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MINGGU, 22 PEBRUARI 1970 

DENGAN latar belakang bentuk2 chas rumah di Inggeris, kesebelasan Zrasil mengadakan 

latihan mereka mendjelang kedjuaraan dunia 1966. 

TEAM MANAGER BRASIL TENTANG KEDJUARAAN 
SEPAKBOLA DUNIA TAHUN INI (Bag. 2 -Habis) 

Mexiko akan 

dilanda 
malapetaka 
Pengakuan Saldanha bahwa 

jika para pemainnja diprovokasi 
sampai melampaui batas maka 
ia akan membenarkan tindakan 
pembalasan, harus dihubungkan 
dengan latar-belakangnja sendiri. 
Ia berasal dari daerah perbatasan 
antara Brazil dan Uruguay dan 
seluruh pendidikannja tidak me- 
ngaburkan kejakinannja tentang 
kode perbatasan, bahwa tidak 
mau menghadapi kenjataan ada- 

kedjahatan. Meskipun ia c 
:».4 jang paling bersifat sosial 
dan murah-hati namun ia djuga 
paling tidak dapat ditakut-takuti 
ataupun diintimidasi. Roman 
mukanja - kurus tinggi dengan 

selesai 
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PEMAIN belakang Skotlandia, Tommy Gemmel diusir dalam 
pertandingan melawan Djerman Barat. Reaksi Saldanha: Apabila 
seseorang menjepak seperti Gemmel maka pertandingan belum 
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“Et Pusat seen Jak! 

BERFIKIR MERDEKA “ BERSUARA MERDEKA 

Hanja 6 Kerangka dapat 
Dipindahkan Ke 
Makam Pahlawan Kalibata 

elanda, akibat perang Pasifik. Pem "Kes. Brasil siap jelum lama berselang in mendja- 
ywab tantangan Manga, 
Gawang djangkung jang main un- bertanding di. ng akan putra? kita jang terga- 
« piala . 

Yuni tahun, 1066, ancur benfasl kutub utara, Sahara at 
hanja menemi Manga i Blitar, 

jung besar iku sedikit dia sudah atau diatas kapal, PETA" lain 
memi erhujung-hujung. Tat 5 
kala ditanja kepadanja bagaimana in tapi.... sopan Badan Na ah 

back dalam kesebelasan Brazil jang dianggap kesalahan besar 
terkenal memi sikap keras, Sal terus ditahan kemudian pada 
danha berkata: "Ia menjebut saja tanggal 16 April 1945 mereka diha- 
tuan. Ia tahu waktu dapkan kepengadilan Militer Djepang 

3 menit sadja sudah tjukup. Saja akan @& Djakarta, dengan dibawah pim- 

ena 1. Minan Hakim Yashi Moto Tatsha. 
kuntji itu keluar dari djendela. Saja Tn 
tidak pernah memulai perkelahian .. SMang pengadilan K1 
tanpa mengachiri perkelahian itu." jang memeriksa dan mengadili 
Bahkan di Brazil, dimana hal-hal .erang pradjurit PETA Biltar tersebut 

jang, naa Man, Kena aan. r Mihadiri oleh beberapa pedjabet ting 

K I alat il jang idak kenal kompeosi Nae Kan, S0 Ta 
su. bang: Suldanha 

a au sa perintis, Jono Saldanha Tu i I | It i: terdjadi.. aa 
main kasar Siawm 1 

F KE
 

i 

kulitnja jang tjoklat: matanja:” Apabila ia berbitjara untuk me- men an 
jang hitam penuh gerak senjum —mjombongkan diri tapi Menerima», menbkin. 
membuat ia lebih menarik. Ram- 
butnja jang sudah Ieruban dan han aun “Hidak dapa, dihindari GARA2 CLUB TEFAPUNG 
menundjukkan usianja jang agak sada di Kutab Uiara atas di Bahar . SINGAPURA TENGGELAM 

landjut tidak membuat orang atau diatas kapal - dan 4 2 

mengira bahwa setjara iisik ia- “ietp 
pun dapat bersikap agressif. Te- 
tapi ia tahu judo dan karate, be- 
| ogbumsat ssel tas Memang penepak-bolaan adalah Ber. Alat2 

      
turan dan hukum, dan penghormatan 
semus itu tanpa kenal takut oleh para 
djuru wasit, Saldanha ingin melihat 
satu perubahan 

   

  

permainannja, djuga telah diperieng- 
kapi dengan alat2 jang saat ini di- 

bilang nomor wahid. 
Awal tahun '69 tepatnja Djanuari 

debutnja di Malay- 
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BARBARA MARZANO, 
Ia mengenakan pakaian bikini dan 

selendang gelar MISS ROME dalam 

suatu nightclub jang mewah pada 
pesta Karnawsl baru2 ini, difoto se- 

sudah terpilih. (lihat gambar lain 
INI). Gambar : AP. 
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Chap al Jane dtg at TNO Peel ne” 
bagai “eudat Fband” bersama sebuah 
band dari Philipina tiasa 
Sa Aa Mai an Thor king | ha 

Bersambung kohal. 11 & 
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Gialnja pesien, kekurangan tenaga untuk bersedia 
perawat dan staf ehi serta kurang: 
ja dana-dana. 

jang 

Rumeid Sakit Dibangun 
hee 

ALAM tahun-tahun terachir maka 
Hima unt rumah sekit dilwa menerima 
untuk pasien-pasien luar jg Sodancho 
tarioenal sebagai pusat-pusat. mengadakan 
Tumah sakit ditwa telah didi: Gisaksikan oleh 

ikan. Empet termasuk rumah-ru- rang Bangan Indonesia, diantara- 

mah sakit diva untuk  mengadjar nja Mbah Bendo dan 3 orang Bangsa 

0» Gap cingi Wak "anang 
Djepang dianteranja Yashisume be- 

Ok Satnbi: Tan Tang “ kas Dai Ichi Chudan Blitar. Pada 
rar @iakukan, Ka- t # | : : | : . F 1 Ha 

Sk
a | | 

3 4 i | 

  

   
penjahit Gjiwa) menjerang 8 sampai D, ih berontak 

Wan - 1 " Ka penang PETA Biner terdadap 
Rumah-sakit Lahore melapertan Pemerintah Militer Djepang mendja 

bekwa Calam hai senak-owe 
di gngal dan ternjata djandji Muker 

dara aan art para pasian 
Djepang jang Giadjukan untuk me 

telah memberikan olamat-alemat pel 
ngsdjak pradjurit PETA “ke Dalam 

“ HAK MANUSIA MERDEKA 

DARI LEMBARAN SEDJARAH PERDJUANGAN KEMERDEKAAN : 

Djepang Hukum Mati 8 Pradjurit PETA, 1 Seumur Hidup, 

Makam Suprijadi 
Masih Misterius 

  

rontakan di Blitar itu Ditangkap dan 
kemudian mereka dikirim ke Djakar 
ta 

Sebagai keputusan Pengadilan Mi- 

tung 
Sikap jang dipertontonkan oleh gadis manis ini, baik buruk tergan- 
masing2 pada pendapat orang. Disini dengan berani dipertundjuk- 

kan oleh bintang film Djarman Ingrid Stengert, 22 tahun, jang segera 
akan main delem film sex terbaru di Djerman. (Gambar AP). 

6 
2 

PENJEDAP MASAKAN. 

    

   

  

    
   

      

     
    

  

     

  

    
    
   
         

45 Hukuman Pendjara. 

tjat dari keanggoutaan PETA. Bebera 

za hari kemudian dari keputusan si- 
dang pengadilan Militer Djepang jg 
terdjadi pada tanggal 16 April 1945, 
keputusan pengadilan menghukum 
mati 8 orang pradjurit PETA dilak- 
sanakan di Ereveld dengan seregu 
Militer Djepang melakukan keputusan 
tersebut dengan tembakan terhadap 

ke 8 orang pradjurit PETA tersebut. 

Bersambung kehal. !! 
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Titik Sandhora sesaat tertangkap bleh lensa Angkasawan Press, sewaktu 

diwawantjarai oleh Jul Chaidir di Studio RRI peda saat rekaman Show 
Artis : "TITIK SANDHORA SHOW" 

TITIK SANDHORA 
Heboh Mengatakan la meninggal Di Palembang Oran, 

e Nomor Pertama Dalam Angket SIABRI Ia Telah 
PADA hari Kamis tgl 6 Pebruari 

jang lalu seorang teman dari ARI Pa- 
lembang mengirimkan kawat jang me- 
nanjekan, apakah betul Titiek San- 

. dhora meninggal, sebab di Palembang 
beritanja teleh membikin heboh para 
'penggemarnja. Tentu sadja saja kaget 
membatja kawat tersebut. Sebab se- 
hari sebelum kawat Itu datang jatiu 
tol 5 Pe 1970, Bung Janwar 
memberitahukan bahwa saat itu Ti 
tik Sendhora berada di Djakarta un- 
tuk membuat rekaman atjara di TV- 
RI. 

Kemudian Bung Tjang Abbas mem- 
beritahukan kepada saja bahwa tang- 
gal 6 Pebruari pukul 13.00 ia telah 
bertemu dengan Titiek Sandhora di- 
tempat penginapannja. Tanggal 7 Pe- 
bruari Titik Sandhora muntjul distu- 
dio ARI Djakarta untuk membuat re- 
kaman SHow Artis dengan saja untuk 
siaran tgl 17 Pebruari jad melalui 
programa ibukota RRI pkl 19.15— 
20.00 WIB. 

     

      

  

FILM ”PEMBALASAN IBLIS” 
SEGERA MUNTJUL DI MASJARAKAT 

Naskahnja Berdasarkan Karya 
Penulis/Wartawan Setiadi Tryman MS 

FILM "Pembalasan Iblis” karya! 
Setiadi Tryman MS akan muntjul di 
tengah2 masjarakat dan menurut ren- 
tjana akan mengikuti Festifal Film 
se Asia nanti. 

Sebelum camera-man MH. Taba 
'membidikkan cameranja untuk per- 
tama kalinja dalam rangka pembua- 
tan film ini, lebih dulu telah dilang- 
dengan, suatu selamatan menurut 

isi masjarakat Bali. Selainpara ar- 
tis dan karyawan film "Pembalasan 
Iblis”, djuga pada upatjara ini tam- 
pak hadir para pedjabat sipil dan mi- 
liter setempat. 

Shooting pertama film ini diba- 
wah pimpinan sutradara kawakan Na- 
wi Ismail, dilakukan disebuah gua 

jang tidak sadja memili iri2 chas 

1, 
dan 

   djuga interiomja begitu artistik 
dari segi Film, benar bisa diper- 

tan Ijawabkan. Gua sading jang 
kenek lebih kurang 13 km dari ko, 
ta Denpasar ini, menurut keterangan 

duduk setempat telah berusia le- 
ih dari iga abad dan belum pernah . 

didiamah oleh tanganZ asing ataupun 
mendjadi objek camera. Bahkan gua 
inipun merupakan tempat untuk 
membersihkan diri bagi penduduk 
setempat dan sekitarnja. 

Mengenai opname pertama ditem- 
Fat jang dianggap keramat itu, boleh 

bilang telah berdjalan lantjar sesuai 
dengan rentjana2 jang telah dipersiap- 
kan terlebih dahulu. Ini adalah ber- 

   

CAPTAIN EASY 

— Dijalan jang ditinggalkan itu 
berachir dipadang jang kasar 
tempat kuda2 liar itu, Easy! 
Perampok2 itu mungkin te- 
lah terpisah dari kelompok- 
nja 
Kemudian mereka melempar- 
kan gerbong itu kedalam dju- 
rang: itu. 

AA 
1 

3 

  

rock itu telah mengangkut 
@mas itu ketanah Nj. Cobb, 
dan melempgrkannja gerbong 
inj kedalam “jurang, tengkorak 
siapakah jang kulihat tadi ? 

“ Dunno, bila engkau benar, 
hal ini akan merubah teori 

     
   

Jake Lemon hilang ketika ia 
mengedjar perampok? itu, 
Easy, .. . menurut ketera- 

Jud Lemon ... bukankah ia 
leki2 tjekatan jang aneh, 
jang membuat Top rock 

   

kat terwudjudnja kekompakan dari 
segenap karyawan dan artis film 
"Pembalasan Iblis” disamping ban- 
tuan jang penuh spontaniteit dari Ma- 
Yjarakat | ali, chususnja penduduk 

Sa Perlu didjelaskan bahwa rombo- 
ngan dari GIPRODFIN (Gabungan 
Importir Producer Distributor film 

onesia) ini telah berada di Bali 
sedjak tg. 9 Djanuari jang lalu. Menu- 
ut rentjana lokasi daerah ini akan 
memakan waktu selama lebih kurang 
14 bulan. Mereka tinggal dalam suatu 
komplex didesa LUKLUK. Ik 10 km 
dari Denpasar. 

    

    

Untuk mentjapai gua Sading jan, 
letaknja 500 mela, da kan Layan 
mem: anjak sekali rintangan jat 
dihadagi disamping tu banjak Sat 
diperlukan fasilitas2 terutama dalam 
usaha mendatangkan agregraat. Da- 
lam hal ini setjara mutlak perlu diba- 
ngun sebuah djembatan darurat jang 
pandjangnja Ik. 6 m dan 2 jang ketjil 
sepandjang 1/4 m. Djembatan terse- 
but jang dibuat dari batang kelapa 

gan 'alasnja terbuat dari paras 
(sematjam bata) telah dibangun de- 
ngan bantuan masjarakat setempat 

  
— Pada waktu itu belum ada 

kapal terbang untuk me— 
(meriksa tempat2 jang ditutupi 
semak2 itu, Iris! 

“Lihat . 
Cedar jang mati itu! 
Sebuah roda gerbong jang 
telah berkarat! 

  

- Apakah sedjarah Oxbow 
menjebutkan tentang hi- 
langnja seseorang setelah 
kedjahatan itu terdjadi? 

"Ja... Jake Lemon telah 
hilang . . . diperkirakan ke- 
tika ia membantu mengedjar 
bandit2 itu ! 

- Ja! Jud mempunjai hubungan 
jang aneh dengan kedua bersau- 
dara Toprock. Ia me-mata2i me- 
reka... bahkan merampas pe- 
karangan mereka . . . menundjuk 
ikan permusuhannja setjara te- 
rang2an kepada Todd . .. 
dan masih berlangsung terus 
sampai umur memaksanja 
untuk menghentikannja. 

“  Mulah jang dituntut Toddt 
Ja mengatakan bahwa ajah 

... dibawah pohon 

jang djumlahnja tidak kurang dari 100 
orang, dus pihak GIPRODFIN dalam 
hal ini hanja tjukup menjediakan ba- 
han2nja, Dan untuk pemakaian s- 
   

penduduk Sading, mengingat betapa 

  

vitalnja djembatan ini demi kelantja- 
ran roda perekonomian dan hubu- 
ngan lalu lintas dari masjarakat se- 
tempat. 

Producer Pelaksana Nj. Hadi Ju- 
wono dan Nawi Ismail ba sutrada- 
ra jang bertanggung djawab atas pe- 
takjuntan pembuatan (im ini, dengan 
segaia daja telah berusaha agar pem- 
buatan film "Pembalasn Iblis” be- 
nar2 akan mentjapai sukses dari segi 
tjeritanja. 

Seluruh Opname jang telah didja- 
lankan di daerah Bali, ternjata ber- 
djalan lantjar sesuai dengan apa jang 
telah direntjanakan semula. Sampai 
sanga tgl. 31 Dj: ang lalu se- 
luruh opname jang. telah dapat dise- 
lesaikan berdjumlah 2! Seguence de- 
ngan djumlah 400 shot, jang seluruh 
nja diambil dalam 15 shooting days. 

Dalam pembuatan film tersebut 
diperkirakan akan selesai pada medio 
Februari mendatang bila keadaan tju- 

  

       

   

  

       

LAS era Ni) 
Ng!) 

IE Ai 

Kini berachirlah tjerita Todd 
bahwa ia melihat bandit2 itu 
melarikan diri melalui Pinon 
Past 

" Easy, aku jakin bahwa aku 
melihat sebuah tengkorak di- 
reruntuhan itu! 

BIT (EA SKELETON. BLAzE 
IA MAN WITH A PEG LEs! 

— Astaga, sebuah tengkorak 
seorang laki2 dengan kaki jang 
memakai pasak! 

" Mungkin Jake Lemon! 
Aku harus berbitjara dengan se- 
seorang jang mengenalnja! 

Mungkin ia mentjurigai bahwa 
Todd telah menjelesaikan Jake 
... tetapi tidak dapat mem- 
bbuktikanna, Iris! Dan mereka 
djuga harus menjembunjikan 
sesuatu . . . sesuatu jang di- 
ketahui Jud ! 

    

MINGGU MERDEKA 

     
Palembang jang 
kaget, Titik membatjanja 
senjum berkata: Titik 'ken masih ber- 
nafas. Ja ade2 sadja, rupanja Titik 
masih pandinga umur: Meminja jang 
jang djuga turut mengantarkannja 
hanja menggelengkan kepalanja sadia 
dangan takan "Matjas 1 Sana DR ab TA 
Sehat walafiat dan segar bugar keade- 
an Titik Sandhora peda saat pertemu- 
an saja peda waktu itu. Rekaman 
SHOW ARTIS jang saja lakukan ber- 
djalan dengan lantjar. Dan wartawan 
Photo ANGKASAWAN PRESS telah 
membuat beberapa photo waktu itu 

dengan saja sebagai penjelenggara 
SHOW ARTIS. Sementara mendjawab 
pertanjaan sdr Sjarifuddin Sjam kepala 
SIABRI Djakarta menjatakan behwa 
TITIK SANDHORA berada dipuntjak 

ji sebagai biduanita kesajangan 
dalam angket Siaran. BARI 

    

  

  

tertii 
in 68 

itu dan sudah pasti akan dinjatakan 
terpilih sebagai djuara pertama bidu- 
anita jang psling digemari ditahun 
69 jang laiu. 

Kemudian sdr Eugene Timothy 
direkutr Remaco menjatakan bahwa 
TITIK SANDHORA akan memper- 
oleh Golden Disc (piringan hitam e- 
mas) sebagai hadiah Remaco atas suk- 
senja sebagai biduanita jang dibina 
oleh Rernaco. Djumleh lagu jang di- 
rekam Titik selama setahun dimulai 
tgl 20 Djanuari 1969, tepatnja pada 
hari ulang tahunnja ke 15, berdjumlah 
sebanjak 72 buah lagu. 

Dan alamatnja jang baru sekarang 
ialah Dil. Mangkubumen Timur V' 
27 A Solo. Djadi tidak benas rama 
sekali berita2 tentang meninggalnia 
Titik itu sebagaimana djuga pernah 
dimuat oleh suratkabar Ibukota. Se: 
moga Titik pandjang umur sehinggs 
kite selelu terhibur oleh suarani- 

(Jul Chaidi 

   

W. D. MOCHTAR dalam gambar ini tampak sedang beraksi ikut mem- 

bintangi film “Pembalasan Ib! 

atja sangat baik. Demikian lanjjarnja 
opname Tilm ini, adalah berkat adanja 
kerdjasama jang baik antara anggota 
rombongan serta bantuan dari berba- 
gai pihak, Jang mana film terebut 
Bkan dibuat dengan lajar lebar dan 
castman-color. 

Pendatang baru jang mempunjai 
wadjah aju telah membuat hati Nawi 
Ismail merasa bangga karena new ca- 
mer tersebut dapat membawakanpe- 
Meanaan dengan mendampingi WD. 
Mochtar dan Dicky Zulkarn: 

New Comer berasal dari Bali ber- 
nama '1 Dewa Martha Badung jang 
terpilih sebagai lading-lady dalam film 
tersebut. Ia masih duduk di Fakultas 
Ekonomi Universitas Udayana (Bali) 
tingkat III, dengan umur 24 tahun. 
Selain itu ia mempunjai nama baik di 
Bali sebagai Pragawati dan foto-mo- 
del. Untuk kita nantikan bagaimana 
pendatang baru itu membawakan pe- 
Tanannja, 
SAAT2 PENUH KETEGANGAN 

Waktu pengambilan di gua Sading. 
semua jang hadir merasa akan 
apa jang akan terdjadi. Dari wadjah 
mereka nampak kechawatiran jang 
mentjekam. Anda bisa bajangkan, saat 
itu Dicky jang hari2 adalah suami 
dari Mieke Wic , harus terdjun da- 
ri sebuah bukit dimulut gua Jang ti 
ginja tidak kurang 8 meter. Kakaw: 
tiran tersebut kalau Dicky terkilir ka- 
kinja atau halangan? lain. 

Mengingat bahajanja opname ter- 
sebut, semua rekan2 dan semua crew 
lainnja dalam hati berdoa, semoga 

Opname tersebut tidak mendapatkan 
halangan sesuatupun. Tapi berkat lin- 
dungan Tuhan Jang Maha Esa, achir- 

nja opname berhasil baik dan memu- 
askan. 

Makam 
Supri- 
jadi (Sambungan 

Pemindahan rangka pradju- 
rh3 PETA. 

EPAT pada peringatan sepe- 
rempat abad terdjadinja pem- 
berontakan pradjurit2 PETA 
di Blitar terhadap Pemerintah 
Militer Djepang, tgl. 14 Pebru 

ari 70 j.l. telah dilakukan 
dan pemakaman kembali 6 orang 
kerangka pradjurit2 PETA jang di- 
hukum mati oleh Pemerintah Militer 
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ma lagi akan segera beredar dimasjarakat. 

   

   

  

   

   
   
    
   

    

   
    

    

    jang diperkirakan dalam waktu tidak la- 
(Foto: Hendryk). 

Tapi lain waktu dalam fighting 
scene didaerah Sading, WD. Mochtar 
terpaksa istirahat tiga hari untuk ke- 
sembuhan lukanja pada lengan ka- 
mannja, waktu terdjadi perkelahian 
antara WD. Mochtar (sbg.Regeg), jang 
sedang dianiaja pak Djenggot (Men- 
zano) dimana Re dihantam dengan 
patjul. Dalam perkelahian tersebut 
tjukup serem, hingga WD Mochtar 

lami tjedera sementara. 
alam film tersebut akan kita li- 

hat WD. Mochtar (Regeg): Dicky Z. 
Sugiwa) Sandy Suwardy (sampar: 

I Dewa Aju Martha Badung (Utari) 
new-comer, Menzano (Pak Djenggot): 
Mochtar (ajah Utari): Wolly Sutinah 
(Isteri Pak Dje )' Guru Sakti di- 
bawakan Tjok G.Agung dari Bali: 

Nurnani (Nenek), selain itu ma- 
   sih banjak pemain2 baru dari Bali 

jang tjukup mampu membawakan pe- 
tranannja. Nah untuk semua petjinta 
film2 Indonesia baru, nantikanlah 
pemuntjulan tersebut, dan apa kata 
anda ? (hendryk). 

Dunia 

KARJA sastra pudjangga2 kena 
man dari berbagai bangsa didunia 

mau Madjav seorang pengarang 
dan penterujeman jung susu ud 
njak menterujemahkan bukuZ sas 
tra dan ilmiah dari bahasa2 asing 
kedalam bahasa kita. 

Didaiam tjeramahnja berdjudul: 

perhatian darj pata sastrawan 
dan para peminat latanja, Muham 

  

BING SLAMET ternjata termasuk 
dalam les penipu SWP3D jang banjak 
makan korban belakangan ini. SW— 
P3D jang mendjadi korban penipuan 
itu ialah tahun 1969, sehingga djika 
tidak dibajar dulu jang tahun 1969 
maka th '70 tidak bisa dilunasi. 

Besarnja uang jang dilalap penipu 
tsb ialah Rp. 22.500.- suatu djumlah 

jang besar bagi seorang artis. Setelah 
ditipu nasib Bing djuga masih di- 
rendam oleh bandjir jang melanda 
Ibukota baru2 ini. — 

MENURUT Mus Mualim, penjanji 
Bunjamin tjukup berhasil dengan re- 

kaman2nja jang sudah2. Namun me- 

nurut Mus jang perlu di up grade oleh 
penjanji Bunjamin ialah supaja mau 
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Gambar dari group band “The Peels" ini melukiskan bahwa dalam saat2 mereka tidak dilanda oleh le 

  

sibukan show, mereka tak lupa djuga untuk bisa beristirahat. (Foto : Yoga) 

Suka-duka "The Peels' 

   

      Empat sekawan rambut gondrong jang menamakan dirinja “The Peels” 
kini telah berada di Tanahair. Dan dikabarkan setelah nanti mereka me- 
namatkan sekolahnja di SMA group ini akan kembali melandjutkan kon- 
traknja kebelahan Eropa sambil meneruskan studinja di Djerman. 

(Foto: Yoga) 

Penterdjemahan 

Jang Saja Djeladjahi 

Pengalaman Muhammad Radjab 

Sebagai Pengarang & Penterdjemah 
Buku2 Sastra Dan Pengetahuan 

Tiga faktor penghambat ja sastra pudjangga2 tersebut. 

OLEH Muh. Radjab disebutkan 
adanja tiga faktor penghambat 
penterdjemahan. Pertama disebut 
kan ketjerdasan otak jang belum 
memadai, kedua. perbendaharaan 
rochani jang sangat sedikit djika 

Sjarat2 bag! seorang pen- 
terdjemah 

DIANTARA sjarat2 jang diper 

Ia harus djuga Japat 
apa maksud dan tudjuan sipenu 
lis dan dapat pula hendaknja me 

njelami alam pikirannja. 
Penterdjemah Indonesia 

lainnja. Menurut kabar jang kami teri- 
ma maka oleh REMACO jang me- | menghasitkan menu 
rekamnja akan dihadiahkan pula sc- M rut keadaan jang sebenarnja dan 
buah golden record, seperti jang di- M tidak Hi arti dan 
terima oleh Titik Sandhora. Sementa- 
ra itu pula Band 4 NADA pimpinan 
Jadin/A. Rijanto kelihatan berada di- 
atas diantara Band? lainnja. Sedang 
lagu jang paling digemari kemungkin: 
an sekali djatuh kepada tjiptaan Jessy 
Wenas. Jang djelas kedua lagunja si- 
Bontjel dan Mengapa Tiada Maaf ada: 

- lag lagu2 jang ditjetak pada kedua 
Golden Record Remaco. 
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selama 

diMsa 
Sambungan Hal. 

"EI Amigo” adalah suatu nama 
club lain jang dilewati The Peels se 
bagai guest band bersama sebuah, 
band dari Philipina jang senantiasa 
mentrapkan irama2 soul., The King 
Man” nama band itu. Namun sebuah 
night club jang bernama "Ocean Park 
Hotel & The Kelong Night Club 
jang dipenuhi oleh pengundjung dari 
generasi sebelum ini terpaksa harus 

ketjewa menerima lajanan jang di- 
suguhkan oleh The Peets karena mem. 
bawakan lagu2 "Phycedelic" jang me: 
nurut mereka kurang sesuai dengan 
seleranja. 

aa 

Sambutan Hangat Dipulau Pinang 

aan 

DI Hotel Pulau Pinang mereka 
sempat pula ngebut selama sebulan. 
Para pengundjung nampaknja kebanja- 
kan dari negara Kanguru. Nampak 
nja orang2 dari Australia ini demam 
akan irama Phycedelic. Disini The 
Peels tjukup mendapat sambutan dari 
pengundjung. Apalagi temannja ber 
main "The Rusty Nail” dari United 

Kingdom ikut mengagumi irama 
a dibawakan o- 

Yimmi Hen- 

drix dll. Mau takmau Phil Sweetman 
sebagai band leadernja harus menga: 
kui bahwa band dari Indonesia itu pa: 
Saga pi Yang "tadinja. dia tidak 
mempertjajai bahasa band itu dari 
Indonesia. Mulai pemimpin band dan 
anggota lainnja sering berdatangan 

ketempat The Peels. 
Suatu pengalaman jang amat unik 

djuga ialah diwaktu band ini selama 
sebulan mengiringi strip tease dari 
Amerika, djuga dengan “Korean 
Giris" band. — Tempat bermain El 
Chico namanja. Bajangkan, selagi 

asjik bermain, begitu pula perhatian 

penonton sedang dipukau oleh luikan 
tubuh2 genit mendja itu, tau2 dari 
luar kedengaran gaduh. Rupanja go: 
longan Melaju sedang bakuhantam de- 
ngan golongan China, sehingga per 
mainan terpaksa dihentikan. Penonton 

jang tadinja pujeng, sekarang kelaba 

  

    

        

kan. Kali ini Band benar? prihatin, 
ditambah lagi dengan keluarnja se- 
orang dari group ini. Sekarang djadi 
berempat: Boetje, Benny, Somar dan 
Deddy sadja lagi. Sedangkan "Gumi 
lang” menarik diri. Dalam suasana 

katjau begini, tak mungkin melandjut 

kan pertundjukan di Kuala lumpur ini 
Dan achirnja diambil keputusan. Ha 
rus berangkat. Dengan dikawal dua 
buah truek tentara Malaysia lengkap 
dengan persendjataan modern, kami 
ungsikan diri berikut alat2 band ke 

Singapore. Begitu tjerita anggota band 
itu pada kami 

   

an 
PENGALAMAN2 SELANA 

Di SINGAPURA 

aa 

iSingapura The Peels melan- 
djutkan lembaran baru dengan 
atribut2 phycedehenja. Satu 
persatu night club disana di 

Sicladjahinja dengan sukses. Sampai 
mereka tjukup lama djuga disana, 

jaitu setengah tahun 

Namun jang tak kalah pula unik 
dan prihatinnja ialah sewaktu The 
Pecis menjelenggarakan kontraknja 
disebuah nihgt club terapung jang 
bernama "Sea Dragon" jang mem- 
punjai perlengkapan serba lux. Di- 
restaurant, terapung bertingkat dua 
itu kembali The Peels memadukan 
phycedelicnja jang | memukau itu 
Kontrak disetudjui selama tiga bulan. 
Tapi baru dua bulan berdjalan, club 

jang mewah itu nggak tahan 
as air. Maka mengeramlah 

"naga laut” (Sea Dragon) kedasar— 
laut berikut alat? The Peels jang di 
sajang itu. Sjukurlah semua rombong- 

an The Peeis selamat. 
Kini kontrak digeser ke The Baron 

Night Club, tempat anak2 tanggung 

S'pore bergila dengan patjarnja jang 
terletak di Upperse Rangon Road. 
Tempatnja agak mendjorok keping: 
giran kota, namun serasi bagi selera 
anak2 muda disana. Anak? muda itu 
nampaknja sudah bosan dengan band? 
lokal iang bergilir disana-sana djuga. 
Sesekali perlu nampaknja suguhan 
band lain. Dan dalam hal ini The 
Peels lah jang akan melajani selera 
mereka. 

Baru sadja The Peeis memulai de- 
ngan spesipiknja phycedelic jang mem- 
personakan itu. penonton rasa disu- 
petikan. fampai2 mereka meminta 

2 € tetap mengisi atjara 
dftana. Disini The Peel ditemani oleh 
band The Post Invested dari S.pore 
jang semua pemaimnaja na 

diang dan terdiri dari orang2 China 
ja. 
Kemudian The Pecis menjambung 

kontr: e" Kant ea Wi) Bi Nakr2 
Gitidak” Sda jang luar biasa. karena 
disini kontrak satu bulan sadja. The 
Peels ditemani bermain bersama band 
lokal "The Bee Yays” jang tak ada 
istimewanya 

Selandjutnja kontrak dibikin de- 
ngan club “The Pink Pussy Cat” 
(Princes Hotel rn). Diburengi ber 
main band “The Changing Times” 
Band imi dari negara Philipina. Se- 
dangkan keahliannya mengetengahkan 
lagu “koor” 

Selesai Princes Hotel Garni ini 
kontrak2 akan diachiri di 
mihgt club. Djadi total? sudah 1 
tahun rombongan band The Pecis 
mengembara disemenandjung Malay 
sia dan Singapore itu. 

Kini mereka telah berada ditahan 
3x, Mungkin setelah menamatkan se- 
K M.A. grup ini akan me- kandjutkan' pula koniraknja kembali 
ke belahan Eropa sana sambil 
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memandangnja. Tampak lebila aju dan 
resik. Kemudian sku djabat tangan 
lang diulurkannja pelahan padaku. 

TJERPEN :     
Dipeluknja pinggangku kuat2 

Seperti tak akan Tenan lagi, 
Kepalanja lunak terbenara ke- 
dada. Ter-tarik2 isaknja pandjang 
taemenuhi rongga dada. Kalam 
disekelilingku makin menurun. 
Sepi. Udara diluar iitara ine- 
relung dan sekali2 kilat xielintasi 
atap pondok kekasiiiku Niniek. 
Tiap kali kilat itu cenurun, tar-z- 
pak sekedjap wadjah Niniek mu- 
Tart penuh kebimbangan. Badju- 
ku habis basan dengan airnyata- 
nja. Begitu hangat membasahi 
kulitku. Pada saat itu, aku terasa 
tak dapat bitjara apa2 selain me- 
ngusapi rambutnja jang ikal ha- 
lus. Hatiku terasa seperti ter- 
tobek2. Arinie, biasa aku pendek- 
kan Niniek sadja. Narnanja jang 
teraciir ini lebih rnanis kede- 
ngarannja. Diapun tak periai. me 
nolak dengan sebutanku itu. 

    

Aku kenal dia setahun jang lalu, 
ketika aku menolongnja dari suatu 
ketjelakaan jang njaris membawa mati. 
Sepedanja hantjur ditabrak truk, dan 
dia terlempat pingsan dengan bilur2 
luka banjak. Achirnja kami banjak 
bitjara dan berpandangan dan djatuh 
tjinta. Aku sendiri kalau mernikirkan- 

  

nja sekarang, begitu lutju sekali. Ma- 
nusi mudah djatuh tjinta dan lari 

Kami masih membisu se- 
kemarin jang kosong itu. 

Rambut hitam lemas itu begitu sedjuk 
tergenggem dalam djari2ku. Isaknja 
makin habis. Hanja tinggal lagi sekali2 
tarikan nafas memandjang. Aku me- 
nunduk menghitungi rambut2 itu. 
Perlahan diangkatnja wadjahnja dan 
dipandangnja aku dalam2. Tiba2 ki- 
lat menjambar. Wadjahnja begitu te- 
rang dan hatiku memukul keras. Saat 
itu tak dapat aku lupakan. Wadjah 
bulat telur itu tengadah lembut dan 
kelihatan kamin aju. Kedua matanja 
bening ber-katja2. Biarpun dia habis 
menangis, tapi ketjantikannja tak ber- 
Obah. Aku masih dipandangnja djuga 

Mas Djon? Dengan suara serak 
meraju. Sedang kedua tangannja ma- 
sih meliliti pinggangku. Dan matanja 
seperti mata kanak2 minta dikasihani 

   

  

hemm? Djawabku singkat mem- 
balas senjumnja manis. Kau tak akan 
meninggalkan aku bukan? 

Mengapa kata2 seburuk itu jang 
kau adjukan padaku dik? Jah, kau laki 
laki mas! Sambungnja sambil menarik 
nafas pandjang dan melepaskan pelu- 
kannja. Dia membalikkan tubuhnja 
pelahan, membelakangi aku. Matanja 
melepas dalam kegelapan malam. Hu- 
djan mulai djatuh satu2. Bintang2 
menghilang sendiri. 

Aku harus berdjuang seperti laki2 
lainnja dik, sambungku dan tanganku 
mentjekali kedua pundaknja. —Aku 
mengerti mas. Tetapi, kau selalu ingat 
pada Niniek? --Oo, tentu! Tentu! Kau 
ini makin lutju ! 

Kemudian sepi lagi tanpa bitjara. 
Angin memukul keras. Daun2 pohon 
seri dipekarangan ber-gojang2 tjepat. 
Kotaku hampir setengah kosong, se- 
dang terantjam musuh. Tentera Be- 
landa akan merebut daerahku. Mereka 
tinggal lagi beberapa kilometer diluar 
batas kota. Sebagian bangunan2 ba- 
njak jangdibumi hanguskan. Dan den- 
tuman peluru2 mereka makin men- 
dekat kedengarannja. Aku tak sampai 
hati meninggalkan Niniek. Tapi pang- 
Gilan tanah air lebih utama dari tjinta. 
Aku harus menggabungkan diri de- 
ngan temanku sekolah dulu Sarmili 
Dia sekarang mengepalai satu batal- 
jon pasukan TNI dengan pangkat 
letnan. Aku djadi iri hati dengan 
pangkat dan kekuasaannja itu. Dasar 
djiwaku bukan djiwa tentara me- 
njebabkan tubuhku harus bertjokot 
terus dibelakang bangku sekolah. Se- 
minggu sebelum keputusanku tera- 
chir ini datang, aku bertemu Sarmili, 
jah, Pak Sarmili, didepan pasar Turi 
Pertemuanku jang tak di-sangka2 itu 
membuatku kontrak baru untuk djadi 
tentara. Tentara karena terpaksa. 
Aku tak mau mati begitu sadja diu- 
djung peluru Belanda. Dan lagi aku 
malu dengan Sarmili. Habis aku di 
kata2-inja dan dimaki. Antara lain 
katanja, aku pertjuma djadi laki2 
Lelaki bantji. Manusia seperti aku 
tak lajak mendiami tanah air Indone 
sia. Karena maluku jang begitu besar 

    

    

    

aku katakan bahwa akupun bukan 
seorang "pengetjut seperti jang didu- 
ganja semula. Walaupun aku sebe, 
narnja memang takut. Takut kehila- 
ngan kekasih jang sangat kutjintai. 
Pasukannja pada waktu itu sedang 
dalam pengunduran diri. 
- Mas? Suara Niniek memetjahi ke- 
sepian. 
- da manis ? 
- Aku punja sebuah permintaan, se- 
belum kau tinggalkan aku. 
- Katakanlah ! 
- Kau mau melulusinja ? 
- Matipun aku sanggup dik ! 
- Terlalu mudah bitjara untuk mati 
mas 
- Habis ? 

- Maksudku bukan itu mas. Mas 
Djon, tadi sore aku belikan kembang. 
Kembang ? Tanjaku keheran: 

- Benar mas. Telah kumasukkan da- 
lam gelas berair. Tjutjilah mukamu 
dengan air kembang itu, sebelum kau 
tinggalkan aku nanti. 
- Maksudmu dik ? 
- Kau tahu, kembang itu sutji mas. 
Dan aku mau perdjuanganmu nanti- 
pun sutji seperti kembang2 itu. 
- Ah, terlalu sekali kau men-tjari2 
alasan untuk memnenuhi permintaan- 
mu jang hanja sekedar mentjutji mu- 
ka sadja ! Kau suruh minumpun dja- 
dilah ! 
- Jah, terserah apa jang kau kata- 
kan ! Itu hanja sebuah permintannku 
jang terachir mas. 
- Ojangan kau bitajra terachir. Kita 
harus bertemu lagi. 
- Tentu mas. 

Aku berdua masuk keruang te- 
ngah. Dimedja telah tersedia segelas 
air kembang. Aku basahi seluruh mu- 
kaku dengan air itu. Dan beberapa 
daun kembang melekat tinggal diku- 
lit pipiku jang tjekung. Mataku ber- 
kedip2 memandanginja. Dia terse- 
jum kegelian melihat mukaku jang 
lutju. Aku djadi tak sabar lagi meli- 
hat bibir manis mengulum senjum 
itu. Bibir kami saling bitjara sebuah 
rindu jang me-luap2. Mukanjapun ha- 
bis basah kena air kembang. Dia 
meng:geliat2 kegelian seperti ular ke- 
kenjangan makan. Tiba2 kami ber- 
henti berpandangan. Sebuah ketukan 
dari luar njaring terdengar. Aku lari 
keluar sambil membimbing tangan 
Arinie. Sesosok tubuh hitam pendek. 
basah kujup kehudjanan berdiri di- 
beranda. Giginja gemeletuk kedingi- 
nan. 

Siapa ? Tanjaku sambil menga- 
mat2-i wadjah jang terlindung kege- 

  

     

    

lapan. 
. Kau Djono ? Djawabnja ter-putus2 
dan tangannja  mengibasi air jang 
menggenang dikedua matanja. 

- Ja, aku Djono. Ada apa saudara 
mentjari aku ? 
- Kau tak kenal lagi padaku ha ? 
Aku Ubaedi ! Djawabnja sambil ter- 
tawa terbahak2 kegelian sendiri. De- 
"yan tak sengadja tanganku begitu 
sadja lekas menampar pundaknja. 
Aku tarik dia kedalam dan aku ke- 
nalkan dengan Arinie: 
.- Hudjan2 begini kau datang Di ? 
.. Belanda tinggal sepuluh kilometer 
lagi dibatas kota sebelah utara. 
Napasnja masih kelihatan naik turun. 
Rupanja dia berlari sadja sedari tadi 

- Aku dipesan sama Pak Ali, kau ha- 
rus datang. Pak Ali menunggu di- 
djembatan Sasak Selatan sana, sam- 
bil menundjuk kearah Selatan. -Baik! 
Sebentar lagi kita berangkat! Tetapi, 
bagaimana kau bisa sampai disini Di? 
Tanjaku lagi sedikit heran, karena 
tahu kalau aku ada dirumah Arinie. 

. Pak Ali jang memberitahukan ! 
Setelah kami habiskan air jang di- 

   
" suguhkan, aku minta diri pada Niniek. 

Dia tenang sadja memandangi ak: 
Dan mataku djadi terbeliak ketik: 
melihat tangan kananja menggeng- 
gem sebuah biola mungil. Dan dia ter- 
senjum sadja memandangi keheranan- 
ku 

  

» Biola! Katanja singkat serta di- - 
atjungkan kearahku. Dengan mulut bi- 
su aku terima biola itu dari tangannja 
halus. Aku masih diam, Dan mataku 
tak lepas dari kedua matanja. 

- Untukmu Mas. Simpanlah baik2 
Kalau kau rindu padaku, biola itu 
sebagai gantiku, suaranja makin me- 
nurun serak. Dan temanku Ubaedi 
djadi keheranan sendiri. Dia diam sa- 

sadja mengangguk lemah. Hatiku tiba2 
terasa tak enak. Aku djadi berfikir 
sendiri, mengapa kali ini tingkah laku 

Iya begitu aneh dan djuga wadjahnja 
berubah tidak seperti hari2 biasa aku 

. Oleh . 

DJOKO 
SOEBAGIO 

(| | | 

Dengan tak memandang malu lagi 
terhadap Ubaedi jang ada dibelakang:| 
ku, aku tarik tangannja dan begitu 
lama tubuhnja tenggelam dalam pe- 

lukenku, ' Dengan penuh keharuan 
aku tinggalkan halaman. rumahnja 
Kakiku terasa berat melangkah. Ka: 
(mi berdua ber-lari2an menembusi Io- 
rong2 gelap. Dan dibelakangku ke- 
djauhan api mengepul2 kelangit. Ge- 
dung2 dibakar. Dan dentuman me- 
riam musuh makin dekat. Biola ke- 

tjil itu aku rapatkan kedada. Dan ka 
mi masih djuga berlarian. Napasku 
hampir2 putus. Achirnja sampai dju- 
ga aku ditempat Pak Sarmili menan- 
tikan. Anak buahnja duduk2 mele- 
(paskan lelah. Pak Sarmili begitu gem- 
bira dengan kedatanganku. Di-gun- 
tjang2nja tanganku keras. Dan kemu- 
dian guntjangan itu berhenti tiba2. 

Mat terbeliak memandangi ta- 
nganku. 
»- Kau bawa biola Djon ? Tanjanja 

keheranan sambil menundjuk kebiola 

jang kugenggam. Aku tak mendja- 
wab. Hanja mengangguk ketjil. 
- Dari dia Lik. Tanda mata, djawab- 

ku pendek2 dan aku usap2 pelahan 
biola itu. Rupanja Sarmili puas djuga 
dengan djawabanku itu. Kemudian 
dari pinggangnja ditariknja seputjuk 
(pestol dan diserahkannja padaku. 
- Pakailah! Aku kira kau sudah bisa 

menggunakannja! Perintahnja pada- 
ku. Aku har engiakan sadja. Te- 
tapi sebenarnja baru kali itu pernah 
memegang sebuah sendjata. Aku ma- 
sih kenal bentuk pestol itu sampai se- 
karang. Akupun baru tahu merk pes- 

tol itu setelah salah seorang anak bu- 

ahnja menjebutkan sebuah nama 
""Buldog”. Aku diserahi memimpin 

sepasukan ketjil anak buahnja. Ma- 
lam makin larut dengan tjepatnja. 
'Hudjan masih terus tumpah. Badan- 
ku mulai menggigil kedinginan. Ke- 

mudian perintah siap untuk berang- 
kat diteriakkan Pak Sarmili. Kami 

semua berbaris memandjang menju- 
suri galengan sawah seperti ular se- 
dang merajap2. 
Kami semua djauh menudju kebuki- 
tan Selatan kota. Dengan kekuatan 
jang masih ada pada kami, kami me- 

njusun serangan2 balasan. Paginja ko- 
taku dan kota kekasihku diduduki 
Belanda. Dari bukit2 itu kami ada- 
kan serangan pengatjauan terhadap 
kedudukan tentara Belanda. Ber-bu- 
lan2 sudah aku tinggalkan kota dan 
Arinieku. Aku tak pernah dengar ka- 
bar tentang dirinja. Pernah sekali aku 

    
          
   

            

    
   

        

   
   

      

   

  

   

      

   

  

          

    

   

  

    

    

    

suruh tukang sajur jang berdjualan 
kekota untuk menjambangi rumah 
Niniek. Tetapi katanja mereka seke- 
luarga telah pindah kekota lain turut 
epakuasi. Aku sendiri kurang berani 
untuk menjusup kedalam kota. Lagi 
soalnja hanja karena seorang manusia. 

perei . Aku malu terhadap Sar- 
mili. Pikiranku sedapat mungkin aku 
pusatkan kepada anak buahku serta 
siasat2 perang. Kami terus-menerus 
mengadakan sabotage2. Dan kedudu- 
kan Belanda makin gontjang karena 
perbuatan kami itu. Sampai malam 
Kemis itu. Ketika aku sedang memim 
pin sebuah regu penjerangan terhadap 
kubu Belanda sebelah Timur, dengan 
tak sengadja tangan kananku tertem- 
bak. Sebuah peluru musuh menjobek 
daging tanganku. TAngan kananku le- 
mas terkulai. Dan kemudian aku pe- 
rintahkan mengundurkan diri. Sete- 
lah aku mendapat pertolongan dari 
pasukan Palang Merah, aku rebahkan 
diriku. Diatasku ber-gojang2 biola 
Niniek jang tergantung didinding. 
Dan kembali kenanganku kewadjah- 
nja jang halus. Rinduku melebar da- 
lam malamku jang sial itu. Pak Sarmi- 
Ii memerintahkan supaja aku istira- 
hat. Dalam hari2 istirahat itu, aku 
gunakan untuk mem-belai2 biola ke- 
sajanganku. Sebulan lebih aku baru 
sembuh. Belanda makin mengganas 
dikota. Kekalahan jang dideritanja 
begitu besar. Pasukan kami terus 

mendesak kedalam kota. Achirnja 
dengan tekad dan keberanian jang 
ada pada kami semua, kami dapat 
merebut kota jang kami tjintai. Aku 
masih ingat betul tanggal dan harinja. 
Tanggai sembilan bulan Oktober seri- 
bu sembilan ratus empat tudjuh. Be- 
Gitu sampai aku kedalam kota, terus 
aku menudju kerumah Niniek didja- 
jan Gondang. Kerusakan2 telama pen- 
dudukan Belanda makin besar. Aku 
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"MISS ROME” TERPILIH PADA PESTA KARNAVAL 
Direktur Sirkus berpakaisb MAXI dan aktris Liana Orfei memberi 

kontes ketjantikan 

kechawatiran jang sangat dikalangan 
dunia aphrodisiac. Hal ini disebabkan, 
karena menurut pendapat mereka te- 
pung tanduk badak merupakan obat 
kuat jang paling mandjur sekali.- 

Apa jang bisa diperbuat untuk 
mengisi kekurangan itu? 

Di Swedia, seorang pendjual obat 
kuat jang berpengalaman, baru2 
telah mengekspor 10 ton tanduk 
rusa ke Korea. Meskipun harganja 
tivkup tinggi,.jaitu satu dolar. untyk 
setiap pon, Korea rupanja merupa- 
negeri pengimpor obat kuat jang tju- 
kup besar djuga hingga 10 ton itu 
belum tjukup dan minta tambahan 

. “Ini baru permulaan,” 

"Dan kami se- 

Hongkong, sedang negara2 Ame- 
rikapun sudah mulai memperlihatkan 
perhatiannja. 

K n untuk awet muda (atau 
katakanlah kesenangan untuk tetap 
muda itu) sama tuanja dengan sedjarah 
manusia sendiri. Bahkan didjaman 
Ruang Angkasa Luar sekalipun, per 
mintaan2 akan obat pekasih itu 
meningkat dan terus meningkat 

ir setj k2an orang2 

djamu2an. Minuman jang mengandung 
daja rangsang hebat dari Rusia, jaitu 
jang bernama "tanto krin” terbuat 
dari sari tepung tanduk2 dan alkohol 
adalah salah satu djenis minuman 
jang paling sering ditjari oleh para 
lelaki tua maupun muda. Begitu djuga 
dengan ginseng dan minuman2 pen- 
duduk asli Amerika (orang Indian) 

ganan jang datang ketoko saja,” kata 
pendjual obat di New York 

menanjakan obat kuat. Nilai2 

lemah dan lumpuh. 
ita membeli obat2 jang ber- 

goda para kekasihnja dengan apa jang 
disebut "tepung asli d: almari 
rahasia milik Aristoteles.” 

H 

seperti Mae West, Cary Grant, Gienn 
Ford, Shelley Winters, Clint Walker, 
Peter Lupus dan George Maharis. 
"Saja tak begitu mengerti apa sebab- 
nja orang begitu keradjingan akan 
obat ginseng kata seorang pen- 
djual, "tapi dalam dua bulan terachir 
ini djumlah langganan saja mendjadi 
berlipat ganda." 

Praktisnja memang apapun djuga 
bisa djadi sadja obat tjinta jang di- 
perdjual - belikan. Tiram atau kerang 
misalnja, telah terkenal sebagai obat 
kuat sedjak djaman Junani Kuno. 
Begitu pula kesturi dan musang, bah- 
kan kumbang, djuga mempunjai bagi- 
an daban atau lendirnja jang dianggap 
punja chasiat asmara. Dan tak boleh 
diliwat kan pula untuk menjebut "Gan- 
dum2an dari Sjorga” jang terdapat di- 
Indie Barat. Bermatjam2 nama obat 

jang berasal dari bahan2 tra- 
disionil, sudah tak terhitung djumlah- 

djadi begitu terkedjut ketika sampai 
didepan rumahnja. Pekarangan de- 
yan puing2 rumah berserakan ha- 
ngus. Djuga beberapa buah rumah 
dikanan kirinja. Aku tanjakan kepada 
orang jang mendiami rumah paling 
vdjung dari djalan itu. Rumah Bu 
Hardjo. Aku dulu pernah diadjak 
dolan Niniek kerumahnja. Katanja 
masih pamilinja. Rumah Bu Hardjo 
sepi sadja. Pintu2nja tertutup rapat. 

        

Aku ketuk pintu belakang. Lama aku 
menunggu. Tiba2 bergerenjit palang 

.pintu jang menggandjal pintu itu. 
Dan sebuah wadjah kerut-merut ka- 
rena tuanja tersembul dengan mata 
ber-kedip2. Wadjah itu asing bagiku 
jang telah mengenali semua isi keluar- 
ganja. Nenek itu ke-heranZan me- 
mandang aku. 

- Siapa kau ? Tanjanja lemahddan 
hampir2 tak kedengaran ditelingaku. 

- Bukahkah disini rumahnja Bu Har- 
djo ? Kataku dengan tak sabar lagi 

Dia diam sedjurus. Dipandangnja aku 

OBAT KUAT 
Sampai Dimana 
Pengaruhnja Bagi 
Para Pemakainja ? 

utjapan selamat kepada Barbara Marzano jang berusia 17 tahun karena 
terpilih sebagai Miss Rome pada pesta karnaval baru2 ini dalam suatu 
nightclub jang mewah. Disebelah kiri nampak seorang peserta dalam 

    

   

  

  (Gambar AP) 
  

        

   
   
   

   

   

  

   

    

nja dan sangat laku2 di 
Mengenai ob: 

mang harus diakui merupakan obat2 
jang paling laku, ter-lebih2 bila di- 
sangkutpautkan dengan hal2 jang bi 
sifat mistik. Seorang ahli obat2 In. 
suku Mohawk di New York, meng- 
gunakan obat2an asli sukunja jang 
ternjata sangat laris sekali. Orang 
berani membajar seribu dollar untuk 
akar jang pandjangnja tidak lebih dari 

di-imadjinasi- 

    

   

    

   

  

   

  

hanjalah menggerdut ka 
perut para pendjualnja sadja. Namun 
tupanja orang tak pernah memperduli- 
kan, apakah obat2 itu betul2 mem- 
punjai chasiat sebagaimana dibangi 

mereka pertjaja bulat dan inil: 
ja jang mendjadikan mereka 

"! Seperti dikatakan oleh 
ahli obat2an pemerintah federal AS 
"obat2 kuat itu sesungguhnja omong 
kosong. Ia hanja mempunjai kekuatan 
psyehologis sadj (ASA) 

kuan darah - jan, 

Kai an ha at untuk mengandjurkan supaja 
merk2 kotak pil ditambal it IT 

Van Johnson 

RISIKO MATI DIDJALAN 
LEBIH BESAR DARI BA— 
HAJA PIL,Kata Doktor AS. 

. Pertentangan pendapat mengenai 
pilpil pentjegah kehamilan (contra- 
Ceptive) telah mentjiptakan sematjam 
peranan diantara para anggota 
Perhimpunan2 Kedokteran di Ingge- 

ris dan Amerika Serikat. 
Pada umumnja dokter-dokter Ing: 

melarang penggunaan 
tjegah kelahiran. Hal itu Mena 
ja telah dipeladjari oleh dua anggota 
team kedokteran Inggeris jang mena- rik kesimpulan bahwa ata hebangan 
jang kuat antara alat pentjegah kela- 
iran melalui mulut itu dan pembe- 

jan besar men- 
tan Amerika 

kkan risikonja. 

—— 
Sardjana?2 Kedoktoran 
Amerika, Ingseris Petjah 
oal Pil Anti Hamil 

    

dengan risiko lebih besar dan lebih 
mungkin  menjebabkan pembekuan 
darah daripada lain-Jainnja. Dokter- 
dokter Inggeris telah mengatakan 
bahwa penggunaan pil mungkin me- 
njebabkan pertambahan berat badan, 
perut kembung, depressi, perkemba- 
ngan kanker, pembekuan darah, pe- 

mengeluarkan obat jang belum diseli- 
diki setjara mendalam dan meluas,” 
kata Dr Shirley Somerskill, seorang 
anggota Parlemen Inggeris. Dr Shirley 

  

ungkinan 
nnja seseorang dan effek-sffek lain 
perti perkembangan kanker 

mon jang sangat halus, jang ditjipta- 
kan oleh sifat halusnja dan pasti 
mempunjai effek-effek jang tidak 
mungkin kita ketahui sekarang.” 

Suatu tadjuk-rentjana tanggal 11 
Oktober edisi tahun 1969 dari Madja- 
lah Kedokteran Inggeris "THE LAN- 

mengatakan bahwa lebih dari 
50 perubahan zat dilaporkan dalam 
tubuh wanita-wanita jang menelan pil 
tersebut. Dan ada kemungkinan peru- 
bahan-perubahan ini dapat merubah 
proses-proses biokimia dalam seluruh 
djaringan-djaringan tubuh. 

Madjalah itu mengatakan suatu 
penemuan oleh suatu team Kedokte- 
ran Inggeris jang menjelidiki effek- 
@ffek perubahan zat daripada pil jang 
tak dapat berbalik seperti buluh nadi 
mendjadi keras, sesudah 10itahun ) 
atau 20 tahun menelan pil-pil pentje- 
#ah kehamilan. Mengingat keragu-ra- 
uan pil, kebidjaksanaan untuk me- 

itu bagi wanita-wanita jang sehat sela- 

kan nasa” rta “kata Beahalah ius, kata Madjalah 
'THE LANCET” 

uatu studi oleh Dr Richard 
Doll dan Dr M.P. Vessey dari 
Dewan Research Medis Ingge- 
ris menemukan bahwa risiko 

PeTawatan dirumah sakit bagi pembe- 
kuan darah adalah tudjuh-kali lebih 
besar bagi para wanita jang menggu- 
"akan pil daripada jang tidak. 

"Pil tidak mutlak safe, tetapi 
methode-methode lain untuk pemba- 
tasan kelahiran adalah safe,” kata 
Dr Doll. 

Sebaliknja Dr Robert Kistnek, se- 

Muntjul lagi 

Aktor Holywood Van Johnson delam suatu Kon- 
perensi pers disebuah hotel jang mahal di Roma baru2 ini, bahwa ia akan 
mengerdjakan suatu film untuk TV Itali. Ia skan rangkaian 
main bersama sama aktris Perantjis Edwige Fenech Ikiri) dan aktris film 
TV Itali Isabella Biagini 

dalam2. Kini seluruh tubuhnja jang 
pejot keluar dari pintu. Tangannja 
jang kanan pegangan kedinding, ta- 
ut roboh. 
- Bu Hardjo sudah lama. pergi. Nenek 
disuruh menunggunja, djawabnja ter- 
nang, 

- Pergi kemana Nek ? Sambungku 
sampai dua kali, karena kupingnja 
agak tidak mendengar. 

- Ke Pasuruan. 
- Nenek tahu rumah jang diudjung 
sana ? Sambil aku menundjuk kearah 
Barat. 
- Rumahnja Den Danu ? Djawabnja 

tanpa ragu2. 
- da benar Nek. Sekarang pindah ke 
mana ? 
- Kalau Den Danu sekalian djuga pergi 
ke Pasuruan ber-sama2 dengan Den 

Hardjo disini 
Darahku tersirap seketika Dan bagai 
mana dengan Niniek Nenek itu diam 
Napasnja kelihatan memburu. Aku 
djadi kasihan djuga dengan beliau 

(Gambar AP) 

jang terus-menerus aku hudjani per- 
tanjaan. Aku masih belum mau mena- 
"jakan tentang diri Niniekku. 
- Nenek tinggal sendiri dirumah ini ? 
Sambungku menghilangkan kekoso- 
ran. Dia manggut pelahan. Rupanja 
mulut itu malas untuk diadjak bitja- 
ra, Aku djadi berpikir sendiri, supaja 
lekas2 menanjakan hal Niniek. Kasi- 
han pada batuk Nenek itu jang meng: 
yg! 

- Dan anaknja Bu Danu kemana 

"ek ? Niniek maksudku. 
Begitu didengarnja aku menjebut na- 
(ma Niniek, matanja terbeliak dan di: 
tatapnja aku lama. Aku sendiri djadi 

'heran. Hatiku berdegup keras. Badan: 
ku terasa lemah. Dia masih menatap- 
ku dengan garang. Aku djadi tak sa 
bar 

- Niniek dimana Nek ? Tanjaku de- 
ngan suara lebih keras. Dia terkedjut 
dan air mukanja tiba? keruh seperti 
rang sedin 

jang tidak memakai pil tsb, mereka 
tidak menekankan bahwa risiko itu 
sebenarnja sangat ketjil. 

Pembatja MM jang budiman! 
SEKALI lagi anda kami hadapkan 

kepada persoalan mentjari pasangan2 
jang tepat dari kata2 lukisan 
gambar diatas ini, jang tak lain dari- 
pada KOP2 SUDUT (podjok) dari 
guntingan beberapa koran bersama 

pena alau anda termasuk orang jang 
senang membatja surat2 kabar maka 
“Djangan Asal Menerka” ini tak ter- 
lalu sulit kiranja. Tjontoh umpamanja 

jan dalam koran 

  

'Djangan Asal Menerka” 
ini disediakan tiga (3) hadiah am- 
sing2 berupa uang a Rp. 500.- 

“Tulislah tebakan anda diatas kartu- 
pos dan kirimkan kepada : Redak- 
si "Mi Merdeka” 

bara Djl. M. Sangadji 11 Djakarta. 
2 Pengumuman sia jang berun- kang “mendapatkan adah akan 

dimuatkan dalam itan "Ming 
gu Merdeka” tgl 8 t 1970 jad. 

  

DJAWABAN DJANGAN ASAL ME- 
NERKA MM 8 PEBRUARI 1970 
1. Podjok : M: Bidik dalam koran 

"Berita Yudha" 
2. Vivere Pericoloso — Srempet da 

3. Yong - Tantra dilan koran 
4. Notes Dr Clenik — Dr. Clenik da- 

lam koran "Merdeka": 
$. Koran Ketjil pimpinan Pak Djeng- 
got dalam koran "ABADI" 

- Tadi terus kebelakang ? 
Aku menggelengkan kepala. Dia diam 
lagi. Kesabaranku makin habis. 
- Katakan terus terang sadja nek ? 

- Kuburan! Djawabnja pendek. Dan 
kata2 itu tjukup memukul rongga 
dadaku 

'Mataku ber-kunang2. Dan aku djadi 
djatuh terduduk. Serasa tak ada lagi 
kekuatan pada diriku. 
- Kuburan siapa nek ? 
- Niniek! Singkat dan djelas kata2 itu 

ku waktu itu. Dan aku tak sadarkan 

dwi. Sampa: beberapa hari pikiranku 
terganggu. Hari2-ku habis untuk me- 
lamun dimuka kuburan Niniek dibe- 
lakang rumahnja. Kata nenek itu Ni 
nek dibunuh tentara Belanda, sete- 
lah salah seorang serdadu itu mau 
memperkosanja Niniek melawan dan 
salah seorang serdadu Belanda dibu- 
nuhnja dengan gunting pekaian. Te 
mmannja jang lain sangat marah. Niniek 

  

pembekuan darah atau mempunjai 
kondisi abaormal lainnjalah jang te- 

rantjam bahaja pil anti kehamilan. 

       
    

      

   
   

  

   

        
        

       
       

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

   
     

  

   
   

   

    

          

   

                            

   

      

    
    

    

   

        

   
    

      

    

    

JANG BERUNTUNG. 

Tebakan2 jang masuk dan jang 
benar setelah diundi, maka jang be- 
Tuntung mendapatkan hadiah masing2 
uang tunai Rp. 500.- ialah: 
1. Sdr. BUDI, Djl Sunter 106, rt0OS/ 

Rw 07, Kelurahan Rawabadak 
Tandjungpriok. 

2. Sdr. Z. Abidin, wai Coca-Cola 
Dji. Antara 23 Djakarta. 

3. Sdr. SUDARJONO, Dji. Bendu- 
ngan Hilir ill/no. 6 Djakarta. 
Hadiah2 dapat diambil di Tata- 

Sangat 11 Bakar 0072 han Senen dan ami. 
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kuburannja setiap kali dia meratap. 
Digosoknja biola itu sekehendak ha- 
tua. Dan orang2 jang melihatnja & 
kan mengatakan kasihan. Tak lebih 
dari itu Aku sendiri djadi tak merasa 

bahwa diri ini sebenarnya bukan 
nusa lagi Djakarta, 27 Agustus. 

pig ep NAM mL erkebcssgag Can.“ mi iii
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TN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH Ada 1: jarik p 

NERBIT : P.T. Merdeka Press, DJAKARTA 5 Abah “ax Ttor Bra ngatakan bahwa ex isteri Burton,                     

         

   

       

  

    

  

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI : B.M. DIAH be 
Alamat Kantor Tata-Usaha & Redaksi Ciomas mai de AP ain 

1 va 

TELEPON 291963”42332: 49200” Kalau sadja dia itu adalah s00- pentas Gee baja pa aa : 41565, 42332, 43230 ta ola jang berdarah 
Rekening Giro Pos : A - 12.638 rang radja, djadi seorang laki2, ietatyjs—Kanada. Nah loh, apazan 

  mungkin tidak akan produser2 
film begitu bernafsu untuk 
rangers 

Beberapa psikolog berpenda- 5 

aga Iklan : Rp.20,— per MM/kolom 
SIT No. 0325 SK/DPHM SIT 1966 IZIN PEPELRADA No. KEP. 

e 239/P/V/-1965 SIPK No.A/530/A/MI/tg.29-5-1966. 

pkupanja ropies tentang actor dan. 
uk dunia masa itu. Tapi Cled- Lalu djalinan rambut jang chas Aktris jang berpusat pada Elizabe: 
telah berhasil membuat Caesar lembah Nil' menambah” variasi jang Taylor jang memegang peranan Cieo- 

Kk lutut dihadapannja. Hanja | mendekati keadaan sebenarnja menu- ia up ea kaiken fila tanda 

  

   

    

   
   

   

    

diri h kan b berdasarkan sedjarah jang pernah di 
njumnja, lirikannja bahkan tele- BEBERAPA KALI DIFILMKAN Bapak Lorena Untuk memagang po“ sali Orang. Setidak2nja ada ta 
pak kakinjapun mendjadi perha- 

  

Im untuk menjaksikan fil itu. 
pat bahwa perempuan memang aci Aap tenar dan raksan jang tnstak: | Icut pendapat umum. “ Yatupun tiba Cleopatra berachir 

: ia punja daja tarik jang kuat. Apala- kap, setelah ter-gila2 kepada dewi ini Kiranja Liz Taylor berhasi djuga — Pada dukatjita, dengan meninggalnja 

5 achirnja mengachiri hidupn| aa memerankan sebagai penggoda besar ratu tjantik itu sesudah Anthonius 

IL oi ia seorang jang tjantik seperti" mengelakkan rasa tanggung djawabnja jang haus akan embun asmara. kekasihnja djuga mengachiri hidupnja. 
dewi jang punja kekuasaan. Se- sebagai panglima perang Roma. ping Hollywood, Italia sen- — Ada baiknja disini dikisahkan kembali 

. ranan Ciopatra. Dan.mungkin bumi2 Gan tjermin jang bisa kita tarik dari- 
Al   

    

   

   
     

  

            
      

      

  

           
       

      
     

     

    

j kegiatan filem lainnja pernah pula — Padanja. 
orang sekitarnja. HOLLYWOOD sendiri sebagai pu- $ tian orang E sat kegiatan film, telah tiga kuliihe: Mengangkat tierita jang tak pernah 2000 tahun telah silam. En- —iranykat tjerita Cicopatra kelajar pu. basi Itu kelajar putih. an 

tah sudah berapa keturunan ma- Aher dette Colbert dan Bet- e MENGAWALI TAHUN 70 BER- CLEOPATRA & 
usia jang lahir den mati. Namun Tati Na Dekan A Liz 

kisah tantang ratu rupawan Ceo- in HD Giecpata verliachii Upaya tlh Men Ala ANTHONIUS. 
patra pernah terlewatkan da- g pemerannja ialah seorang arti telah diperhitungkan 

chir2 ini banjak digossipkan. — dengan matang oleh sebuah bioskui aa 
2 Fi ingatan orang sepandjang la ndalah Elirabeth Tavlos Jang ber ibukota untuk mengawali tahun 70 

: Tm timur. ini dengan memutar filemi Cleopatra jang dj j 
SN dituduh telah memberita- negara, membotjokan rahasia- | MASA: : Apakah pilihan sutradara untuk versi temchir, Lir Taylor jang sebe” pada Ok ara Mer Mean 
Iukan pembuatan dan per- kantor de- Cleopatra adalah seorang peng- ih Liz Taylor itu? Mungkin — tumnja mendjadi topics ternjata men- — us. Sjahdan sesudah Julius Caesar 
lengkapan listrik buatan Ame- ngan Aurelio dan goda besar jang mendebarkan Ganti Liz jang chas timur itu men- — djadi besi-berani bagi penonton. dibunuh orang, maks Markus Antho- 

termasuk Polastri. Pa Dewi tato Ur png punte daa ingatan penonton keabad.”—”“ Cleopatra dengan Liz Taylor telah . -nius jang paling berkuasa di Roma. 

milik AT, kepada Uni t. Sumber-sumber Pengadilan mera- | penarik lembah Nil. Namanja tak ter- Mesir merupakan pu- — dipertundjukkan hanja dalam sebuah — jg mabuk an ana seorang 

rekonstruksi imalkan bahwa sidang un- 1 silamkan oleh tokoh Fir'aun jang per- , midnight show. Sekali itu sadja untuk limanja menudju ke Mesir maka pai 
nah tertjatat dalam sedjarah dinegeri mengawali tahun baru. Dan sebelum — berangkatiah ia derfgan balatentaranja. 
jang same, sg " lah ber-kali2 ditjipt: € itu orang selalu bertan, end hg 

tjak2 kehidupan pernah dilalui pa pelukis dan pematung. Mulut jang - itu tjiuman berbisa dari 
nja dengan menaklukkan dua orang — mungil, m: gan sudut ekorjang — ton jang memegang per 
perkasa: Julius Caesar dan Markus i, telah dipahatkan — Anthonius - 
Anthonius dari Roma. Caesar adalah tu rupawan itu. 

     

     

    

   

  

    
     

    jang bertjatkan emas ke- 
mendjemput Anthonius sang 

penakluk.                     

                
     
    
    
      

  

O, tidak. Anthonius tidak harus di 
Igwap dengan kekerasan, Tjinta dan 
Yjumbu raju mendjemput Anthonius 
achirnja. Lajar jang lembajung dari pe- 

location dilakukan un- tahu Cleopatra, meluluhkan kepanasan 
  Cleopatranja. 

B 
tuk menjelesaikan filem spektakuler — hati panglima perang itu. 
itu. Richard Burton jang semula de- 

        
       
    

  

     

  

    
    

      
   

  

     

  

        

   

'but dari Amerika Serikat dan jang ke- butnja lama dipentas drama, tiba2 Anthonius sg penakluk dari Ro- 
t adalah orang jang mempunjai muntjur dilajar putih. ma achirnja ditaklukkan dengan se- 

kebungan persahabatan na Per- Pertemuannja dengan Liz telah — njum dz kan mata serta tjumbu 

wakilan Dagang Uni Sowjet di Roma. Sa garis baru dalam kehidupan meli pert S kaga Karangan 

Menurut para pedjabat Itali orang 
patas tangganja. Bel na da 1 7. Gi 

kelima jang terlibat dalam kedjahatan aan Anti Cross Tak ketan tape laba eare-rras 
tersebut ah orang Hi an 2, dewa Venus, di 

ma Ghennadi Roskov, - ai nthonius jang 

“wakilan Uni Sorjet di Roma. dipegang Burton sebagai titisan Dewa 
ta Itali atas Tjinta, maka terseretnja Liz pada ke- 
Pemerintah Uni Sovjet, dua hari se- mesraan Burton adalah karena tjiuman     
    

jang hangat berbisa. Dengan latar 
belakang sphink dan' piramida jan 
mendjulang, Liz kelihatan ber-sunggul 
sungguh dalam berpartner dengan Bur- 

Rakjat Roma menuntut, pertang- 

   

    

ini kepada Anthonius. 
tentu sadja tak mau dia- 

    
   

    

   

  

: P li an diseret lewat djalan2 raya di 
menuntut mopaa aw (an kera perang ta men 

Pasguali dan operator mesin pe- dimulailah d 5 hidupnja. Cleopatra d, 
tp Aren Pot Ta eta au mothai tika dot rak 

Orang-orang jang nja berkata bahwa achirnja Liz me- 3 Lana TAN Pa 
  

5 2 4 terungkapkan dengan pasti. Ada jan nikah dengan aktor itu, seperti Cleo.” Wantia melukai tebutimja dengan me: 
putra dengan Markus Anthonius. masukkan bisa ular. Tap ada pula jang 

al 

      

   

  

   

  

        

       

   
    

    
        

  

   
   

  

' Honda Ta ai naat na W heels 

For Better Economy 
Better Buy HONDA    

      

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. 

  

    
     
   

  

     
     HONDA MOTOR CO. LTD. TOKYO, JAPAN 

     
     

  

        
     

   
     

    
         

    

     
             

               
     

   

resmi dan ACHIR TJERITA. akan tekor ular ang berem: 
tindak Ke korupsi. Pe TN. erandjang bunga, mematuk - 2 

Sedangkan 2 . KISAH roman sedjarah Cleopatra dadanja jang montok. Perantjang mode Paris jang aneh, jakni Paco Rabanne baru2 ini telah 

bagai orang-orang jang moonedd —— i—&  takpernah berachir. Ia akan berpindah Sa mn lak Da menghebohkan dunia mode bahkan membingungkan dan membuat ter- 

Sa Sa niaga Ka 'Asrama "ACACIA" jang tergabung peda Universitas UCLA, adalah satu dari 25 asrama Universitas jang dimaksud Prota “Ag N aeean jangpernah mengeontan an dpt runa tjengannja beberapa wartawan mode karena kerja tjiptaannja jang tre- 

negara Kanaan Nato, melaku- kan untuk melaksanakan rentjana' penghapusan pemisahan2 batas sex antara mahasiswi dan mahasiswa. Tjerita itu telah mendjadi di Caesar dan Anthonius. Entah dimana modern untuk musim semi dan panas. 2 : 

tindak-pidana ke memalu- Dalam gembar kita dapat menjaksikan seorang mahasiswi bernama Sugar Manser (kiri) jang memberikan akan .terus dipentaskan dan di majatnja dikuburkan di Alexandria. Seperti terlihat pada gambar diatas, kita dapat menjaksikan mode jang di- 

da komentar: “Tinggal disini adalah mperti tinggel di masjerakat Hiopies. Tiuma sajangnja disini diawasi" dengan berbagai Yersi. Manna Min peta tong Oka bia | Bri mi: Mona Cmopetre: skuad ohak Jang pena SN Dara 
Sugar Manser terlihat sedang menikmati buku2 bersema sera rekannja mahasiswa Grover Bentry. (UPI). Lir- Burton Ang sannja jang ter, )”—Vng dapat memantulkan tjahaja kelap - kelip bagaikan mata berlia 

MODEL C-50 
@Max. speed 75 koh (47 mph) 

    

   

@Fuel consumption 90 km/lit 
(228 mph US 254 mph Imp) 

MODEL S-90 
@Max. speed 100 kph (62 mph) 
@Horsepower 8 ps 
@Fuel consumption 75 km/lit 

(176 mph US 212 mph Imp) 
@4-speed transmission 

MODEL SS-125A 
@Max. speed 120 kph (75 mph) 
@SS --mile 18.3 sec @Horsepower 13 bhp 
@4-speed transmission 
@Twin cylinder 

MODEL CB-125 
@Max. speed 130 toh (B1 moh) 
@SS Hmile 182 sec @Horsepower 15 psi 
@S5-speed transmission 

Kini Muntjal Di Barat 
Mode Cleo    

            
                

     
    
     

  

lorsepower 4.8 ps @Automatic clutch 
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