selain aktip dipang 
in SU dipanggang dlogn 

film2 bisu sampai ke Tilm Badai Sela- 
tan dia tak kundjung henti. Tan 

  

- Dikatakan bahwa gambaran? itu 
terlalu besar dan kabur untuk 
membuatnja diatas tanah. 

Ini salah satu jang tingginja 
170 kaki . . . dengan tangan 
jang terentang sepandjang 
158 kaki ! 

  
» Mengapa bangan Indian mem- 

buat gambaran jang terlalu 
besar untuk dilihat dan di- 
kagumi dari darat? 

# Tak seorangpun mengetahui 
inja, bahkan gunung2pun ter- 
lalu djaub untuk menentukan 
suatu arah jang tertentu ! 

Agar supaja ia pergi dan se- 

mentara itu ia mengambilnja 
& «karena Nj. Cobb tak mau 

1 Ratu sebagai pera dolan Din, 

ana D ie den Astaman dan 
Kartolo. Film: ada- asian kari Hengoog Atah, Bee era 
ag Ti bener2 lang 

n up:    Dia adalah perlambang dari orang 
panggung jang tekun dan ren- 
dah 

82. KADARJONO. 

RESEP AWET MUDANJA 

TAN TJENG BOK 

RESEP supaja kita tetap awet 
muda menurut Tan. Tjeng Bok 
adalah pikiran kita djangan di- 
biarkan ber-larut2 memikirkan 
pendapatan hari esok. Sementara 
itus kita harus senantiasa  ber- 
terimakasih kepada Tuhan ter: 
hadap perolehan kita hari ini. 
Jakinlah bahwa meskipun hari 
ini kita mem-proleh uang sedikit, 
tak nanti besok kita akan kelapa- 
ran. ' 

Tan Tjeng Bok jang mendapat 
gelar “Douglas Fairbank von Java' 
alias Mat Item itu menekankan" 
bahwa djanganlah kita nggresulo 
dengan perolehan kita hari ini 
jang hanja sedikit, bahkan kita 
harus — berterimakasih kepada 
Tuhan. “Sebab Tuhan akan se- 
lalu ingat kepada kita, apabila 
kita djuga selalu ingat kepada- 
Nja!" tar) 

    

   

  

— Parit2 jang pandjang ditanah Nj. 
Cobb jang dibuat dari kerikil jang 
digali, mungkin adalah sebagian 

dari gambaran2 itu. Kita akan 
menjewa sebuah pesawat ter- 

bang dan menjelidikinja.! 

  

«Dan mereka tidak ada djalan 
lain untuk melihatnja dari uda- 

ra - lihat diatas tanah Nj. Cobbs! 

«Oh, Easy! Gambaran itu persis 
seperti apa jang terdapat pada 
peta itu ! 

Lalu, mengapa ia tak menemu- 

kannja? 
8 Mungkin ia tak mempunjai 

(jukup kekuatan untuk 

AN ah li pi 

   

  

   

    

BAND 
"THE PEELS” 

Sudah Kembali 

Di Tanah Air 
SATU setengah tahun berkelana 

di Singapura dan Malaysia telah ba-" 
njak membawa kemadjuan bagi per- 
kembangan band ini. Permainan me- 

reka telah bertambah madju dengan 

berbagai variasi dan improvisasi jang 
“merata” sesuai dengan tuntutan ke- 

laziman dalam musik saat2 terachir 

ini, disamping peralatan jang boleh 
dikatakan lux untuk ukuran band 

Indonesia. 
Itulah sebabnja maka band "The 

Peels” ini sempat bertahan satu se- 
tengah tahun dinegeri dollar terdekat 
itu. Ini berarti bagaimanapun djuga 
djeleknja permainan mereka tapi ter- 
njata mereka telah mampu menarik 

  

  

minat banjak orang di negeri itu. 
terutama barang tentu) para 
intertainersnja. 

Satu setengah tahun jang lalu ke- 
tika rombongan band ini meninggal- 
kan tanah air untuk mengadu untung 
dinegeri Singapura, mereka boleh di- 
katakan masih "buta huruf” baik 
dalim dunia show business maupun 
dalam perkembangan musik diluar 
negeri. Bajangkan apa djadinja se- 

lak bisa batja moten 
balok. Meskipun hal ini bukan me- 
rupakan tuntutan utama bagi seorang 
musisi untuk mengembangkan bakat- 
nja, tetapi alangkah lebih baiknja 
upabila para musisi itu melengkapi 
dirinja dengan pengetahuan noten 
balok, sebab ternjata bagaimanapun 
djuga pengetahuan akan hal itu ba- 
njak memberikan andil bagi perkem- 
bangan selandjutnja. Dengan dibekali 
modal semangat dan ketabahanlah 
mereka berangkat keluar negeri. 

Pukulan pertama jang mereka te- 
h mereka dipermainkan 

ager2 gadungan di Singa- 
pura. Dua bulan uang kontrak me- 
reka tidak dibajar, jaitu sebesar kira2 

ketika band ir 

  

    

    

    

   

       

  

    8. band leader, mengundurkan 
diri dan membentuk band tersendiri, 

Untuk bisa mengikuti perkemba- 
ngan lagu2 pop, mereka harus bisa 
menjesuaikan dirinja dengan irama 
lagu2 setempat jang pada umumnja 
tidak banjak djauh ketinggalan de- 
ngan Inggeris atau Amerika. (Perlu 
diketahui bahwa Singapura dan” Ku- 
ala Lumpur setiap harinja dalam 

lagu? pop di TV, lang: 
y dari BBC London atau 

New York sehingga begitu ada tagu2 a 
un platnja belum sam- 
ah, untuk mengedjar 

nggalan ini mereka 
mempanjai pengetahuan 

balok. 
Dengan ampat orang jang "masih 

tersisa" itu (lihat gambar) mereka 
bertekad” meneruskan — kehidupan 
band "The Peeis" dan penghidupan 
mereka sendiri dinegeri asing itu. 

    

  

    

    
  

    

     

        jang 
dinegeri tersebut sehii 
eetahui asam” garamnja dunia per. 
musikan negeri itu. Bersama tokoh 
" X " inilah mereka berempat mem- 
oroleh pengetahuan akan noten 

k disamping, dindjar 2 me- 
mainkan djenis2 alat jang 
selama ditanah air belum pernah me- 
teka sentuh seperti organ dan lain2. 
pnomp bimbingan orang ulah 

  

   

  

peralatan2 mereka. Tet 
ja djuga sudah mendj 
pula) merekapun "melengkapi diri" 
mereka dengan membiarkan sang 
rambut tumbuh sedemikian pan- 
diangnja hingga Kebahu (lihat gam- 

ar). 
TENTANG HONORARIUM 

itjara soal honorarium mereka 
mengatakan bahwa sesui 
ja honor di Indonesia 

Netangga terdekat 
tanja, semalam main ditempat seperti 
Miraca ini 

Re, 15.000 Kemudian kalau dikali 

Mercedezs. Tapi karena kehidupan 
night club atau restoran? dinegeri 
kita tidak semadju di Singapura atau 
Kuala Lumpur maka para kontraktor 
itu tidak berani main kontrak seperti 
disana jang berani meneken kontrak 
selama tiga bulan penuh. Ditambah 

  

  

    

tidak disebutkan bahwa band harus 
selalu main full-members, sehingga 
kalau salah seorang sakit 'kita tetap 
main bertiga tanpa ada tegoran dari 
manager hotel. 

Dengan honor kontrak itu kita 
isa memperoleh sebuah mobil 

hun2 terachir, dan kalau mau agak 
hemat kita bisa beli model tahun 66 
atau 67 jang harganja pada umumnja 
sudah turun separohnja dari harga 
semula. 

Selain membawakan lagu? jang 
sedang hot dimasa ki ama di 
Singapura itu merekapun tidak dja- 
rang menginteodusir lagu? Indonesia 
Bahkan lagu2 kerontjong (maksudnja 
lagu2 jang dibawakan dengan. beat 
kerontjong) tjuk arik 
perhatian masjarakat setempat, atau 

Se-tidak2nja para pengundjung resto- 
itu jang pada umumnja djuga 
dari anak2 muda 

TAHUN DEPAN KEMBALI 

KE SINGAPURA. 

ELAMA setahun ditanah air 

mereka berempat bermaksud 
melandjutkan sekolahnja dan 
pada tahun depan direntjana 

kan akan kembali ke Singapura dan 
Kuala Lumpur. 

Sedjak semula band ini memang 
mempunjai nama "The Peels" sehing 
ga nama tersebut tidak ada mempu 
jai arti his torisch atau lain2nja 
Tjuma tidak didjelaskan arti dari to 
peels selain daripada mengupas. Pada- 
hal to peel bisa djuga berarti mene: 
landjangi, bukan ? Tetapi memang 
harus diakui bahwa band2 jang main 
di hotel2 atau night club2 klas satu 
(tidak pandang darimana datangnja) 
dinegeri itu, haruslah menggunakan 
nama? barat jang serem2. Kalau kita 
bertolak dari hal ini, maka memang- 
lah bahwa nama "The Peels” itu 
disesuaikan dengan kebutuhan setem- 
pat. Mengenai rekaman mereka be: 
lum memilikinja, ketjuali ketika Gu- 

tengah? mere 
(Ary) »“« 

  

  

    

    

SEDJAK permulaan Pebruari Ernie 
Djohan rupanja djatuh sakit, mungkin 

lu sebab badannja panas dingin. 
Rupanja sakit Ernie berat djuga, se- 
Ninega sekarang harus dirawat di RS 
UP, Rentjananja tgl 10 Pebruari Ernie 
Djohan bersama Oslan/ Alwi berang: 
kat ke Pontianak untuk mengadakan 
show selama seminggu. Karena sakit 
rentjana tersebut mungkin sekali di- 
tunda untuk beberapa waktu lamanja 
Semoga Ernie tjepat sembuh. 

guitar). 

Group “The Peeis” jang kini telah kembali 

Dari kiri - kekanan: Soman Lubis (organ). Deduty Garna Idrumsi. 

Komponis Australia, Peter 
ment bambu dari 
aejang mengikuti seni mdsik 

  

BELANJAR 
IK INDO 

   
      Oleh: Paul L. Tobing 

SEDJAK perang dunia, dunia mu 
sik di negara Djepang mengalami pe 
tubahan besar sekali. Pengaruh Ame 
rika, termasuk kebudajaan industri 
memasuki setiap elemen dan mani 
festasi kebudajaan ssli, hingga tempo 
rary kebudajaan Djepang dipersimpa 
ngan dijalan. Satu kenjataan, bahwa 
didalam masjarakat Djepang, tumbuh 
dua aliran musik. Disebelah pihak 
angkatan muda gandrung akan mu 
sik2 Barat sedangkan angkatan tua 
bertahan dengan prinsip musik kebu 
dajaan asli, seperti musik opera ala 

uki dan Bunraku. Pertentangan 
prinsip dalam pandangan jang me 
njangkut dunia musik, merupakan 
satu challenge dikalangan tokoh2 mu: 
sik negara ini, mungkinkah musik asli 
bisa bertahan terus sebagai bagian da 
ri kebudajaan ? 

Pada saat ini, telah hidup bertum 
buhan musik Orchestra ala barat se 
tjara subur. Dikota Tokyo sadja ter 
dapat, 283 orchestra, 243 konser vo: 
kal dan 123 pemain piano ulung, ta 
matan dari konservatorium di Eropa 
Djika kita perbandingkan dengan ko 
ta Djakarta kota metropolitan, hanja 
mempunjai sebuah orchestra jang 
bermutu jaitu Orkes Symphoni Dja 
karta. Pemerintah Djepang sendiri, se 
tjara moril membantu perkembangan 
musik Barat, di-tengah2 musik asli 

hana-mana terdapat konservat 
rum musik, Dari mulai kelas satu SC 

  

    
    

     
       
     

Sculthorpe, sedang memperlihatkan instru- 
jang disebut Sho kepada siswa2 sekolah landjut- 

di Universitas Sydney baru2 ini. 

(Foto : AIS). 

ESIA 

  

BENTUK2 lagu tradisionil Indonesia baru2 ini telah dibahas dan dipamerkan 
dalam suatu seminar jang diadakan di Sydney 

Seminar tersebut telah dihadiri oleh 60 peladjar sekolah landjutan atas dan 
beberapa orang guru, dan diadakan di Universitas Sydney, dengan disponsori 0 
leh Dewan Kesenian Australia. 

Tjeramah2 jang diberikan meliputi berbagai hal tentang musik, termasuk sen 
menjanji, 'nterpretasi vokal, dan mengarang lagu dalam gaja tahun 1970 maupu 
dalam gaja tradisionil 

Selain Indonesia, djuga dipeladjari musik2 dari Djepang, India, Korea, dan 
Muangthai 

  

KOMPONIS Australia, Peter Sculthorpe, :ang memberikan yeramah pada se 

minar tersebut, mengatakan bahwa pertukaran kebudaja 
Asia akan terdjadi dengan tjepat karena Australia sekai 

    

   

  

nh antara Australia di 
ng telah mengadakan 

bungan2 politik dan ekonomi jang lebih erat lagi dengan negara2 diwilajah '1 
Dari pertukaran ini, akan terdjadi perubahan2 besar dalam musik, jang akan 

    

membantu menghidupkan lagi musik Barat, demikian ditambahkan oleh Peter 
Beberapa peladjar jang menghadiri seminar itu akan menjiapkan thesis meng 

enai berbagai bentuk musik Asia, sebelum mereka menempuh udjian achir seko 
lah mereka dalam tahun ini 

          

Peter Scuithorpe mengatakan bahwa ia merasa senang karena sekarang sem. 

kin banjak pemuda-pemudi Australia jang menaruh minat terhadap musik Asia 

PASANGAN Titik Puspa/Mus Mu- 
alim ternjata pasangan tangguh 

Sekali menghadapi lawan2nja dalam 
arjara Silent Gouiz TV - RI. Beberapa 
lawanJnja telah berhasil didjatuhkan 
bahkan pasangan Djoko. P/SK Bondan 
jang jukup kuat itupun dihantamnja 
habis Bahkan pasangan Jack Lesmana 
Willis Pesik boleh dikatakan tidak di: 

beri bernafas oleh Titik Puspa/Mus 
Mualim. Kekuatannja terletak karena 
saling pengertian jang kuat pada me- 
reka jang sudah uda. 

PA 

   

     

   

  

AIS 

PENJANJI ijilik jang penuh gaja 
lan dinamika mulai ditemukan Pula 
baru) ini. Si rjilik ini bernama ANITA 
TOURISIA ditemukan pula oleh ta 
lentscout DIMITA. Ia telah mulai 
membuat piringan hitam dengan iri 
ngan Band Pantja Nada pula jang di 
pimpin Ferry Berhitoe. Lagunja jang 
baru2 ini diperkenalkan talah Karena 
Budi, tjiptaan Hamidan. 

Selain itu Anita Tourisia memba 
wakan pula lagu tjiptaan Mus. K 
Wirja seperti "Tudjuh Purnama, Pesan 
Ibu dan Pertuk djadi Radja" Melan 
djutkan berita tentang biduanita re- 
'madja Bung Dick Attamimi direktur 
DIMITA menjatakan bahwu tahun 
1970 ini akan mengetengahkan bi 
duan2 remadja jang telah di up grade 
mereka 

  

    ditanah - air setelah sukses mengadakan 

lutje Garna (basal, Benny Subardja (tead —    
   (Foto : Dok. Arvi 

Musik Barat Di 

Negara Djepang 

    

sesuai dengan rentjana pendidikan 
pemerintah, anak2 dinegara ini d 
djarkan setjara orintasi pengerti 
musik, kemudian bertahap diberik 
pengertian musik dalam pengerti 4 
rakiki di-tengah? kehidupan manu 
berbudaja. Sistim jang sematjam iri, 
membangkitkan rasa musik-mindeed 
hingga kelangan konservatorium ter 
paksa memusatkan pikiran sepenuh 
nja, | menampung keinginan dari 
anak2 sekolah untuk mempeladiari 
musik atau salah satu alat instru 

    
   

      

ment. Mungkin buat kita mendjadi 
satu keheranan, djika dalam satu 
group klas, terdapat seribu anak2 
lang beladjar biola atau piano setjara 
masal. Mereka beladjar disuat:i tem 
pat jang terbuka, seperti hall istana 
Olah raga Senajan. Dari tahun keta 
huh minat kalangan anak2 pada mu 
sik serius semakin banjak. Kini ham 
pir tiap2 sekolah SD atau SMP telai 
memiliki musik orchestra sendiri c: 
sekolah mereka masing2 

Dari kegiatan kanak2 di Djepang 
dalam soal musik, kita menarik ke 
simpulan, disamping perlengkapan a 
lat2 musik lengkap dengan semua fa 
silitasnja, akan tetapi kita harus salut 
melihat minat mereka sendiri terha 
dap dunia musik itu sendiri. Disam 
Ding itu, djuga berkat ketekunan para 
pendidiknja, menggarap persoalan ini 

  

Musik barat mernasuki Djepang, 
iperkirakan permulaan pemerin 

han Kaisar Meiji, seratus tahun jang 
lalu. Sedjak periodik ini, kebudajaan 
asii mulai terdesak, termasuk kebuda 
jaan musik seperti Gagaku, Shomyu 
(musik Buddha), Noh (opera musik) 
Sokyoku (Koto musik, Nagauta 
(shamisen musik). Kemudian dalam 
periodik Edo, setjara terang2 mus'k 
barat setjara intergai, berpartisipas 
di-tengah2 musik asli” Tahun 1872 
musik barat terbuka dialannja bagi 
para kanak2 disekolah, bahkan me 
rupakan kurikulum wadjib jang perlu 
diadjarkan di-tiap2 sekolah. Sedjak 
ini, ditahun 1881 pemerintah Die 
pang dengan resmi membuat publika 
si besar2an buku2 mengenai musik 
barat 

    

an Kebudajaan dalam 
alan musik barat, mer 

dapat bantuan penuh dari Arnerika 
Serikat, termasuk lapangan risert2 
Dari risert2 jang dilakukan, Lermbaga 
Musik jang diben-... berhasil m 
sun methode pr hingga 
barat lebih mudah dipahami dan 
dah dipeladjari. Merodha jang ds 
dapat, diustru memukul sendir 
ngenalan musik asli, ja 
dirasakan sangat sulit ui 

    

  

        

sanasin 
hambat perkembangan di 
ost 

Selandjutnja, para angkat 
ng. hanja' menge 

musik di Djepang jastu mu 
atau musik populer. Pengertia: 

    

sik klassik adalah musik musik 
populer adalah musik barat Tidak 
lah mengherankan kedua 3 seba 
gai contemporary musik s r 
lomba mempengaruhi set. 
Sepuluh tahun jang 
sik Ryukoka mendjadi p 
buleran, berkat adanja pe 
lam komposisi nada, kr 
jang disesuaikan. Akar 
dalan dalam sjair dan » 
lalu halus didengar 
probiima baru, banjak pen 
mendjadi sakit djantung 
Ini -karya2 MOSIK barat mu! 
da masjarakat Diepang, deni 
si2 baru hasil garapan dari ah/2 mu 

   
         

  

    

  

menimbulk 

  

sik jang baru kembali dari Eropa 
Sesuai dengan sifat industri nega 

ra Djepang, jang selaiu menghasilkan 
barang2 produksi setiara besar2 
demikian djuga dengan industri2 
musik, membantu musik 
ber-angsur2 mendjadi pul 
nja pada saat ini, amat s 
pembuat2 alat instrumer 
jang kurang sekali pem 
lam membuat instrument 
sik asli dibutuhkan wak 
baran, sedangkan nilainj: 
rapa. ” Bahkan NHK dalam siaran2 
TVnja, “lebih banjak menjediakan 
waktunja untuk atjara2 musik barat 
Jesuai dengan selera penonton TV 
endiri 

Satu 
ng dapat ditondiolkan banwa pemi 

nat jang beladjar pada Tokyo Univer 

  

   

  

   

  

bahan perbandingan lagi 

      

    

sity of Art dalam djurusan musik tra 
si (asli) hanja te t 150 maha 
swa. Sedangkan jang beladjar piano, 

biola, alat tiup 1.8000.000 
peladjar d ng, 

Sikap bert alam kegudajaan 

  

pangan sdlangjut 

      

ran, aka: sengan 
perkembangan — keoudajaan aslinja 
Disini kita mendapat satu analisa ta 
djam, bahwa perkembangan modere 
nisasi, perlu segera menjiapkan kon: 
sep2 kemungkinan jang timbul bagi 

rkembangan kebudajaan termasuk 

DIAH ISKANDAR biduanita jang 
dapat prioritas dengan Piringan httam 
stereonja dari Remaco, ternjata keluar 
dengan 2 Lp sebanjak 24 lagu diper 
mulaan tahun TU ini Sebuah Lpnja 
lagi ialah dari J&B dengan djudul 
DISISIMU DJUA. Untuk lagu itu 
Diah Iskandar diiringi oleh Band 
Pantjanadu pimpinan Ferry Berhitoe 

OM BRAM TITALEY jang sering 
muntjul dengan Hawaian Senior £ 
SHINTA ataupun melalui hidangan 
orkes kronrjongnja sendiri saat ini 
telah berumur lebih Limapuluh tahun 
Suaranja menurut pendengaran te- 
manDInja jang lama masih tetap me- 
jakinkan dan tidak Disu ditaklukkan 
oleh umurnya jang begitu tinggi, Se- 
inasa mudanja Om Bram ini adalah 
djuga seorang jang gemar sport ter 
utama Sepakbola Dikalangan kron- 
tjong Bram Tualey termasuk salah se 
orang dedengkot krontjong jang tetap 
akui 

PENGG: Orkes Melajupun 
akan mendapat kepuasan dengan mun. 
Mulnya lagu? baru ataupun penpanjid 
baru ataupun banyaknya muntjal re 
kaman2 penjanji Melaju jang sudah 
tenar. Salah seorang diawtaranja jaitu 
TITING JENNY jang suamanja tjukup 
punja pesona serta suara daru Oma Ir. 
ma. Keduanja ini ditringi oleh Orkes 
Melaju jang tidak asing pula jaitu 
Ork. Melaju Purnama pimp. Awad 
Abdullah. Lp jang 
ialah KE BINA RIA 

  

SUDAH lama tidak kedengaran 
nama Band | ARSIANTI pimpinan 
Bambang S. Karsono adiknya Mas Jos. 
Namun baru2 ini kita dengar kembali 
namanja melalu rekaman Daru JB 
Mas Gito. Sekarang Band Arsianti 
Iperkuat dengan gesekan bola. jang 
merupakan suatu ketyenderungan se 
karang ager tidak membosankan. Bu 
nj Itar melulu bisa mendjadikan 
orang bosan setelah ber-tahun2 men. 
dom net telinga penggemar musek Pop 
Selamat kembali berkreasi dik Bam 
dang dkk 

hut Owatitir 

  

s
a
n
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@Max. speed 100 kph (62 mph) 4 MODEL 

@Horsepower 8 ps ha 

@Fuel consumption 75 km/lit S-90 
(176 mph US 212 mph Imp) 

@4-speed transmission 

@Max. speed 75 kph (47 mph) 
@Horsepower 4.8 ps PN 
@Fuel consumption,,90 km/lit 

(228 mph US 254 mph Imp) 
@Automatic clutch 

Honda is the world's largest manu- 

facturer of motorcycles, and has 
already sold more than 10,000,000 

around the globe. 

With dozens of stylish models (like 

the 4 shown here) to choose from, 

there's a Honda that's perfect for 

you. 

All Hondas are powered by eco- 
nomical OHC 4-stroke engines and 

are eguipped with the most modern 

frames, suspension systems and 

safe riding features. 

WORLD'S LARGEST MOTORCYCLE MANUFACTURER 

HONDA MOTOR CO. LTD. TOKYO, JAPAN 
DA 

  
@Max. speed 130 koh (81 mph) 

@SS i-mile 18.2 sec 
@Horsepower 15 ps 
@5-speed transmission 
@Twin cylinder      

    

@Max. speed 120 kph (75 mph) 

@SS Imile 18.3 sec 
@Horsepower 13 bhp 
@4-speed transmission 
@ Twin cylinder 

    
2 £ MODEL 

SS-125A 
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TJERITA RAKJAT. MINANGKABAU 

Malinkundang 
Anak Durhaka 
oleh: B. M. Zein 

jang terle 
tak tidak djauh dari pelabu. 
Han lama, jang sekarang dise 
but Muara dikaki gunung Pa. 
dang (sebetulnja bukit) hidup 
lah seorang tua dengan anak 
nja jang se-hari2 dipanggil 
Malin, atau lebih dikenal seka 
rang Malinkundang. Ibu jang 
yaah tua ui Tn aa Ka 

ali penghidupannja. - 
Wang2 makan, kadang2 tidak 
dan itu seringkali tergantung 
dari belas kasihan orang lain 
terhadapnja. Karena tak pu. 

nja harta apa? peninggalan 
mojangnja maka hidupnja se. 
hari? diteruskan dengan me- 
numbuk padi, Kalau ada orang 
jang menjuruh menumbukkan 

padi seliter dua liter sebagai 
ongkos djerih pajah, itulah 

jang mendjadi penjambung 

njawanja dua beranak. T! 

itu sangat kasih kepada anak 

nja jang seorang, walaupun 

kelakuan si Malin kadang2 
mendjengkel hati orang tua 

itu. Karena mereka hidup da. 

jam taraf sosial jang rendah 
jang se-hari2 sibuk mengurusi 

isi perut, tak adalah uang 

untuk mengongkosi si Malin 
memasuki ruang pendidikan 
jang sangat berguna dan me. 

nen .hidi kelak. 
SEPERTI disebutkan diatas 

mereka itu hidup didekat mua 

ra jaitu pertemuan Batang 

Arau dengan laut menghadap 
pulau Pandan. Sudah tentu si 
Malin se-har!2 bermain dgn 
laut dan kapal jang ukuran- 

nja djauh lebih Ketjil dari aje 

nis kapal2 jang sekarang. Ka 
rena pengarul lingkungan 

dan bau laut, lama2 si Malin. 
kundang hidupnja tak dapat 

dipisahkan dengan laut, Oleh 

sebab itu dia beralat bekerdja 
dan mendjadi seorang anak 

kapal mengarungi beberapa 

negeri jang selama ini hidup 
dalam dongengan benakaja, 
sedangkan si.orang tua masih 

sibuk mengadu nasibnja me. 

nerima, upah meaumbul padi. 

Kalau tak ada upahan orang 
tua itu mengumpulkan beras 
jang tertjampak di-pinggir2 
lesung jang kemudian ditampi 
untuk makan pagi atau s9re. 

Ketika sebuah kapal ber. 

seuh di Muara dan membong 
kar muatannja berniatlah si 
Mali menjampaikan maksud 
hatinja. Dengan tjara memo. 

hon dan meminta didatangi. 
njalah nachoda kapal tsb. 
Nasib baik baginja karena ke 

betulan kapal kekurangan 
»rang karena, anak buahnja 
ada jang sakit, diterimalah si 

Malinkundang sebagai kelasi, 

jang kemudian berlajar kene. 
geri djauh. Sebagai orang 'ba- 

ru Malinkundang radjin seka- 

li bekerdja dan lama kelama 
an- sesuai dengan kelakuan 
dan kepandaian  pangkatnja 
dinaikkan djadi djuru mudi. 

Kapal tsb berlajar terus dari 
suatu negeri kenegeri lain 
embawa barang2 dagangan. 
isuatu ketika nachoda dja- 

tih sakit dan achirnja me. 
ninggal. Penguasa pemilik 
kapal tersebut bersepakat meng 

angkat Malinkundang djadi na 
choda kapal jang baru. Deng. 

an segera melompatiah kedudu 
kan Malin mendjadi orang jang 

terpenting dan menentukan di 

kapal itu dan inipun mempenga 

ruhi madju mundurnja peruaa. 

haan jang empunja kapal: De. 
tjerdiknja si Malinkun. 

dang dari hidup jang susah 

mendjadi orang jang kaja dan 

berpengaruh. Karena sibuknia 

berlajar, mengurus kekajaan dan 

senang an jang ea ke 

dang didunia dagang, lal 

ia akan kampung halamannja, 
apalagi ia djarang pulang ke. 

kampung: Sehingga dia merasa 

malu berasal dari keluarga jg. 

miskin dan rendah. 
Sekali peristiwa — kapalrja itu 

berlajar membawa barang di pcla 
iebuhan Muara ja'tu tanah tumpah 
darah si nachoda baru jang telah 
kaja. Dengan lagak seperti tuan2 

'gede' si Malin mengawasj orang 
bawahannja membongkar dan he 
muat barang2. Alkisah terseberlah 
berita dari mulut ke mulut @! ne 
geri itu bahwa sj Malinkundang 
telah pulang merantau dan mendja 
di crang jang kaja Mendengar 
berita Itu orang tua si Malin jang 

sedang asjik memjlih beras, 
bukan main girangnja dan mem- 
bawa beras penghasilanrja hari 
Itu pulang dan segera di tanak 

(masak) untuk anak kandung sib! 
ran tulang jang setjap malam di 
rirdu entah kapan bertemu Par 
g'2 benar berangkatlah orang tua 
kepelabuhan dimana kapal si Ma 
kn bersauh, Setiba disana dilihat 
anaknja sedang bertolak pinggang 
ber-tjakap2 dengan beberapa 
tuan. Hampri2 tidak kenal ia akan 
anak jang sudah gagah dan gan- 
teng itu. Dipanggilnja anaknja itu. 
"Malin. ..... . anakku. Apakah eng 
kau tidak kenal dengan ibumu? 
Karena tak didengar s' Malin, 
mungkin karena asiknja ber-tja- 

ukah suara orang tua itu 
mendekatiah 

          

ia lebih dekat kedinding kapal. 
Dengan dituparg oleh tongkatnja 
karena tubuhnja sudah bungkuk," 
ibu jtu memanggil sekali lagi. 'Ma 
In: Malin jang semula lambat ke 
mudian keras, Malin! Si Malinkun 

Gang menoleh sebentar jang kemu 
dian berpaling kembali. Tuan2 

jang diadjaknja berbitjara tadi 
mercleh djuga sebentar dan ke 
mudian melihat kepada nachoda 

Gun menanjakan siapakah orang 

orang tua jang memanggil nama 
pja tadj. Mungkin karena malu 
merasa rendah harga diri achoda 
Malirkundang mendjawab bahwa 

Hu orang gjla atau orang minta2 
Dikeluarkannja beberapa uang ke 
tjil dan diberikan kepada anak 

buahnja jang terdekat untuk dibe 
rikan kepada orang tua pe-minta2 

itu 3 
5 Hiba hatinja orang tua itu, Ia 

diperlakukan begitu. Ia tak mau 

menerima pemberjan si Malinkun 

dang dan mengatakan kepada pe 
suruh itu bahwa ia adalah ibu si 

nachoda kapal, jang melahirkan 
nja dengan isak dan tangis. 

ETIKA kapal mengangkat 
sauh akan menjnggalkan 
pantal, Malinkundang dju 
ga tak mau mengenali 

ibunja. Karena marah 

nja orang tua menjumpah Malin 
kundang beserta kapalnja djadi 

batu. Turunlah angin ribut diserti 

hudjan dan petir jang njambar me 
njambar dijringi ombak besar. Ka 
pal itu oleng dan bergerak untuk 
tenggelam. Disaat Itulah si Malin 

baru sadar akan apa jang dikata 

kan orang tua tadi. Darj se-dotik 

kesedetik kapal mulai tak dapat 

d'selamatkan dan Malinkundang 

mendjcrit keras mengakui jang ta 
di itu benar ibunja Bahasa Mi 
nargkabau memanggil ibu adalah 

mande. Mande....mande....Ma- 

Urkudarg melulung mengakui ke 

ja. Tapi kutuk orang tua 
telah djatuh, sulit untuk mengem 
balikarnja. Dengan pelan2 bagjan 

kapzl jarg terendam air djadi ba 

tu den achirnja seseluruhnja beru 
bah djadi batu. termasuk s' Malin 

kundang sendirj. Malin. Mal 

Malirkundang anak... durhaks. 
Begitulah kisahnis. 

      

    
      
    
    
    
    
      

    
     
       

     

       

     
      
       

      
      
     
       

      
      

         
      
       
      

     
       
      
      
    
    
      
      
      
    
      
    

  

   

   

    

   

    

         
   
   
   

     

SIUSANGEORGE, gadis manis berumur 18 tahun jang turut main dalam film TWINKY ternjata ia telah 
mendjadi kelingan mata setiap pria. 

Dalam Film TWINKY ia main 
rika bereemut 38 tahun jang tinggal di 

Peramn penulis Amerika itu dimain 
sesunggufanja seorang jang lemah lembut. 
bioskop, ja pati akan Tetap berseri2 seperti nampak pada gambarnja diatas. 

    

         
       

MINGGU MERDEKA 

sebagai murid sekolah berumru 16 tahun jang mengerdjar tjinta penulis Ame 
London, kemudian djatuh tjinta dan achirnja kawin dengan dia.- 
kan oleh Charles Bronson, jang terkenal ahli dalam peranan kasar tapi" 

Sekali lagi pandanglah Susah George - dilajar putih atau diluar gedung 

     

  

SIAP MEMBIKIN 
FILM BARU 

Aktor Itali Marcello Mastroi- 
ani dan aktris Itali Monica Vitti 
sedang bertjakp2 diruang tunggu 
lapangan terbng Flumicino di- 
Roma, sebelun terbang ke Madrid 
untuk mengetjikan pembuatan 
film baru "“permotivi di Gelosia"" 
(Karena Tjemburu )": (Gambar AP)| 

  

PENJANJI POP KITA TAHUN 1969 
(Sambungan Hal.|) 

  

ri, dalam usahanja untuk mentii 
popularitas “klas dunia'” dengan me 

    

mun demikian hal itu tidaklah ber 
arti bahwa kedua tempat lantas di 
sediakan untuknja. Sebab rupanja se- 
lama tahun ini Titiek Sandhora selalu 
"dibajang2i” oleh nama2 seperti Vi 
'Sumanti, Tanty Josepha, Tetty Kadi, 
Anna Manthovani dan last but nit 
least Ernie Djohan sendiri. 

  

     

  

Bob bakal duduki tempat teratas. LP Labuan 

PADA barisan biduan, orang masih 
ragu2 tidak untuk memilih Bob TUtu: 
poliy sebegai "King of the Yaar" 
untuk lagu2 pop ini. Kita sudah ba 
njak tidak perlu berkomentar lagi 
mengenai diri penjanji jang ketenaran: 
nja te ulai sedjak ia tinggal 

dikota buaja beberapa tahun jang 
demikian pula mengenai djumlah lagu2 
rekamannja dan tiara2 pembewaannja 
jang chas serta banjak menarik perha: 
tian para radio, Itulah se- 
bebnja maka untuk tahun ini kedudu- 
kan pertama biduan pop Indonesia 
masih tidak luput dari diri penjanji 
jang berasal dari Ambon ini. Saja kira 

tanpa disebutkan lagu2nja anda sudah 
paham sendiri bukan? “Sajangnja"" 
saat ini Bob masih berada di 
tepatnja Los Angeles, untuk mem, 
(perdalam iimunja dibidang jang sedang 
ditempuhnja saat ini. 

Seperti hainja pada barisan bi: 
duanita, untuk menentukan sispa2 
jang "berhak”" menduduki tempat ke: 
dua bagi para biduan ini djuga menga 
lami kesulitan. Koes Mendratmo jang 
(peria tahun lalu berhasil mendudukkan 

  

   

dirinja padia tmpat kedua, pada ta- 
'hun ini termjat tidak banjak memiliki 

untuk mempertahankannja. Hal 
mungkin diebabkan karena se- 

kitnja (djarangnja) diumlah rekam- 
an2nja sehingga Orang tidak bisa lagi 
mengikuti pertembangan/kemadjuan 
jang merupakin katjamata bagi pe- 
ilaian kita aku hal ini. Nama2 jang 
'banjak diharapkan untuk bisa mengisi 
kedudukan padi posisi kedua ini ada- 
lah seperti Muchsin, Dicky Soeprapto, 
Koestamari, Fin Daromez dan Broe- 
v. 

   

  

Sementara itu djangan dilupakan 
pula pemuantjuin Waldjinah, Meski- 
pun lagu2 jang dibawakannja bukan 
termasuk Iagul Pop tapi ter 
pun berhasil menempatkan 

  

   ia, 
dirinja 

pada posisi Jargpaling digemari diuga 
untuk tahuan 1989. Serangkaian lagu2 
langgam - Gijaws jang merupakan tiiri 
chasnja, kali iniberhasil ternjata men 
desak rekamnja dari Djawa Barat, Upit 
Sarimanah. sebgai primadona penja, 

ji chas lagu? Sunda. Ketenaran Wal: 
Gjinah ini semikin meluas kesegenap 
(pendjuru tanuhsir dimana suku Djawa 
mendiami desih2 etrsebut. Demiki 
an pula Inainji dengan lagu2 metaju 
serta lagu2 kromong. Setjara 
periahan2 teupi pasti, beberapa pe- 
janji jang. mengehususkan dirinja pe- 
da lagu2 chw inipun ternjata mem- 
(punjal karvs jangkuat pula untuk mem: 
pertahankan kpopulerannja. Mereka 
Ini termasuk penjanji2 jang tekun 

dunianja, seperti Lilies 
Surjani, Elly Kasim untuk lagu2 Mi 
nang dan Rotigoh Dharto Wahab un: 
tuk | Arab ternjata djut 
memilki pengantar lang Tatan Tadi 
kit djumlatnnia 

Untuk golongan vocat group kita 
djuga menemui kesulitan jang tjuk up 
Besar untwk mmokohkannja. Pemun 
tjulan rormboyan Koes Bersaudara 
dengan setbuh aibumnja jang berisi 
1agu2 jang ditiptakannja didalam bui 
ternjata belum Memperoleh response 
seperti apa jng mereka harapkan 

  

LEGENDA ,,MALIN KUNDANG” 

- DALAM SENDRATARI SUATU DEBUT 

(Gambar AP) 

Oleh : Baharudin M. S. 

KISAH si Malin Kundang memang 
Menarik untuk subjek pemanggungan 
sebuah Sendratari. Temanja tjukup 
menggugah, baik mental, maupun sPi- 
Tituil dan dari adegan? tjerita kemung 
kinan2 "theatrical effect" dapat pula 
dikembangkan sebaik atau semeriah 
mungkin, sesuai dengan ide koreo- 
grafisnja. Unsur? ketegangan drama- 
tik antara manusia dan manusia dan 
antara manusia dengan Tuhannja da- 
lam realisasi koreografis jang berki- 
sah, mendidik dan berchotbah itu le- 
bih banjak terarah kepada pentjarian 
efek dan penjadjian melodramatik da- 
ripada pentjiptaannja kembali dalam 
disiplin dan aspirasi artistik. Saja rasa 
kreativitas jang tjemerlang dan meja- 
kinkan jang konsekwen memantjar 
dari aspirasi artistik itu, belum men- 
djadi masalah jang membakar ide ko- 
reograf Huriah Adam. 

Sebabnja ialah, karena dalam pe- 
mentasan kisah populer itu dalam 
terdjemahan Sendratari buat perta- 
ma kalinja, ia baru mempergunakan 
medium ini sebagai suatu jang harus 
fungsionil berkembang dalam pema- 
tuhan produk literer. Koreografer ba- 
mat karena pesan2 abadi dari 
tema Malin Kundang, belum pengam- 

    

bilan djarak jang tjukup djauh, dima- 
na jang berbitjara ekspresi dari emosi, 
ukan literatur an bi pengungkapan 
sich, tetapi mempunjai sumber dalam 
temanja. 

Survival dongeng Si Malin Kun- 
dang adalah demi komunikasi dari 
mulut ke mulut, sekali2 kita djumpai 
sebagai batjaan anak2. Survivalnja 
sebagai karja seni dalam bentuk 
Iyris, epis, drama dan sendratari be- 
lum tertuangkan dalam wadah kegia- 
tan jang sesuai dengan gaja, pemiki- 
ran dan selera zaman ini. 

“Huriah Adam Dance Group", 
telah membuktikan kesanggupannja, 
baik dalam kerdjasama kreatif, mau- 

ekspresi 

  

Kemenangan lahiriah Malin Kun- 
dang berhasil terungkap dalam peng 
unaan jang inteligen kreatip dari ta- 
ri2 tradisionil daerah dalam variasi 
bentuk komposisi dan aransemen ko- 
reografis dalam gaja jang meriah dan 
mejakinkan oleh penari2 representa- 
tip | Wajan Dya, Farida Sjuman, Bay 
Isbahi dan Emri Margono. 

Tari2 rituil jang tabu diperguna- 
kan senantiasa dalam peristiwa? jang 
tidak bertudjuan chusus, ialah "Tari 
Gelombang", "Pengantar Sirih" dan 
"Tari Barabah" disini baik dalam    

  

AUGSBURG. DJERMAN — SIA 

PAKAH jang akan  mendjadi 
orang terbunuh nomer 10? Peria 
njaan tersebut hampir setiap hari 
mengganggu fikiran penduduk 
jung tjemasdan djuga polisinja- 
di Aanguburg. kota Industri Bava 
ria jang kuno, Mereka mempu 
njal alanan untuk bertjemas hati 
dan chawatir, Sebab dalam waktu 
34 tahun 9 orang wanita setempat 
terbunuh dengan kedjam, sedang 
kan Polisi menjatakan tidak mem 
punjaj petundjuk2 tentang 'identi 
tas si pembunuh atau pembunuh 

Korban terachir terbunuh dalam 
bulan Oktober. Sekarang para p« 
Gjabat chawatir kalau2 akan ada 
pembunuhan lagi. Kepala Politi 
bagan Reserse Kriminil Augburg 
Georg Beer, mengatakan kepada 
wartawan UPI: "Semoga dengan 
berkat Tuhan. tidak zkam terdja 
di apa2,' tetapj para anggota Pc 
lisi lainnja masih bingung. Merc 
ka mengatakan bahwa petundjuk 
mereka jang terba'k baru datang 
setelah mereka mengetahui ada 
nja sedjumlah orang jang meljhat 
orang jang men-tjekik wanita ber 
umur 20 tahun bernama Elisabeth 
Vopper dalam bulan Mei 1969. Na 
mun hingga sekarang belum ada 

seorangpun jany ditangkap dan d: 
tahan. 

Sedjak beberapa bulan jang Ia 
lu kelas2 reguler untuk latihan ju 
da bagj anggota2 Polisi penuh 
dengan wanita — Augsburg-jang 
Ingin mempeladjari tjara2 membc 
la diri, K 

Menurut para pedjabat di Augs 
burg pasar gelap untuk sendjata2 
mulai berkembang. terutama djan 
tara kaum pelatjur kcta. Tiga di 
antara sembilan korban adalah 
warita djalang. Polisi djuga me 
nerangkan bahway4 dari 9 pembu 
nuhan jtu mempunjai latar bela- 
kang sex. Tetapi tidak didjelaskan 
apakah komisi polisi chusus jang 
dibentuk urtuk menjelidiki kedja 
hatan2 itu telah menentukan apa 
kah ada hubungannja 

Kota Augsburg, jang sekarang 

  

  

Le 
Conputer menjurkan berita 

kedjuaraan duwiia, 
KEDJUARAAN ski dunia tahun 

1970 di Grodnertal (Dolomiten) pasti 
sudah akan dapat disiarkan melalui 
sentrum penjiar Siemens di Munchen. 
Sentrum ini akan menerima siaran 
langsung dari daerah pertandingan 

jang, 710 kilometer djaraknja itu m 
sebuah comi 
Berdasarkan tjatatan2 jang diberi- 

njeberangi 
dua negara (Austria dan Italia) ini, 
barulah sekali ini terdjadi. (DaD). 

  

      

                

    

  

u rekam: 
ar gelanggang Sendrat: 

Keibuan melodramatis terungkap, 
kegugupan dan arogansi teateral me- 
nolak mulai dari nada atjuh, sampai 
dalam panik jang koregrafis dan kom- 
Positoris terkendali jang beriramakan 
nafas dan gerak tari Bali menolak se- 
tangan demonis. Sang Ibu rubuh tak 
berdaja. Ia menjerah, tetapi berdo'a. 
Bahana dan kepanikan memuntjak 
karena rubuhnja Malin Kundang anak 
durhaka kedalam pangkuan pengi- 
kut2nja. Klimaks tertjapai. Sang Ibu 

    

tjak dan silat, 
suatu tambahan untuk mengulur wak- 
tu atau variasi manis dan demontrasi 
kesigapan dan ketrampilan, tetapi ba- 
gi pengintensipan suasana pesta para 
jang mendahului drama jang akan 
menjusul. 

Gerak dan irama tari tiba2 beru- 
bah suasana. Pun berubah dalam pola 

Pem ane jang mc suasana 
kan dalam gerak jang tu dan 
membujar, melindungi dan memper- 

mentjegah menghami tahankan, pirnja 
seorang ibu tua (Huriah Adam) da- 
lam langkah? harap tjemas dan sua- 
sana rindu dan kasih keibuan. Tidak 
pada tempatnja disini irama rindu 
langsung mendjadi pernjataan peme- 
gang peranan ibu. Lebih sesuai apabi- 

    

MINGGU. 15 PEBRUARI 1970 

SIAPA NO.10 ? 
KETJEMASAN MEMBAJANGI PENDUDUK 
KOTA AUGSBURG DI DJERMAN BARAT 
SETELAH 9 WANITA TERBUNUH 
SETJARA KEDJAM SETELAH DIPERKOSA 

mendjadi pusat industri dimara 
mcbil2, benda2 listrjk dan besi di 

prcdusir, pernah mendjadi pusat 
barkir2 perdagangan djaman Ra 
nissence jarg lengganan terbaik 
nja adalah pangeran2 Djerman 

Didekat itu, kira2 8.000 tertara 
Amerjka Serikat ditempatkan dan 
ketarja mempunjai kurang lebih 
5.000 'pckcrdja tamu' dari rega 

    

   

  

   

DJANGAN MAIN KARATE 
(Sambungan Hal. I) 

"saja tidak minta supaja orang: 
orang berbuat demikian tanpa mem- 
balas. Tidak perduli kalau pertan- 
Gingannja bubar sesudah lima menit 
main. Mengapa mentjoba main sam- 
pai achir kalau itu bukan pertanding 
an sepakbola lagi, kalau peraturan 
peraturannja sudah dibuang dan ti- 
dak ditaati lagi dan sebaliknja me- 

  

-kesulitan 
jang mengerikan dalam pertanding- 
an-pertandingan final di Mexico. Di 
Djerman saja membeli sepatu-sepatu 
untuk main sepak-bola dan 50 buah 
bola sebab bola jang akan dipakai di 
Mexico lain dari bola kami, tetap! 
biarlah tak dibawapun tak mengapa 
Mungkin pertandingannja tanpa bola. 
Gladi mungkin saja hanja mengham- 
bur-hamburkan uang” 

Seluruh statement Saldanha ada- 
lah pernjataan-pernjataan tentang 
pengalamannja dan kepribadiannja. 
Bila ia melaporkan kengeriannja ten 
tang tendensi-tendensi jang ada se- 
karang di Eropah, ia tidak berbitjara 
sebagal orang jang pernah diasing- 
kan sebelumnja dalam dunla perse- 
pek-bolaan jang chusus di Amerika 
Selatan. Joao Saldanha sekarang su 
Jah mengundjungi Eropah untuk xe 
39 kalinja seorang jang bergelar Sar 
@jana Ekonomi tammatan Univerw- 
tas Praha, dan pernah tinggal set 
ma 3 tahun di Paris. 

Usianja 50 tahun dan telah mengun 
djungi lebih dari 60 negera asing. pet 
neh mendjadi koresponden perang d! 
Tiongkok dan Korea, pernah dipen. 
djara 9 kali karena kegiatan-keglatan 
politik (“setjara politis saja sekarang 
berada dipihak kiri — dalam — te. 
tapi tidak terlalu dai 

  

    

re2 lain. Tetapi Polisi tidak melj 
ba'kan tentara maupun para pe 
kerdja tamu. 

Sementara itu para warita 
Augsburg menunggu. Seorang dar 
120 peletjur kcta mengatakan »? 
bagai berikut: 'Lebih baik ditahan 
karena membawa sendjata tanpa 
idjin dari pada berhuburgen de 

n crang ini 9 
   

    

RATU HOPE dari Sikkim mengatakan kepada pers di Lapangan Terbang 
Kaitak Hongkong bahwa sebagian terbesar dari waktunja akan dihabiskan 
untuk membeli pakaian. Ratu Himalaya itu masih muda, usianja baru 29 

tahun dan ia mengharap supaja suaminja, Radja Choygal Palden Thondup 
Narnygal dan putra putrinja segera datang menjertainja. (Gambar AP) 

  

  

  

na menakdjubkan. tetapi 
pat berbitjara dengan lantjar dan be 

bas tentang theori-theori Freud dan 
Jung seperti halnja tentang theori 

iapun da 

theori Hugo Meisi. Ia lebih senang 
mengutip kata-kata — Shakespeare 
atau Coleridge daripada kata-kata Sir 
Alf Ramsey. Saldanha adalah komen- 
tator olah-raga jang paling berpenga 
ruh di Brazil sebelum kritik-kritik- 
nja tentang pengaturan team nasio: 
mal merangsang organisasi jang ber 
kuasa” CBD, supaja menjerahkan pe 
kerdjaan itu kepadanja. — Pendeknja 
Ia tidak mungkin dianggap sebagai 
orarg Jarg tidak Bersalah diluar 
negri. 

(Tunggu minggu depan dalam MM: 
NASIONALISME perlebihlan 
akan membunuh kedjuaraan dunia). 

aa 
SEPULUH RIBU PASASIR 
DALAM SEDJAM 

    

DALAM pameran dunia jang akan 

  

  

  

     
    2 bbu 
  

   Saya harus membiarkan penggan 
W saja pergi 

  

    
  

      
"Saja tidak dapat menggambar 

kan semua laporan triwulan dari 
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