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BERFIKIR MERDEKA “ BERSUARA MERDEKA “ HAK MANUSIA MERDEKA 

SULAWESI 

Pesawat B-24 AS Korban Peta 
Peninggalan Djerman,Djepang? 

nija singkat: Nanette, Dalam usia 22 tahun dia sudah mentjapai 
sukses. Nanette, jang kini tinggal di Lo.idon, menandjak sediak piringhitamnja 
“Flying Machine” menjebar keseluruh pendjuru dunia. Di Kanada, rekaman 2nja 
meradjai tangga lagu2 popi 
dalam sandiwara musil 

r, di Broadway, New York, Nanette djuga terkenal 
jow To Succerd Without Really Trying”. (API. 

HASIL RISET DOKTER INGGERIS 

Dr JOHN MADDISON dari 
Inggeris telah mempunjai resep 
untuk memperpandjang kehidu- 
pan manusia, jang sama populer- 
nja, baik bagi golongan tua mau- 
pun bagi golongan muda. Resep 
itu adalah sex. 

Dalam bukunja jang baru, 
berdjudul “60 tahun lebih” 
Dr Maddison mengandjurkan sex 
sebagai tonicum atau obat untuk 
Orang jang mendjadi tua. Buku 
ini diterbitkan oleh Persatuan 
Dokter Keluarga dari Perhimpu- 
nan Dokter-Dokter Inggeris dan 
merupakan intisari pemikiran il- 
Miah terachir untuk mentjegah 
orang mendjadi tua. 

Dr Maddison mengatakan 
bahwa gairah sexuil atau libido 
ada terus seumur hidup, meski- 
pun potensi atau kemampuan 
untuk melaksanakan hubungan 
sepasang suami - isteri mungkin 
berkurang setjara bertahap. Mem 

SN 
lah salah bagi suami dan isteri. 

Sex Sebagai Penenang piki- 

BAIK prija maupun wanita 
kadang kadang tjenderung untuk 
menghilangkan perhatian sexuil 
dan mengatakan sudah lelah 
meskipun mereka biasanja sangat 
mamp4 untuk digairahkan setja- 

  

Bisa mem 
perpandjang 
kehidupan 
manusia 

ra sexuil. Kurangnja hormon- 
hormon sex pada prija dan wani- 
ta sering dapat disembuhkan. 
Itu sangat penting bagi ketena- 
ngan pikiran, harmoni dan kepu- 
asan suami isteri apabila kegia- 

“tan sexuil mereka berlangsung 
terus selama hidup. 

Orang-orang bidjaksana di In- 
dia dan Tjina biasanja berpenda- 
pat bahwa kegiatan sexuil j 

teratur padalah kuntji untuk a- 
wet muda (tetap muda). Mala- 
han studi-studi laboratoris me- 
nundjukkan “bahwa tikus-tikus 
besar jang bersetubuh 

jang 
pada tikus-tikus besar jang tidak 
bersetubuh. 

juga menurut observasi Pas- 
tor-Pastor Anglikan dan Pendeta 
Pendeta Kristen non-conformis 
rata-rata hidup lebih ji 
daripada Pastor-Pastor Kato! 
Romawi jang tidak kawin. Orang 

DR MADDISON berkata, 
bahwa muda-mudi belasan tahun 
setjara fisik mendjadi lebih bu- 

(Bersambung. Kehal. IV) 

Li bi 

ada waktu itu tanggal 4 
pss 1945, hanja 52 hari 

sebelum Perang Dunia ber- 
achir. Tapi sepuluh pener- 

bang Amerika dalam pesawat 
pembom raksasa B—24 bermesin 
4 jang sedang terbang diatas Sula- 
wesi belum mengetahui tentang 
hal itu, dan tidak akan tahu se- 

lam: Mereka baru sadja kem- 
bali dari tugas membom lapang: 
an terbang di Sulawesi Selatan 
jang diduduki oleh Djepang. Sua- 
tu tugas jang lama dan besar. 

p 
itu berpangkalan di Samar 

Filipina. Pesawat2 pembom me- 
reka mula2 terbang dari Samar 
imenudju Morotai di Halmahera 
untuk mengisi bensin dan bom. 

Tjatatan2 resmi pada waktu 
itu menundjukkan bahwa sasaran 
mereka adalah | 
jang diduduki Djepi 
wesi Selatan, tetapi kemudian ada 
keterangan dari bekas Wakil Ko- 
mandan Group Pembom jang 
sekarang masih hidup, bahwa 
sasaran jang harus dibom ialah 
lapangan terbang jang diduduki 
Djepang, didekat — Balikpapan 
Kalimantan. 

etelah operasi pemboman 

selesai dilakukan, sebelas 
pesawat pembom lainnja 

dengan selamat terbang 

nel Haviland masih terbang 
11.000 kaki diatas daerah pegu- 
nungan Latimodjong di Sulawesi 
Selatan, kurang lebih 100 mil di- 
sebelah utara Makassar. 

Seperti setiap penerbang lain- 
nja, anak buah pesawat pembom 
Kolonel Haviland mungkin lalu 
mengetjam peta2 buatan Djerman 
dan Belanda jang pada waktu itu 
menentukan hidup — mati me- 
reka. Sebab2 peta itu diberi tan- 
da kosong putih jang menundjuk- 
kan bahwa para pembuat peta 
tidak mengetahui apa2 tentang 
daerah pegunungan itu. Gunung2 
nja diberi tanda dengan ketinggi 
an jang diperkirakan, kemudian 
it j jang ber- 

: ditambah atau dikurangi 
500 atau 1000 kaki. 

Pesawat pembom Kolonel Ha- 
viland terbang 11.000 kaki untuk 
melewati daerah pegunungan La- 
timodjong. Dalam suasana jang 
membuat buta, semuanja telah 
lalu, kemudian pesawat pembom 
B—24 itu berhadapan dengan 
Gunung Rantemario jang tinggi- 
nja 11.283 kaki. Pesawat itu me- 
nubruk gunung, hanja 300 kaki 
dibawah puntjak, berantakan di- 
dalam hutan rotan jang terletak 

  
wat pembom lainnja jang telah 
mendarat di Samar Filipina, de- 
ngan selamat segera mengirim 
kawat kepada keluarga 10 pener- 
bang Amerika itu bahwa mereka 
"hilang dan mungkin tewas". 

Kolonel A.W. James, Perwira 
Pelaksana Komando Group Pem- 
bom ke—5 dari kesatuan ke—13 

  

  

f i : 
| 

Awal Bulan Depan Expedisi Gabungan 

Amerika - Indonesia Menudju Sul - Sel 
bali dan 21 tahun kemudian baru 
peristiwa tersebut terbongkar 
kembali. 

ada bulan Desember tahun 
lalu penduduk setempat 
mendjumpai reruntuhan 
tersebut pada waktu mere- 

ka sedang bekerdja dihutan ro- 
tan jang diselubungi kabut. Mere- 
ka dengan tjermat dan berhati2 
mentjatat lokasinja dan kembali 
membawa tanda2 pengenal jang 
dikalungkan dileher korban, se- 
buah djam tangan, tjintjin, dan 
pistol otomatik kaliber 45 jang 
sudah berkarat. Laporan mereka 
telah diterima oleh pembesar2 
setempat jang kemudian mela- 
porkan kedjadian tersebut sam- 
pai mendetail" kepada Kedutaan 

  

    
      

            

    

    
    
    
    
    
      

   

OSCAR UNTUK LBNNON ? 
Barangkali anggota grup Beatles, John Lennon, berhak djuga ditjalonkan 

Besar Amerika Serikat di Djakarta. 
Achirnja laporan tersebut sam- 

pai djuga pada Kolonel A.W. Ja- 
mes jang sekarang sudah dipensi- 
undi Seattle, Washington dan Ko- 
lonel ini'kemudian menulis se- 
gala sesuatu jang masih ia ingat 
tentang kedjadian tersebut. Dan 
diharapkan dalam .minggu per- 
tama bulan April tahun 1970 ini 
suatu expedisi militer gabungan 
Amerika-Indonesia dibawah pim- “ginja 11.283 kaki” 

pinan Kolonel John. S. Sandiland 
atase militer dikedutaan besar AS 
Djakarta akan dapat bertolak ke- 
Makassar dengan tugas mentjari 
tulang2 Kolonel Isaac J. Haviland 
dan 9 orang penerbang Amerika 
lainnja. 

Ojika tugas itu berhasil, maka 
ada kemungkinan di Gunung Ran- 
mario akan terdapat tjatatan2 : 
UNUNG RANTEMARIO, ting- 

(Upi) 

APAKAH PEMBERIAN HADIAH "OSCAR'"' 

    

  

untuk merebut hadiah Oscar. Tapi, tentu sadja bukan Oscar untuk prestasinja 
dalam dunia film melainkan . . ... karena "keberanian”'nja sebagai orang gon: 
drong pertama jang menggunting rambutnja. Kelihatan disini Lennon dengan 
rambutnja jang pendek disamping isterinja Yoko Ono. 

Banjak 
Dolly" dipilih sebagai film terbaik ta- 

Apakah pemberian hadiah2 Oscar 
dilakukan setjara djudjur? Persoalan 
ini dimulai tahun 1929 dan hadiah 
Oscar pertama mulai diberikan kepada 
film “Wings” sebagai film terbaik, 
Janet Gaynor sebegai aktris terbaik 
dan Emil Jannings mengalahkan Char- 
lie Chaplin “sebagai aktor terbaik. 

Sekarang, 41 tahun kemudian, 
pertentangan pendapat mengenai ha- 
diah Oscar itu masih berlangsung te- 
us, Sekarang masih terus ada tuduh- 
an2 jang berdasarkan sentimen, poli- 
tik, pemilihan menurut blok dan te- 
kanan2 dari studio. 

orang marah karena "Hello 

..me- 
Tm ti 

aktor terbaik 
"HamJet"! Tetapi dengan 

meningkatnja usia hadiah2 Oscar, ha- 
diah itu sekarang mendjadi kurang 
ditjurigai. 

Sekali waktu studio2 jang berkua- 
sa menjerukan kepada pegawai2nja 
untuk memilih tjalon2 chusus. Tetapi 
studio2 itu tidak lagi memegang ke- 
kuasaan seperti itu. 

Hadiah Oscar adalah jang paling 
dipudji dan dihargai diantara segala 
matjam tanda pudjian dan pengharga- 
an perusahaan pertundjukan lainnja 
dan sebagian besar diberikan untuk 
keunggulan jang pantas diberi hadiah. 
Djuga hadiah itu tidak bersifat ke- 
daerahan. Paul Scofield misalnja, di- 
pilih sebagai aktor terbaik pada tahun 
1966 sebagai "orang untuk segala 

  

Polisi Djepang kendalikan 
demonstrasi tanpa sendjata 

15.000 MAHASISWA 
DITAHAN TAHUN LALU 

(MM) POLISI DJEPANG te- 
lah meningkatkan pengendalian 
huru-hara mendjadi suatu ben- 
tuk seni dimana strategi jang pe- 
nuh pengalaman lebih penting 
daripada tongkat-tongkat untuk 
menghentikan huru-hara dan ke- 
kerasan Polisi anti huru-hara di 
Djepang bahkan tidak lagi mem- 
bawa sendjata. Mereka tidak la- 
Gi menjeret-njeret ataupun me- 
nembaki orang seperti dulu. Me- 

   
      

  

SOPHIA LOREN BERKA 
AN LAGI DENGAN PERS 

reka mempergunakan tongkat: 
tongkat diwaktu malam hanja se- 
telah timbul provokasi jang luar 
biasa. 

Pendeknja mereka tidak mau 
lagi lekas meledak seperti polisi 
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ah. HALMAHERAS 
2:SULAWESI 

DIDASARKAN PADA KEDJUDJURAN ?. 

    

    

Pentjalonan. 

” Hello Dolly” 
Diketjam 

. 

masa hanja mempunjai 
sahabat di Hollywood tetapi djuga 
di Tierra del Fuego. 

Hadiah Oscar djuga diberikan ke- 
g buakn Amerika, 

, Jullie Christie, 
Ingrid Bergman, Sir Laurence Olivier, 
Anna Magnani, Mazimillian Schell 
dan Spphia Loren. 

Kata orang Elizabeth Taylor me- 
menangkan hadiah Oscar berdasar- 
kan sentimentalitas terhadap "Butter- 
ny 8" 

William Holden ditudub sebagai 
aktor terbaik jang memenangkan ha- 
diah Oscar dalam film “Stalag 17” ka- 
rena sedjumlah pertundjukan sebe- 
lumnja. John Wayne lebih disukai se- 
bagai pemenang hadiah Oscar tahun 
ini dalam film "True Grit” tidak ha- 
nja karena pertundjukkannja jang ba- 
ru, tetapi karena selama 30 tahun ia 
telah mempersonakan. 

Selama lebih dari 40 tahun Aka- 
demi film telah pada umumnja mem- 
beri hadiah jang oleh 13.100 anggota- 
ja dianggap diberikan untuk pertun- 
djukkan2 dan basil? terbaik setiap ta- 
hunnja. Para anggotanja mungkin ber- 
sifat sentimentil, tetapi djuga berusaha 

p djudjur. 
Untuk dapat masuk salah satu dari 

kategori pemenang, sebuah film pa- 
ling sedikit harus diputar sampai 1 | 
minggu lamanja disebuah gedung bi- 1 
oskop di Los Angeles. Tahun ini 334 
film Amerika dan bukan Amerika me- 
'menuhi sjarat2 tersebut. 

LOUIS B. MEYER, jang paling ber- 
kuasa diantara Mogul? kuno adalah 

ngusulkan 

  

    
    
    
     

   

                

      
          
      

      

     
Aktor Amerika Dustin Hoftman 
bintang utama film “Midnight 
Cowboy', membongkar tong2 
sampah di New York untuk men 
tjari hartanja setelah terdiadi 
ledakan jang merobek2 tempat 
tinggalnja awal bulan ini. (AP) 

Perantjang artja ketjil Oscar. 
Hadiah2 diberikan pada 

sebuah djamuan makan dihotel Roo- 
sevelt di Hollywood dan banja 200 
pemimpin industri dan suratkabar 
setempat jang memberi perhatian ke- 

BABRA Streisand dan Louis Arm- 
strong hanja film mereka “Hello 
Dolly” jang asli dari Hollywood 
terdaftar untuk merebut Oscar. 

  
 



  

HALAMAN II 

  

: 
MINGGU MERDEKA 

MINGGU, 29 Same 1970 TONTONAN IBUKOTA : BNN PAMUGARAN 'TJANDI : 
BOROBUDUR LAMA Lenong 

"Si. Gobang” 
Oleh : Paul.L.Tobing. 

SATU hal jang menarik perhatian, 
bahwasannja sandiwara chas anak Be: 
tawi, pada saat ini belum punah ber- 
kat tangan2 halus jang selalu setia me- 
ngikuti kehidupan sandiwara langsung 
dari dekat. Sebagai anak jang lahir dan 
@ibesarkan di Djakarta, kami merasa 

losa sekiranja Lenong dipaksa pu- 
nah, akibat kebudajaan modern dapat 
meratjuni kehidupan sandiwara ini. 

Melihat usianja, memang Lenong 
usianja belum tua. Anak Betawi sen- 
Giri baru mengenal sandiwara Lenong 
Versi lain kira2 tahun 1914. Lenong 
jang bentuk hampir serupa dengan san 
diwara anak Riauw. Didaerah ini lebih 
@ikenal dengan nama "Abdul Muluk" 
Setelah itu, si Nbng putra radja Bur- 
han dari Betawi membojong ketempat 
sini. Mula2 di Djakarta dikenal deng- 
an nama "Wajang Dermuluk' . Selu- 
tuh pembawa peranan, terdiri dari 
laki2 dan wanita atau laki2 jang diberi 
pakaian wanita (wadam). 

Tahun 1923 mana berubah 
“Wajang Sumedar”, kemudian 
' Wajang Senggol2. Nama terachir dili- 
hat dari tata tjara pementasan, karena 
sering terlibat dalam pentjak djadi sa- 
ling senggolan. Baru terachir namanja 
lebih populer dengan nama "Lenong” 
Tri Lenong selalu pakai ilustrasi mu- 
sik, jang diperdengarkan djika adegan 

per, adegan baru dimulai atau disu- 
i. 

    

  

  

DEKOR TELAH MENGA- 

LAMI PEROBAHAN. 

elain nama, soal dekor menga- 
lami perubahan. Djamman Wa- 
jang Dermuluk dekornja mema 
kai mute (manik). Pada saat se- 

karang hanjalah memakai sehelaikain 
sebagai krei. Tidak mengenal pergan- 
tian dekor. Ilustrasi musiknja demiki- 
an djuga, dari pakai tambur ala barong 
sai sampai kini pakai orkes "gambang- 
kromong”. 

Repertoir Lenong mengenal pem- bagian tjerita. Pertama: tjerita atas ki- sah2 radja bersifat resmi, seperti kisah radja Indra Bangsawan, Kedua: ferite ra dengan latar belakang djagoan se- 
  

  

— Siapakah anda? Tiap kali kita 
bertemu, se-akan2 anda ingin 
bitjara . . . kemudian meng 
hilang 

# Aku Caria Lowe ! Aku harus 
menemuimu seorang diri. Ha- 
nja anda jang dapat menjela- 
Matkan aku dari suatu ramal- 
an jang menjedihkan ! 

  

Sandiwara 

Anak Betawi 

Kini Semakin 

Populer 
perti si Gondrong, Djampang, Ajub- 
dil.nja. Ketiganja: tjeritera romanala 
Sheakpeare seperti Njai Dasima. Sela- 
in itu, ada tjeritera Lenong jang tak 
masuk kategori ketiga pembagian ter- 
sebut seperti "Kisah anak tiri”. 
Konversi Lenong memang aneh. Tidak 
mengenal etik-stage. Namun satu pera 
turan jang harus dipatuhi, setiap pema 
in harus masuk kepanggung dari arah 
kanan dan masuk kebelakang, 'iwat 
kiri panggung. Pelanggaran peraturan 
dianggap tabuh. 

DIALOG DAN LAKON 

NM clama Taman Ismail Marzuki 
berdiri, lakon2 Lenong jang per 
mah dipentaskan Njai Dasima, "MSi Pitung djagoan Betawi, Si A- jub djago Betawi serie I dan II, si Gon- 

drong, si Pintjing, Lenong si Gobang merupakan tjeritera karja anak muda Ali Shahab jang kedua dipentaskan (pertama: si Gondrong) dengan sutra dara S.M. Ardam. Inti tjerita berkisar pada kedjadian hidup se-hari2. Bek- Mat Sani pada saat sekarang ini kira2 
djabatannja sama dengan lurah) diang- kat oleh Ah Tong si tuan tanah, men- diadi bek daerah Tebet. Terachir bek 
Mat Sani tidak disenangi oleh Ah- 
Tong (Toing Solichin), karena memi 
hak rakjat. Akibat perbuatan ini bek- 
Mat Sani (M-Jusuf), Ah Tong ingin me 
mvingkirkan dari diabatan tersebut. De 
ngan pertolo Jrdjuki (M-Toha 
bek Mat Sani dapat disingkirkan, di 
bunuh. 

  

  

  

Mengapa hanja aku? 

Anda menjerupai almarhum su- 
“miku, seorang pelukis jang ham- 
Pir mentjapai sukses. Djika ke- 
matiannja jang baru? ini dike- 

, Pedagang kesenian 
jang mendjual lukisan2nja mung- 

akan menderita kerugian ! 

   
S. M. ARDAN 
2 jang bertindak sebagai 

Lenong "Si Gobeng”.- 

  

Si Gobang (Naserin) tatkala terdja- 
di pembunuhan sedang menginap di- 
rumah kawannja, terhindar dari perbu 
atan kedjam Mardjuki dan kawan2nja. 
Gobang disingkirkan keluar dari kam- 
pung Tebet.oleh Marii pembantu setia 
Orang tuanja. Sepuluh tahun kemudi- 
an, Si Gobang kembali lagi kekar - 

pung Kangen, sa ehadiran 
si Gobang dianggap satu hal jang sang 
at berbahaja olah Mardjuki. Oleh se- 
bab itu Mardjuki kembali mengumpul 
kan kawan2nja untuk membunuh si- 
Gobang, Dalam hal ini si Gobang, 
jang tidak mengetahui duduk persoa. 
lan duduk kematian. orang tuanja. 
achirnja Mardjuki dan anak buahnja 
terpaksa mati diudjung uang gobang. 
Disinilah' kelebihan si Gobang, dengan 
ilmunja dapat membunuh setiap ma- 
nusia jang murtad. : 

Kita bangga, dari tjelah2 penonton 
bahwa Lenong bukan lagi merupakan 
konsumsi anak Betawi belaka, namun - 
Lenong sudah menjelusup keseluruh 
lapisan masjarakat kota metropolitan. 
Teater terbuka dengan kapasitas bang- 
ku 3000 (tiga ribu) penuh diisi penon- 
ton, mengalahkan setiap repetoar jang 
pa diadakan di Teater Terbuka- 
TIM.- 

aa 

  

PENDIDIKAN SEX BAGI 

PEN DETA KATOLIK 

Vatikan telah memerintahkan di- 
adakannja pendidikan sex bagi tjalon 
tjalon pendeta katolik dimasa? men- 
datang untuk menjiapkan mereka se- 
bagai pendeta? jang lebih baik dan 
tidak kawin selama hajatnja. 

Instruksi itu termuat dalam sebuah 
Hokumen setebal 67 halaman, dimana 

lah 

datang dengan tudjuan ""mengadoptir" 
seluruh pendidikan kependetaan un- 
tuk memenuhi kebutuhan zaman se- 
karang ini": 

— Tetapi bagaimana tjaranja aku 
dapat menolong anda? 

# Muntjul bersamaku, se- 
bantar sndia, dalam pemeran 
tunggal jang diadakan untuk- 
nja oleh pendjual2 lukisannja 
di Santa Fe minggu depan. Tak 
seorangpun jang mengenal Kari 
disana ! 

  

   

— Tetapi bagaimanapun djuga ki- 
ta akan mengaturnja ! 
Aku akan berada di Santa Fe. . 
djika perasaanmu te: 
dan anda berubah pendirian ! 

Kukira hal itu sudah lewat, Nj. 
Lowe — Katakaniah ! 
Apakah Kari mei buhkan 
tantatangannja pada lukisan2- 

    
  

Carla? Easy! Aku baru sadja da- 
tang. Djika anda dapat membe- 
rikan beberapa. 

Siukurlah, anda ada disini ! 
Aku harus bertemu anda seka- 
rang djuga !! 1! 

  

DAN MAHAL 
PELAKSANA PEMUGARAN BELUM TERIMA 
BANTUAN SUMBANGAN DARI LUAR NEGERI 

Oleh Koresponden "Minggu Merdeka" 
RENTJANA pemugaran atau 

restorasi tjandi Borobudur mem- 
butuhkan waktu jang tjukup la- 
ma dan. pembiajaan jang tjukup 
besar, demikian didjelaskan oleh 
Drs. R. Soekmono kepada rom- 
bongan Menteri P.&.K. Mashuri 
SH ketika beberapa waktu jang 
lalu mengundjungi tjandi Boro- 
budur jang letaknja antara Jogja 
dan Magelang. 

Dikatakan bahwa — menurut ex- 
pert dari UNESCO jang sudah me- 
ngadakan penjelidikan dari dekat atas 
usbha2 restorasi tjandi Borobudur 
tersebut, waktu jang dibutuhkan ti- 
dak kurang dari 8 tahun. Hal ini di- 
sebabkan karena harus membongkar 
25.000 M3 batu2an tjandi dan ba- 

j 9 ternjata 
hampir separoh 

ndi Borobudur tersebut. 
Ing itu katena rumi' 

masangan kembali batu2an tersebui 
maka setelah dibongkar batu2 tadi 
diberi bernomor sehii 

   

  

    

    

    

      

nja 
batu2 jang hilang. Sampai saat ini be- 
berapa tenaga ahli dari I.T.B. maupun 
U.G.M. tengah mengadakan peme- 
taan tjandi tersebut setjara sistimatis 
dan sangat teliti. 

Miringnja tembok2 dan lantai 
tjandi jang boleh dikatakan telah me- 
rata keseluruh tjandi tersebut menua- 
djukkan bahwa keadaan fisik tjandi 
tersebut saat ini memang sudah me- 
nundjukkan ketuaannja dan harus 
mendapatkan perhatian jang sangat 
istimewa apabila kita tidak ingin ke- 
hilangan bangunan bersedjarah terse- 
but. 

Mengenai banjaknja batu2an tjan- 
di jang hilang, Soekmono mengata- 
kan mungkin hal itu disebabkan oleh 
keteledoran Van Erp jang beberapa 
tahun lampau pernah berusaha memn- 
perbaiki tjandi tersebut, tapi rupanja 

penjelidikannja atas djenis ba- 
tu2annja kurang sempurna maka ba- 
jak batu2annja jang dibuang dan di- 
ganti dengan djenis batu2an jang lain 
jang njatanja mutunja djauh sekali 
Sebab djenis batu2an jang dipaka 
berasal dari satu daerah tertentu, 

  

  

    

   
“ PERLU LABORATORIUM 
UNTUK PROSES FILM BER- 
WARNA. 

Djakarta (MM) 

DARI sekian banjak film pro- 
duksi nasional jang telah selesai 
pembuatannja baru Si Djampang 
Mentjari Naga Hitam, demikian 
kalangan perfilman nasional me- 
nerangkan kepada wartawan MM. 
Jang sedang dalam penjelesaian 
dan diharapkan dalam waktu de- 
kat dapat dipreview-kan adalah 
"Palupi” dan "Mat Dower”. Pada 
pertengahan bulan April diharap- 
kan "Nji Ronggeng” akan menju- 
sul dilajar putihkan. 

Menurut rentjana, sebetulnja 
film2 itu sudah harus selesai pa- 
da bulan Djanuari jang lalu. Teta- 
pi berhubung prosesnja harus 
dilakukan banjak diluar negeri, 
maka mendjadi agak terlambat. 
Seperti diketahui film2 itu ham- 
pir semuanja berwarna, ketjuali 
"Mat Dower". Jang tertinggi bi- 
gja pembuatannja adalah ”Nji 
Ronggeng” jang ditaksir akan 
menghabiskan uang Rp. 35.djuta, 
diikuti oleh "Palupi” Rp.3Ldjuta 
kemudian "Mat Dower” Rp.26 
djuta dan "Si Djampang” Rp.22 
djuta. 

Produksi film jang masih da- 
lam rentjana ada apaan film, di- 
antaranja jang sudah mempunjai 

djudul Plan” "Bunga2 Pagar 
an” dengan sutradara Wim Um- 
boh, "Bernafas Dalam Lumpur” 

der sutradara Turino Djunae- 
di, "Si Gondrong” dengan sutra- 
dara Misbach J. Biran. Film jang 
masih dalam shooting jang seba- 
gian besar dilakukan di Bali ada- 
lah "Pembalasan Iblis”, jang di- 
sutradarai oleh Nawi Ismail dan 
dibintangi oleh H.S. Tahax, serta - 
aktris baru Varia jang didempi- 
ngi oleh aktris kawakan jang per- 
nah didjuluki ratu sex: Nurna- 
ningsih. 

Film2 produksi nasional terse- 
but hampir semuanja dalam tata 
warna dan lajar lebar. Dalam per- 
kembangan produksi film, nam- 
paknja film hitam putih sudah 
akan ditinggalkan. Oleh karena 
itu pemerintah harus segera me- 
mikirkan terutama PFN untuk 
melengkapi dirinja dengan labo- 
ratorium untuk memproses film 
berwarna baik untuk ukuran 35 
mm maupun Ibmm, demikia n 
kalangan film nasional tersebut 
mengachiri keterangannja. 

  

Sementara itu konstruksi tjandi Bo- 
fobudur adalah sedemikian rupa se- 
'hingga apabila lantai dibongkar maka 
temboknjapun djuga harus ikut ter- 
bongkar. 

Rusaknja tjandi Borobudur sete- 
lah dilakukan penjelidil ikan disebab- 

jaitu karena 
air hudjan jang turun membasahi 
maupun karena air jang ada dibawah 
permukaan tanah tjandi tersebut. Itu- 
lah sebabnja maka permukaan atau 
wadjah tjandi Borobudur sekarang 
ini banjak ditumbuhi djerawat2 se- 
hingga mengganggu keaslian dan kea: 
gpngan wadjah tjandi tersebut. Di- 
samping iru proses alamiah jang ter 
diadi pada tanah tempat berdirinja 
tjandi tersebut telah menjebabkan 
tjandi Borobudur “terbenam” atau 
ambles sehingga lebih rendah dari as- 
linja. Perlu diketahui pula bahwa tjan- 
di Borobudur ini dibangun diatas se. 
gundukan tanah jang berbentuk ku: 
bah sehingga konstruksi fondasinja 
pun sedemikian rupa agar bisa meno- 

   

  

   

   

           
      
     

      
          
    
            

              

    
          
           
             

           

          
     

    
          
      
    

  

PAUL NEWMAN 
sukses dalam film 

BARANGKALI hal itu kini tak 
merupakan soal jare angker lagi. Kira 
kira puluhan tahun jang lewat iimas 
Kim, hang ja mesgakaa sam bunga: 
am! jang b , tanpa suara, 
ai n mam Isteri dalam film tidak 

dil n producer. Bah- 
Kan sebuah studio tak mau kaiau ar. 
tis2 jang bekei ja buat studio ada 
dalam hubungan keluarga. 

Kalaupun ada jang membatalkan 
kepertjajaan jang angker itu ialah 
pasangan Alfred Lunt dan Lynn Fon- 
'ane, pentjinta teater jang 

sepasang 
lah hal jang pernah dianggap 

hasilkan Aa Kalaupun 1. hasi 
djadi in suami isteri djusi 
Ken To scene dalam film telah 
menul epada binta . 

Namun tidak demikian ketika tiba 
tiba para producer membuat film2 
komedi 'jang dibintangi oleh Kay 
Kendali & Rex Harisson. Para produ- 
cer film malah berusaha agar pasang- 
an suami isteri supaja bisa bermain 
dalam film jang sama. Ini dapat kita 

& 
HADIR DI KONSER JULIETTE GRECO DI ROMA. 

pang bangunan tjandi jang spektaku- 
ler itu. 

Mengenai terlantarnja usaha pe- 
mugaran tjandi dikatakan karena ti- 
dak tjukupnja biaja rutine jang dise- 
diakan oleh Pemerint 
dana dari luar negeri jang kabarnja 
banjak diterima lewat Panitya Nasio- 
nal Restorasi, ternjata belum sampai 
kepada pelaksana pemugaran tjandi 
Borobudur” meski satu sen pun. 
Padahal, demikian Srikraono, biaja 
jang dibutuhkan tidak kurang dari 
US $ 35 djuta 

Hal2 jang dikemukakan diatas ha- 
njalah menundjukkan bahwa tjandi 
Borobudur memang benar? SOS, di- 
antjam bahaja keruntuhan dan me: 
mintakan perhatian jang sangat se- 
rius. Sementara itu usaha dari Depar- 
temen P.&.K. dengan memasukkan 
restorasi Borobudur kedalam projek 
Pelita nja telah menjediakan beaja 
Rp. 50 djuta untuk tahap | Pelita ini 

    

    

    

(Pena : ARI 

  

Gambar samping dan bawah me- 
lukiskan keadaan tjandi Boro- 
budur jang kini sedang mengala- 
mi pemugaran. Pembatja dapat 
melihat sendiri, betapa kini re- 
lief2 pada temboknja sudah nam- 
pak miring dan retak2. 
(Gambar samping foto Dep. P& KJ 

Sama2 Terdjun 
Di Dunia Film 

JOANNE WOODWARD PUNJA PERSOALAN 
PRIBADI JANG MEMBUTUHKAN KESABARAN 

DENGAN SUAMINJA PAUL NEWMAN 

  

ducer star Kirk Douglas telah me- 
bil pasangannja u: 

tm avonturnja, "The Vikings”: 
Pasangan baru mulai lagi diperhati- 

kan orang. Pasangan Paul Newman 
ward mulai dapat 

ara producer. Joanne 
ntang karakter kelahir- 

, pun melihat hal itu 
bagai satu usaha untuk mendaki 

kesatu tempat jang lebih baik sebagai 
seorang artis. Joanne jang sedjak 

(il berni iersangakan diaai pemain 
dr: lebih suka kalau disebut artis 

il 
2 proporsi seperti Marilyn Mon- 

Png Kena ale rahang dngan 
n. 

“Saja memakai pakaian ibu selalu 
sebelum saja dapat memiliki sebagai 
kepunjaan sendiri. Itulah ada permai- 
nan kesukaan saja anak2 lain 
datang untuk bermain dirumah saja. 
Djika dirumah mereka sedikit banjak: 

nekun dan menjukainja' - 
aran Tupanja berpusat 

pada dirinja sendiat semata tea be- 
itu mesra didarah bintang ini, bahkan 
al itu telah memberinja kesempatan 

sampai bermain. Bagaimana Joanne 

  

Aktris kelahiran Austria Marisa Meli tiba disuatu thester di Roma bulan 
Jalu untuk menghadiri pertundjukan penjanj Perantjis Juliette Greco 

(Gambar AP) 

  

Woodward memasuki sebauh studio 
adalah berkat keuletannja. 

Joshua Logan adalah seorang su- 
tradara jang mentes dalam bagian dari 
tierita panggung jang digemarinja ja- 

ienic”, 
Hebat,” kata Joshua bagan: sete- 

lah Joanne siap, "- ketjuali buat satu 
hal. Anda mesti menggandakan buat 

peranan kakak jang satunja djuga. 
karang djika Anda sedikit tjantik...” 
Joanne menangkap kata2 sutraia- 

ra itu. Ia memotong rambutnja, jaket 
jang Sagat membentuk tubuh dipa- 
kainja dan sambil berdiri dengan ga- 
ma serta sedikit membuang air mu- 

inja jang seperti djidjik itu. Joshu 
a Logan mengaku bahwa Joanne 
mempunjai keragaman wadjah seperti 
ketjepatan reaksi kimia, seperti Logan 
bilang. 

Tetapi sebagai interval dari hidup 
teaternja ia pernah bertukar alih se- 
bentar sebagai sekretaris wanita, se- 
mentara belum ada kerdja dibidang- 
aja. Kemudian G Tok dan 

eorge Montgomery pasang - 
an2nja dalam televisi. Dan setel: 
itu Joanne mendjadi pekerdja tetap 
dalam bakatnja. 

Setelah beberapa fimna, "Count 
", "Me 

   

  

   

Three Faces of 
, Le Hot Summer” dan 

"Rally Round Tre Flag Boys”, dima- 
na film terachir mereka aa in da- 
lam pasangan, produser mulai mene- 
Tima permintaan publik agar "Joana 
& Paul team” dikedepankan lagi. 
Akan tetapi apakah bagi artisnja sen- 
diri ini satu hal jang mereka sukai be- 

  

lum lagi tentu. 
“Paul (suaminja, Paul Newman) 

dan saja selalu berselisih paham ten- 
itu selalu. Ia seluruhnja adalah 

selalu membuat se 
i ketu    

kan bahwa itu bukantah proses-terpi- 
kir menudju kepada metamorposa, 

  

   

  

   
    

  

   

    
   

  

   
   

    

   
    
     

    

        

   
    
    

      

     

  

       
         
    

    

    
   
   

   

  

   

  

    
   

  

JO4PINE WOOOWARD 
2 ja persoalan pribadi 

       

  

     

       
tetapi betul2 kuno tjuma, berpura2 
jang serius. Sebetulnja, adalah sama 
hhalnja, tetapi tjara saja adalah mem- 
bentuk-kedalam, penampilan pribadi 
dan tjaranja adalah proses jang dipe- 
ladjari, proses psikologis. Buat saja 
pribadi, saja kira tjara saja ada lebih - 
mudah. 

“Martin Ritt telah menjutradarai 
tiga film jg saja buat distudio 20th 
Century Fox,dan bahkan Tuan Nu- 
nnally Johnson dan "The Three Faces 
Of Eve" saja hanja membiarkan ka- 
Takter2 itu timbul, dengan tidak per- 
Bi kesutradara minta tolong. Tentu 
sadja tidak hanja begitu dan tak se- 
mudah seperti terdengar, Saja sandar 
kan sebagian besar kepada pakaian 
dan make-up dan gaja-rambut untuk 
mngnoleng saja membawa karakter itu 

idup. 
kali waktu saja mendapat ke- 

sulitan dengan karakter dan pergi ke- 
pada Martin Ritt minta pert 
dalam “The Long Hot Summer”, (di- 
mana ia lawan main Paul New- 
man) - saja hanja tak dapat bu- 
at gadis itu mendjadi hidup.”Marun 
menerangkan kepada saja untuk me- 
motong rambut saja. Saja lakukan 
dan berhasil ! Tetapi dalam "The 
Sound And The Furry”, 
tul2 berdjalan seperti jg. dil 

Rupanja beda paham antara Joan- 
ne Woodward dan Paul Newman jang 
diminta publik untuk main bersama 
ini merupakan persoalan pribadi bagi 
Joanne 7! Olen - LS MH 

   

DI RUSIA GAMPANG 
TJARI 

"POPULARITAS" 
DJIKA ANDA ingin tjepat dja 

di terkenal dinegara Sputnik ti 
daklah terlalu susah. Naiklah bis 

atau trem, tapi pura2 "rupa" 

membajar kartjis, Untuk ini tidak 
susah, sebab trem disana tidak a- 
da kondekturnja. Setiap penum 
pang wadjib memenuhi kewadjib- 
annja, meskipun Pak Kondek tur 
"tidak hadir". Masukanlah uang 
retjehan ditempat jang sudah di 

sediakan dan diambillah kartjis 
untuk keperluan ini. Tarip ang: 
kutan dengan bis djumlahnja 5 
kopek dan trem 3 kopek 

Kalau tjoba2 melanggar keten 
luan ini, mungkin dengan tidak 

Ihsangka-sangka perempuan jang 
duduk disebelah anda adalah seo. 
rang pengawas. dan tidak segan? 

menangkap basah perbuatan an- 
da. Tidak peduli sebelumnja an- 
da pernah asik ngobrol dengan 

dia. Atau barangkali disalah satu 
pemberhentian, akan naik seor 
ang “penumpang” jang dengan 
mendadak mengadakan razia kar 
Yi. 

Kalau tertangkap basah mem- 
bontjeng gratis, maka tidak lama 
kemudian anda mendjadi “terke- 

nal” Foto anda lengkap dengan 

nama, alamat rumah dan peker- 
djaan akan menghiasi dinding2 
trem atau bis. Tidak pandang bu 
Ju apakah anda insinjur. dokter 

ataupu" tukang sapu djalan. 

Mungkin Yara bak untuk.mem- 
berantas korupsi. djuga @ Indo- 
new PAB MINGGU) 
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“ 
MINGGU, 29 MARET 1970 

TEATER 
. DORTMUND : 

DITINGKAT dua toko serba-ada 
.kota Dortmund jang selama ini dihia- 
si oleh boneka2, permainan anak2 
dan barang2 keperluan. perkemahan 
. kini untuk sepekan lamanja diada- 
ikan pertundjukan seni-drama oleh pa- 
ra artis Teater Kota Dortmund. Pe- 
mimpin pertundjukkan Gert Otrnar-. 
'Leutner menerangkan, bahwa pekan 
seni-drama itu diadakan terutama un- 
tuk memikat penonton2 baru bagi tea 
ter kota tersebut. Ahli drama Dr.Au- 
guat menegaskan, bahwa teater kota 
ingin mengusahakan, agar para penon- 
ton jang selama ini oleh, berbagai ma- 
tjam sebab enggan berkundjung kete- 
ater, dapat dan terangsang 
oleh hidangan2 pekan seni-drama itu. 
Bila penonton tidak datang, maka 
kami mengundjungi mereka, kata ahli 
drama itu selandjutnja. 

Menurut kenjataan, hanja setiap 
dua orang sadja dari pemuda2 diba- 
wah 18 tahun daerah Rhein dan Ruhr, 
jang benar2 pernah melihat teater da- 
ri dalam, sedangkan dari seluruh pen- 
duduk Rep. Eed. Ojerman hanja 5 per- 
sn sadja jang dengan teratur menon- 
ton pertundjukkan sandiwara atau 
mendengarkan opera. Untuk menga- 
tasi kenjataan itulah, maka pekan se- 
ni drama itu dilakukan. Pada setiap 
toko serba-ada jang besar2, teater ko- 
ta Dortmund itu: dapat berhadapan 
paling sedikit dengan 200.000 penon- 
ton dalam seminggu. Selain teater, 
djuga pameran2 lain, seperti pekan- 
kepolisian hingga kekesenian rakjat 
senantiasa — mendapat pengundjung 
jang memuaskan. 

KAMI DATANGI MASSA. 

Dengan sembojan: “Kami datangi 
massa” prakarsawan pekan seni-dra- 
ma itu selain mempertundjukkan ba- 
gian2 tjeritera jang terkenal, djuga 

mentjari 
penonton 
di-toko2 
serba-ada 

mempersilahkan publik memperhati- 
kan kehidupan dibalik lajar, betapa 
dilakukan latihan2 mimik dan balet, 
menghias, dan sebagainja. Dengan be- 
aja pengeluaran jang ditanggung oleh 
toko serba-ada itu, maka umum dibe- 
ri kesempatan pula mengeluarkan pen 
dapat dalam bentuk diskusi atau men- 
tjobakan sendiri ide2 mereka dipang- 

Pangan demikian sekali-gus teater 
kota dapat mengenal kata2 seniman 
jang selama ini tersembunji sadja. Se- 
tiap orang jang beraksi dipentas, baik 
dengan melakonkan adegan drama, 
menjanjikan sebuah aris atau mende- 
klarasikan sadjak2 drama Shakespeare 
dan lain2nja, akan mendapat penghar- 
gaan melalui sebuah panitia juri jang 
dibeajai oleh toko serba-ada itu dju- 

  

2 Hal itu sebenarnja bukanlah perta- 
ma kalinja teater kota Dortmund me- 
njerbu massa setjara terbuka. Kontak- 
kontak dengan publik setjara itu dila- 
kukan pula di-sekolah2, fabrik atau 
pelabuhan2. Teater Sentral Bonn te- 
lah melakukan pula pertundjukan de- 
mikian pada salah satu toko serba ada 
jang besar dikota tersebut, bahkan 
pertundjukkan suatu tjerita menjelu- 
ruh, jang dikundjungi umum, setelah 
mereka melakukan belandja dikota 
tersebut. Bahwa usaha mendekati ma- 
ssa setjara demikian sangat berhasil 
dapat dibuktikan kemudian dengan 
mulai bertambahnja pengundjung2: 
teratur ke-gedung2 sandiwara atau o- 

pera. Delia L. 
kainnja” 

TJELAH2 KEHIDUPAN : MAN 

| Tukang Potret Keliling 
ACUHIR2 ini karir sebagai tukang 

pose keliling banjak digemari orang. 
ibukota djumlahnja tak terhitung 

banjaknja, mereka pada setiap harinja 
keluar masuk gang2 diseluruh pelosok 
kota. Mereka sendiri menjebut dirinja 
sebagai "tukang potret amatir” bi: 
nja. Tetapi sebenarnja dilihat dari ka- 
rir jang dilakukannja, tentu pekerdja- 
annja itu sudah bukan amatir lagi. 
Dengan modal sebuah kamera dan 
beberapa rol film dapatlah ia mem- 
peroleh suatu lapangan kehidupan se- 
bagai tukang potret keliling itu. Se- 
dang untuk pekerdjaan mentjutji film 
serta mentjetak peter ia tinggal mc- 
njerahkan sadja kepada tukang. Teta- 
Pi ada pula diantara mereka jang su- 
dah madju usahanja sanggup menger- 
@jakannja sendiri. . 
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HARIAN "MERDEKA" DALAM MAPERNA. 

Mereka jang terdjun kedalam bi- 
dang ini pada umumnja tenaga2 mu- 
da. Dengan menjandang kamera kesa- 
na kemari tak ubah sebagai seorang 
Wartawan sadja lajaknja. Sehingga o- 
rang sering keliru beranggapan ka- 
dang2 mengira seorang tukang po- 
Iret biasa sadja disebut wartawan. 
Betapa tidak ! Sebab disamping tam- 

mereka jang gentle djuga gerak 
tak Kalah gesit dengan war- 

n2 foto sendiri. Untuk ini kita 
sa melihatnja di-tempat2 seperti Sa- 
nah, Taman Ria, Kebun Bina 

Bina Ria dll. tempat2 keramai 
Mereka dengan kameranja itu siap 
menjediakan djasa baiknja kepada sc- 
seorang jang membutuhkannja. Disam 
ping begini, merekapun kadang2 me- 
nerima panggilan2 oleh orang2 jang 

    

   

  

    
   

  

Sebelum MAPERNA Akademi Wartawan Surabaja 1970 dibuka, 
nampak dalam gambar ini ketua pelaksana telah memberikan kesempat: 

an dengan 
disi AWS, 

memperkenaikan mahkota dan nama sutji jang mendjadi tra- 
Disini antara lain “Harian MERDEKA” di Surabaja ternjata 

' telah mendjadi populer dikalangan mahasiswa2 AWS. 

  

(Foto kiriman: ZL/411 AWSI. 

  

berhadjat misulnja perkawinan, ulang 
tahun dsb-nja. Djusteru dengan saat2 
inilah jang mendjadi harapan sei 
lukang2 potret itu, sebab mereka da- 
pat menghabiskan beberapa rol film 
(iasanja untuk praktisnja mereka 
menggunakan film jang satu rol 36 ka- 
li opname). 

    

Dimulai dengan beladjar 

  

  

sendiri. 

KEBANJAKAN dari tukang2 po- 
tret keliling itu memulai karirnja dk    
ngan beladjar sendiri. Tapi ada pula 
jang sebelumnja beladjar setjara chu- 
sus, hingga kadang? hasil pemotretan 
nja benar2 profesionel bahkan tak 
mungkin pula mampu menghasilkan 
foto djurnalistik. Y 

Tentang sekadukanjnssebewai 4 
kang potret itu penulis-sempat ber- 
omone2 dengan seorang tukang po- 
tret amatir muda jang sudah tjukup 
lama mendjalankan karjanja itu. Sel 
ma ini ia sendiri belum memilil 
tanggung djawab keluarga, sehingga 
penghasilannja se-hari2 mentjukupi 

kebutuhan 2nja. 
Semula ia hanja beladjar dengan 

salah seorang kawannja dengan me- 
ngikut kesana kemari. Lama kelamaan 
setelah ia mer: Ijuk mampu 

    

  

  

    
    

    

   

      

      

  

   
    

     
perasinja kadang2 djika 

  

bernasib baik satu rol film kali 
s. Bahkan bila 

ng dua rol- 
a, notabene 

ng afkir, 
Selain djalan kel k 

png ia kerap kali m 
lah2. Biasanya -pel. 

suka mengala 
a foto 

dah klar dan ia datang menjerahka 
nja belum senpat menjebut taripnj 

    

   

ngom, 
atau “Baj 
dan segala matjam kata2 lagi. Situasi 
demikian meski dihadapi dengan mu- 
ka jerah, dalam. hati, mendongkol 
djuga. Maka dalam hal jang demikian 
itu diperlukan kesabaran dan keta- 
bahan. 

Suatu kali ia menjusuri sebuah 
gang pada sore hari, Tiba2: sepasang 
muda-mudi jang sedang duduk? dide- 

Apakah tak ada seorangpun 
Jang menolong saja 2! 

  

Model pakaian sport tjiptaan NANI YEE untuk musim semi 
1970 di CALIFORNIA. Djulukan jang diberikan untuk pakaian sport 
bermotif “attic” ini berbunji “Pakaian sport jang menerobos sipema- 

"MINGGU MERDEKK 

  

   
   

      

    
    

    

  

   

              

   

    

   
   

   
   
    
   
   
   

  

   
   

    

   
      

   
    

    

(Gambar AP) 

pan rumahnja memanggihja. Mereka 
kontrak untuk menghabiskan satu rol 
film. Segera ia melakukan tugas mc: 
motret mereka berduaan maupun sen- 
diri2. Dihalaman rumah djeprct, di- 
beranda djepret, diruang tamu, bah- 
k duh sungguh tak kusangka 
sama sekali” kata situkang foto kita 

juga memotret mc- 
Pengalaman demi- 

2nja sampai sekarang 
ia djumpai dalam profesinja sebagai 
tukang potret. Namun setelah itu ia 
diadjak minum2 dengan kue2nja jang , 
lumajan djuga sehingga tugas istime- 
wa itu mendjadi terlupa. 

Pernah ia mendapat panggilan un 
tuk memotret suatu pesta perkawinan 
jang tempatnja djauh dari rumahnja- 
Didalam memenuhi panggilan itu ia 
sampai larut malam melakukan pe- 
motretan2, hingga sewaktu akan pu- 
lang kehabisan kendaraan. Terpaksa 
malam itu ia menginap dirumah 
malam itu ia menginap dirumah jang 
empunja hadjat. Besoknja pagi? buta 
ia pulang. Begitu sampai dirumah ia 
baru ingat setelah ada orang jang da- 
tang mendjemput bahwa hari Itu ia 
mesti mengikuti rombongan picnic ke 
Bogor. Dengan mata seterigah ngan- 
t 

tondisi badan jang tidak sehat 
itu, hasil2 pemotretannja banjak Jatig" 
tidak sempurna dimana achimja ia 
menerima tegoran2. 

Memotret dipulau. 
SEBUAH pengalaman buruk jang 

paling mendjadi ingatan adalah sewak- 
tu ia memotret pesta ulang tahun se- 
orang putri ketjil disebuah keluarga 
Ia mengabadikan peristiwa? bersedja- 
rah bani koeatya Dorfekitan hadi 
satu rol film. Tetapi ia telah menge- 
tjewakan seluruh anggota keluarga 
tersebut tantaran foto tak djadi semu- 
a disebabkan mengalami kesalahan 
tehnis sewaktu mentjutji filmnja. Ia 
merasa lemas seketika mengalami pe- 
Tistiwa itu, mana uang perskot telah 

ia terima. 
Dalam rangka sibuk2nja pendu- 

duk ibukota mengurus kartu pendu- 
duk, ia bersama seorang kawannja 
membantu penduduk pulau Seribu 
memotretnja selama setengah bulan. 
Tentu sadja karena djasa2nja itu me- 
reka mendapat sambutan istimewa 
dari penduduk pulau? tersebut. Se- 
dang penduduk sendiri disamping 
tret buat keperluan kartu keteranga 
djuga ” mempergunakan kesempatan 
jang djarang terdjadi itu untuk foto- 
bersama2 keluarga mereka. Dalam 
hal ini mereka telah berdjasa mem- 
bantu penduduk jang djauh dari kera- 
maian kota itu, dimana mereka tak 
usah bersusah pajah untuk berfoto 
distudio jang djauh letaknja. - 

.TJASMO TATILITOFA 

    

Saja harus keluar dari sini pada 
tanggal 1 Agustus !       

Saja akui, djiwanj2 besar, pan- 
tas dikagumi. , 

Hanja satu jang saja susahkan Siapakah jang akan menolong 
sipenotong itu ? 

" nji2 Vivi Sumanti, Muchsin, Benj 

  

KEKELUARGAAN Pemuda Pa- 
dang - Pariaman Djaya tanggal 2 April 
nanti akan persembahkan suatu atjara 
malam gembira setjara tjuma2 untuk 
silaturahmi bagi masjarakat Minang. 
Akan dihidangkan malam itu ARU- 
LAN, COMANDO'S dengan Ik 15 
orang penjanji antara lain Bing St» 
met, Ernie Djohan, Elly Kasim, Reog 
BKAK dan atraksi pentjak silat matt 

Amir Pet cs. Dikatakan pula 
diharapkan tampil penji      

  

Kartini Rosadi dan Nuskan Sjarif. 
Malam gembira tersebut berdjudul- 
'BADENDANG DJO MALAWAK. 

SEORANG biduanita pendatang 
baru dari Semarang setelah ditemu- 
kan oleh Jasir Sjam bulan Djanuari jl, 
2 mir setelah itu mendapat kesem 
patan Rekaman di Remaco untuk s1- 
tu Lp 8 lagu. Ia bernama ANDRIANI 
dan masih duduk dikelas III SMP 
Masehi di Semarang. Sementara itu 
seorang lagi biduanita remadja dari 
kota Djokja jg bernama NUNING SU- 
NARJO mulai pula mendjedjakkan 
kakinja didunia piringan hitam bulan 
ini. Nuning Sunarjo tjukup dikenal 
baik di Djokia diantara penjanji teen- 
2. Oleh: JUL CHAIDIR. 

"Flotila" 
"F 

   

gamba 

ib baru lewat. Sendja putjat 
setapak2 menuruni malam. Malam 
makin hitam. Dan awan? tebal ber- 

tungan. Binatang2 malam, jang 
tjil2, jang suk: Be 

mene kan di 

esepian, 
Dan ketikan2 njaring 
sebuah rumah. Di 
seorang perempuan 

muda digei egelisahan. Djantung- 
nja berdetiklah, seolah mau balapan 
dengan suara air hudjan jang akan tu- 
run menderas. Dan dera: hudjan 
membabat malam. Dan degup djan- 
tung Inah, masih berlarian atas bo- 
lah2 wol warna putih, jang bergerak. 
kan diantara djari2nja. Hudjan makin 

i egelisahan 

lam ini te 
sulaman sebuah kaos 
tuk kekasihnja Zainal. Dan 
Nja itu kini masih tetap mengembara 
dalam kedinginan malam diluar kota. 
Dibebukitan sebagai seorang gerilja. 
Djaman pendudukan. Djam malam 

didjatuhkan atas kota. Djam tudjuh 
nduduk tidak lagi dibenarkan ber- 

tan. Kota djadi mati. Dan sekali2 
dikedjuti derum mobil2 berlapis ba- 
dja Belanda berseliweran. Patroli. Dan 
maekali juga dikedjauhan, dentum2 

. lal 

2 dalam kamat, Suara” peluru jang 
tusan, berarti kematian. Mereka 

lebih tenteram, menerima malam da- 

tj
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. DIAWABAN DJANGAN ASAL ME- 
NERKA. Kn 
TTS-MM 15 MARET 1970. 

M :1. BARTER: 4. AURI:5. KE Ma 
Menuragi J. AMORI 3 KNTE, 4: 

KN en 
Para Pemenangnja 

1. Hadiah ke 1 Rp000, 
Ir. HERRWANTO, Klas: II L-2 

N MI, Dj. Dephaepari II, Dj. Kebon Sereh 

2 Mae RAP 
Beda Batan 

3. Hadiah ke-III Rp.2650,- 

MU LSMP Negeri TV, Dil. Kartini 

     

Untuk pemenang jang bertempat 
di d tinggal Gi Dinknrya lapat ng 

  

Pelan aan di dikirimkan melalui poem: 

    

  

Namun walaupun usianja masih muda 
. tetapi berkat latihan2 jang disiplin 
! maka bend "Flotila” ini sudah da- 
pat mempertundjukkan kemampuan 
nja kepada para penggemar musik 
POP kita. 
"Band “Flotila” pukan sadja dapat 
memperdengarkan lagu2 jang berira- 
sentimentil ataupun lagu2 hot sadja, 
tapi merekapun mahir dan dapat me- 
inguassi lagu2 Underground ataupun 
lagu2 jang berirama lainnja, lebih2 la- 
yu Indonesia. 

Kalau kita melihat namanja groui 
band ini, maka djelas bahwa band: 

  

        

   

dangkan deretan pemain2nja antara 
lain ialah: Denny pada Orgaan, Budhi 
pada Melodi, Munawar pada Bass, 
Chaidir pada Rithym dan Teddy pada 
Drum. 

  

ita dengan band remadja 
"Flotila”. Achirnja kita utjapkan sela 
mat berlatih. Semoga dapat sukses se- 

lalu. (Pena & Lensa: YOGA). 

nal sekali seminggu tentu mengundju- 
nginja. Hudjan masih deras dilvar. 
Malam makin tenggelam. 

Ketukan2 jang dinantikan, tiba2 
melepaskan ket 
lemparkannja sulamannja kerandjang, 
dan Inah lekas menghambur kepintu 

dapur. Dia berhenti roentr, Dinja- 
kan telinganja. iresapinja 

si lagi ketukan itu, serta dia be- 
lum mau. pertjaja akan pendengaran- 
nja jang masih baik. Ketukan tiga ka- 
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nnja sesaat. Di- " 
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HALAMAN 1 

  

  

      

  

    

  

  

  

  

  

    
  

    

      

  

  
    

MENDATAR . 

1.Salah satu bagian dari Angkatan 
Laut 

5.Pandai: Tadjam pikiran 
6.Team Pemberantasan Korupsi. 

7. Arena Gotong Rojong Artis (singk) 

11.Gugur kandungan 

12.Organisasi Orang2 Palestina di- 
luar Negara2 Arab (singk. bah. Ingg) 

13. Typhus, Cholera, Dysentri 
14.Mendurhaka kepada Tuhan 

rlatih seperti nampak pada 
(Foto : Yoga) 

  

patjarnja. Kekasihnja. 
- Dari mana sadja kau kak selama 
ini, kata Inah sambil menjerahkan se- 

helai ga Dan lelaki itu an 
menggigil inginan. Ber-kali2 diu- 

sapnja Akur 0 mendjurai lebat. 
spon rambut an itu. Ram- 

t pedju kata2 Inah 
mah Gebakamg Hanja senjum 

jang itu2 djuga dilemparkannja. Dan 
perempuan jang dilempari senjum itu. 

Hi Terima hi manis. ben Jana 
rtatapan. Lama merel ti 

an. Dan siul itu, achirnja meberikan 
rindu mereka jang me-lepas2. bapa 
masih berdekapan, mereka berdjalan 
kepintu dapur. Hudjan masih turun. 
Dingin malam menerobos lewat pintu 
menganga. Di nja lela- 
Bp aa end pin- 
tu. Tubuhnja mulai kehudjanan. La- 

Oleh: DJOKO SUBAGIO 

ma mogaka bertatagan, Rambut Intahi 
uu mulai basah. kedua mata I- 
nah mulai basah dengan air mata. 
Achirnja letaki itu berkata lirih. 

Dan achirnja tubuh 

3 1 

  

        

      

  

Kiriman: SUPOMO A.S. 

MENURUN : 

2.Jang dewasa ini banjak disoroti 
dan dibitjarakan oleh pers dan 
masjarakat 

3: Gunung di Flores jang tahun 1969 
pernah meletus 

4.Persatuan Bulu Tangkis Thai 
(singk. bah. Inggeris) 

1.Pemerintaban, seseorang (radja) 
jang tidak ada batasnja 

8. Pergi (bahasa Inggeris) 
9.Sebelum R.W. 
10.Nama suatu negara di Eropa 
15. Nama kantor Berita Perantjis 

“ Untuk "Djangan Asal Menerka” 
ini disediakan 3 hadiah masing2 

berupa uang: Hadiah | Rp. I.000,- 

MM 12 APRIL 1970. 

“ Tebakan2 tjukup ditulis pada 
kartupos atau mengisi 
peda silang2 gambar. Tempelkan 
gambar tebakan: ini diatas kartu- 
pos dengan disertai guntingan: 

  

KUPON 

.I DJANGAN ASAL MENERKA 
Ie TTS —MM 29 MARET "70 

    

ja erat dr 

Ka Dan am aa dn me mukul sampai keudjung 
reka sama? diam. Dan achir se- 
buah letusan tubuh lena 
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ANUGERAH UTAMA 
(Sambungan Hal. I) 

uu, kepada para pemenangnja. Berkat 
teelvisi, pada tanggal 7 : 7 Age 

jas djutawan pirsawan di 
P Pamrike” luar Amerika akan menedansikan 

njerahan hadiah2 kej 
mengnga, bertempat En dadang 

mt Hi lusik di Los Angeles. 
Suara2 pemilihan telah masuk, jang 
telah dihitung dan disottir oleh pe- 
Tusahaan pemerikaa perhitungan inter- 
nasional Price Waterhouse & Co. 

Pentjalonan2 telah diumumkan. 
Teriakan? jang menganggap itu ""'ti— 
dak adil" djuga-telah didengat seperti 

  

   
   

       

  

       
    

  

   
      

  

   
   

   

  

   

  

    
     

    

   
   

kan? Atau Anthony @uinn, aktor da- 
lam film the secret of Santa Victoria? 
Atau Bob Redford dan Paul Newman 
aktor2 dalam film Butch Casid dan 
the Sundance Kid? 

Djawabanja ialah karena kom- 

     
   

      

   

  

   
     

        
    
                                
        
                
      

    
    
    
    
    
          

    

    

  

       

    g 
dengan 8 hadiah Oscar. Film ini me- 

film2 besar seperti "Dark 

  

Spekturm para Aas dalam 
Tilm, musik, drama dan komedi selalu 
bersifat demokratis seperti halnja pa- 
ra ahli Iainnja. 

Djika Akademi itu ditjela, maka 
haruslah berdasarkan kampanje jang 

didjalankan dalam suratkabar2 dagang 
Hollywood dimana ratusan dari djum- 
lah ribuan dollar uang iklan dibeli 
untuk mempropagandakan hadiah 
Oscar untuk film2, aktor2, direktur2, 
djuru kamera, para penulis lagu dan 
lain2nja. 

'Tudjuan itu bersifat ekonomis. 
Film2 jang memenangkan hadiah2 
besar jaitu film terbaik dengan per- 
tundjukkan dan aktor2 terbaik segera 
dikeluarkan kembali sesudah upatjara 
pemberian hadiah dan sesudah pe- 
ngumpulan hadiah sebanjak djutaan 
dollar tambahan pada box - office 

Kalau hadiah Oscar itu dulu me- 
mang semata2 bersifat penghargaan, 
maka hadiah itu sekarang merupakan? 
alat exploitasi djuga. Skema untuk 
memilih satu film terbaik atau satu 
pertundjukkan jang terbaik dengan 
sendirinja tidak realistis dan dramatis. 
Tetapi kemudian orang2 film diberi 
gambaran jang dramatis dan tidak riil. 
itu jang mendjadi persoalan. 

Siapa jang harus memutuskan apa- 
kah Jon Voight lebih baik dari pada 
Dustin Hoffman dalam film “Mid- 
night Cowboy" atau apakah film itu 
lebih baik pe ann, "Z" ataupun film 

'housand D: 
Diantara tama” jang ditjalonkan 

hanja "Hello Dolly', dibuat di Holly- 
wood oleh tangan? Hollywood, tehni- 
si dan personalia . Namun 
tidak mungkin bahwa film2 jang 
ditjalonkan itu akan menang. 

Kendati bertambahnja nilai eko- 
nomis daripada suatu hadiah dari Aka: 

ada lambani 

jang hampir magis pada fantasi para 
penonton. 

Pada satu waktu hadiah2 Oscas 

Dengan senjuman manis disini peragawati Marion Proffit sedang me- 
mamerkan pakaian untuk musim semi dan musim panas 70 dalam pa- 
'meran “Sungari” Galey dan Lord di Hotel Hilton, London jang sedang 
ditjiptakan oleh Jon Hagging. Pakaian ini terbuat dari bahan wol. 

tjapai dalam lapangan hiburan jang 
sifatnja komplex dan berubah (UPI) 
  

For Better ea 
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 
nomical OHC 4-stroke engines and 

' are eguipped with the most modern 
frames, suspertsion systems and 
safe riding features. 

WOR4.D'S LARGEST MOTORCYCLE MANUFACTURER 

"HONDA MOTOR CO. LTD. TOKYO, JAPAN 

    

1 Belasco jang terkenal. Eksponen be 

SP TI TK ng AN NG EA Na 

    MINGGU MERDEKA. 

sebagai "pewaris" Verdi dalam dunia 
Opera Italia. Malahan dikatakan 
gn, bahwa Puccini tidek mungkin di 
piseh2kan dari dinasti keradjaan ope- 

ra Italia, jang dimulai oleh Monteverdi. 
  

ia mulai menulis opera tentang ke- 
hidupan Bohemian di Monsmartre, 
seperti dilukiskan oleh Henry Murger 
dalam bukunja jang kesohor: “Scenes 

de Boheme': Opera itu di- 
ia benar2 tahu, bagaimana membuat villa orre del 
musiknjadramatis dan penuh suasana. ” Lago dan pada tahun 1896 diperke: 

Giacomo Puecini dilahirkan di- — Nalkandi Turi mapun aah dinyan 
Lucea pada tahun 1858. Ketika ia Arturo Toscar Opera itu men- 
mesh mandiadi mahasiswa di Kon- dapat sambutan luar biasa hebatnja. 

1 Dengan "La Boheme" Puccini telah 
melebihi semua tjiptaannja jang ter- 
dahulu dan dengan lukisan tentang 
kehidupan di Montmartre itu ia telah 
menempatkan diri tangga teratas di 
antara komponis2 opera Italia pada 

anggap 
beseran keradjaan opera itu. Disam: 

      

ntjaran lirik 

  

   
Milan pada tahun 

achirnja mem- 
tenaran adalah se- 

: "Manon Lescaut” dilahir- 
Dan sesudah 

operanja itu, Puccini tetap masihur 
sampsi saat meninggalnja pada tahun 
1924, terutama sebagai pentjipta ol 

Mungkin ada opera2 Italia pada 
waktu itu jang lebih 
ada jang sanggup melel 

ia 
di sesuatu jang bisa dianggap sebagai 
"standard work" dalam repertoar. 
Tieritanja sederhana sadja: seorang 
pelukis, ahli filsafat, iusikus dan se- 

tinggal bersama dalam 
Pada waktu di Amerika, ia diserahi 

tugas untuk mentjiptakan sebuah ope- 
ra chusus untuk Metropolitan Opera 
House, Dan lahirlah dinegeri Yankee 
itu "The Girl of the Golden West', 
atas dasar sandiwara pengarang David 

penjair Rudolf jang tinggal untuk 
menjelesaikan sjairnja, Kemudian, se- 
orang perempuan mengetuk pintu, 
masuk. Mimi, gadis sebelah. Terdjalin 

ankle ba gaeriraha hi fomle kemudian kisah-kasih antara. Rudolf   dan Mimi. Oleh Rudolf, Mimi diadjak 
kesebuah cafe untuk drom-droman 
dengan teman2nja. Dalam suasana 
serba bebas itu, Rudolf djadi tjem- 
buru. Mimi putus harapan dan patah 
hati. Setelah djatuh sakit, Mimi di- 
bawa kestudio Rudolf. Mereka ber- 

tapi terlambat. Mimi 
mati dipangkuan Rudolf 

itu dirampungkan oleh Franco Alfano. 
Richard Specht pernah bilang bahwa 
kehalusan jang berliku-liku merupakan 

diintroduser di Teatro Regio di Turin 
nggal 1 Pebruari 1896. Ketika 
menghadiri pementasan? per 

"Manon Lescaut"" 

POLISI DJEPANG 
(Sambungan Hal. UD. 

mendjadi kelompok,kelom- 
pok ma anggota-anggota La An- 

ti Huru Hara memakai pe: 
Toga jon Tinggi akan reoreka Abd sae 
Iam menggunakan gas air mata mau- 
pun kendaraan-kendaraan — penjem- 

- komponis Italia kelahiran Lucca ini 
ihur tidak hanja pada masa hi- 

melainkan djuga se: 
pandjang djaman, selaroa masih ada 

ra dan dapat dipergunakan djika di- 
perlukan. 

Para Pedjabat Polisi terus-menerus 
mendesak supaja mereka sendiri me- 
ngendalikan diri dalam menanggapi 
para mahasiswa. Taktik rhereka jang 
biasa ialah berada dalam posisi berta- 
han sampai para mahasiswa mendjadi 
lelah berkelahi ataupun bertempur. 

. APABILA Polisi terpaksa menggu- 
nakan tongkat-tongkat, itupun digu- 
nakan dengan tangkas. Bentrokan 
bentrokan berlangsung dalam waktu 
iang singkat. Para mahasiswa jang di 
tahan dalam beberapa menit sadja d. 
# wong keluar dari gelanggang perke- 
lzhian. Polisi telah beladjar mengad. 
kan infiltrasi dalam barisan-barisan 
mahasiswa. Pemuda ber-rambui 
djang dengan mengenakan tje'ana 

opter-helikopter dipa kai 
Ik mengintai tempat-tem- 

ja huru-hara dan 
ik 

lalui radio untuk mer 
Ikan anggota-anggota Polisi Ani 
Hara. Apabila perlu Tokyo 

untub menghadi 
pasukan bela di 

latih "ntuk mengendi: 
Adadorar telah 

an huru-ha- 

    

   
    

  

  

          
   

         

        
      

        

      

      
      

           

    
     

    

       
     

    

    

   

       

    
     

  

TA TRNa AN 
    

MINGGU, 29 MARET 1970 

KALAU KELUARGA POP? 
DIUNDANG KE DJAMUAN 
KENEGARAAN INGGERIS 

   

  
opera. Jang paling terkenal dalam 
"La Boheme', menurut pera ahli, ada- 
lah: aria tenor "Che gelida manina'”” 
dan aria soprano "Si mi chismano 

Wa kedengaran setjara ber- 
juga wals Musserta (act 114 

dan kemonian Mimi: "Oh, dio, Mimi” 
(act IV) banjak dikenal orang. 

MINTOROGO 

     

   

          

        

SEX BISA 

(Sambungan Hal. 1) 

ka fikirkan. Bahkan sudah sedjak 
berumur 12 tahun semua orang 
menurun dalam daja tarik fisik- 
nja. Menurut Dr Maddison seka- 
rang sedang diusahakan diselu- 
ruh dunia tjara untuk menemu- 
kan sebab-sebabnja kita mundur 
dalam arti fisik dan tjara untuk 
mentjegah kemunduran fisik itu. 

” Apabila memperti 
bangkan kemadjuan -kemadjyan 
jang luar biasa dalam ilmu pe- 
ngetahuan mengenai kehidupan 
kita sendiri, adalah sangat mung- 
kin bahwa kita akan melihat 
dalam waktu jang tidak terlalu 
lama. lagi hasil alat pentjegah 
ketjepatan mendjadi tua. Hanja 
dalam waktu 15 tahun terachir 
ini ada.perkembangan jang sung- 
guh-sungguh bersifat ilmiah un- 
tuk membahas persoalan itu, 
“kata Dr John Maddison. 

Achirnja dikatakan bahwa pe- 
ngobatan hormon mempunjai 
effek melindungi djaringan-dja- 
ringan dan menolong mengawet- 
kan struktur kulit, otot dan tu- 
lang-tulang pada orang-orang 
jang mendjadi tua. UPI 

    

  

   

    PENJANJI Inggeris Sandie Shaw dan suaminja designer pakaian 
Jeff Banks nampaknja tidak ambil-pusing siapa jang mengundang mere- 
ka ke resepsi. Demikianlah ketika Perdana Menteri Inggeris Harold Wil 
son mengadakan resepsi untuk menghormati kundjungan Kanselir Djer 
man Barat Willy Brandt, kedua suamiisteri termasuk dalam daftar un- 
dangan. Tampak keluarga “pop” diatas dengan pakaian “pop” mereka 
didepan pintu kediaman resmi Wilson di Downing Street (API. 

    

   
          

    

       

    

     
   

   

    

      

POLISI Djepang mempunjai du. 
undang-undang tentang pengendalian 
huru-hara mahasiswa. Jang pertama 
ialah undang-undang anti huru-hara 
jang dapat dibuat berlaku dalam kea- 
daan darurat. Undang-Undang ini mem 
daan darurat. Undang-Undang ini 
memberi kekuasaan jang luas kepada 
Polisi untuk melakukan penahanan 
dan menghukum dengan keras para 
pengatjau jang menimbulkan keribut: 
an. Jang kedua ialah Undang-Undang 
Pengendalian Universitas jang dapat 
dipergunakan untuk menutup pergu- 
ruan-perguruan tinggi jang tidak ber. 
gerak tjepat untuk menjelesaikan per. 
tikaian-pertikaian dikampus-kampus 
mereka sendiri. Undang-Undang ini se- 
tjara luas dikritik oleh para Ahli 
Pendidikan tatkala disjahkan pad. 

blue-jeans jang sudah memutih karena 
hilang warnanja biru dan menari ular 
bersama-sama para mahasiswa adalah 
seorang perwira polisi jang menjamar 
sebagai mahasiswa. Apabila timbul per 
kelahian ia mengetahui siapa-siapa 
jang menimbulkan keributan. Mereka 
ditahan dengan tjepat karena ditun- 

djukkan oleh Perwira Polisi jang me 
njamar itu kepada teman-teman Poli- 
Si lainnja. Polisi djuga telah beladjar 
bahwa para mahasiswa jang berada 
didekat tempat-tempat huru-hara be- 
lum tentu orang-orang jang terlibat. 
Djustru seorang mahasiswi tjantik 
berpakaian kimono dalam bulan No- 
pember tahun lalu ditjari-tjari dan ke- 
dapatan membawa bom-bom Molotov 
dlikoper tas pakaiannja. 

musim panas tahun lalu tetapi me 
maksa para Rektor Perguruan Tinggi 
memanggil Potisi ke-kampus-kampus 
mereka bila dibutuhkan. 

Kota Tokyo telah mengeluarkan 
beberapa ribu dollar pada tahun jang 
lalu untuk menjingkirkan djalan-dja- 
lan tepi (sidewalks) jang konkrit jang 
dapat dipetjah dan dipergunakan se- 
bagai sendjata bagi para mahasiswa 
perusuh. Tetapi sebagaimana Polisi 
melihatnja, taktik jang paling efektif 
ialah menahan diri atau mengendati- 
kan diri. Ini adalah suatu keadaan 
jang membuat banjak huru-hara Dje- 
pang tidak djadi meningkat ketitik 
bentrokan tahun 1960 jang dapat me- 
njebabkan tergulingnja Pemerintah 
(UPI) 

    

   

    

    

  

      

  

MODEL C-50 
@Max. speed 75 kph (47 mph) 
@Horsepower 4.8 ps @Automatic clutch 
@Fuel consumption 90 km/ it 

(228 mph US 254 mph Imp) 

MODEL S-90 , 
@Max. speed 100 kph (62 mph) Pa 
@Horsepower 8 ps 

uel consumption 75 km/lit 
(176 mph US 212 mph Imp) 

@4-speed transmission 

    

MODEL SS-125A a 
@Max. speed 120 kph (75 mph) 

@SS -mile 183 sec @Horsepower 13 bhp 

@4-speed transmission 

@Twin cylinder 

    

MODEL cB-125 if 
@Max. speed 130 kph (B1 mph) 

@SS Imile 182 sec @Horsepower 15 ps 

speed transmission 
@Twin cylinder 
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