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TIDAK BERARTI DJIKA DIBANDINGKAN DENGAN 4 KAPAL, PERANG 
, PERANTJIS JANG DILARIKAN KE ISRAEL 

| Heboh djual sendjata: surat 
Pe resmi Pem. R 

diselewengkan 
| " 

Dimana 

Ada maksud oknum? asing untuk rusak. 
Sherry 
Berada? hubungan Indonesia dengan negara2 Arah 

   
    

    
   

   
    

  

  

  

  

sia memerluKan pesanan sendja 

  

   
    

  

     

  

Djakarta, (MM) dja benar de. 

Maa anna UMBER ig kompeten me arti, Bahwa didalam” dokurmen2 MikAN, broker Tua pada waktu 
merangkan kepada kores salah seorang djenferai di Han. || meminta daftar dan surat 

Sudah dua bulan Pa -. har ana Pa, Jang "5 Pesanan setjara resmi. Oleh ka 

, perbandingan antara per m2 resmi Indonesja, 9 
tinggalkan rumah soslan perdagangan sendjata ke setara kebetulan — sedia sebab 

Biatra sebagaimana jang telah didalam persoalan wu. 
1 . . 9 Gilekukan oleh broker2 jnterna. tuk Israel ftu pihak ja 

Salah pihak ibu ? sional dgn. memalsukan surat? sama sekati tidak tahu mena. 
Serat "Wadjah ” Mani “resmi Lamp ee peristi. Pe Paman Laga sragen ad 

ata2 ini keluar dari Ibu — pertama kalinja berkundjungke- — dan ramah. Dan tjeritera ata ya hi 8 aa Wa . Da aan Ken omemgake 

Sherry, jang saja temui — rumah Sherry, bagaimana keada- — keluarga Sherry 2-4 penulis sen- hal ku masih tidak” begitu ber, oleh kalangan2 ter. 
dimana Ibu Sherry be- an keluarganja jang sangat baik TA da khan lur tentu diluar megeri per 
rada di Matraman. Tje- sagbah pengiriman 

ritera Ibu Sherry sangat Sumber jtu menerangkan bah 
Ikan dengan larinja She- wa karena Indonesia 

mata sang Ibu, Sherry sangat di- 
harapkan kembalinja kerumah, 
begitulah keluh ibu — Sherry. 

Kita telah banjak mengetahui 
tentang Sherry, seorang artis 
jang masih muda usia, dan ma- 
sih duduk dibangku esempe. Se- 
karang telah mendjadi heboh ka- 
rena kepergiannja dari rumah se- 
Gjak tanggal 7 Ojanuari jang lalu. 
Dua bulan telah lewat, tapi ke- 
muntjulan Sherry didalam kelu- 
arganja belum lagi didapat kete- 
rangan, kemana perginja ? Ibu 
belum tahu kemana ia sekarang 
berada. . 

"Sherry anakku, aku sedih 
memikirkan kepergianmu Sherry, 
makan tidur tidak tenang de-- 
ngan kedjadian2 jang telah kau 
alami, bagaimana keadaanmu 
dan bagaimana tentang sekolah- 
mu dan kariarmu ? Ibu menjesali 
segala jang telah terdjadi ini”. 

IS tahun Sherry dilahirkan di 
Djakarta, tg.I0 September 1964 
delapan tahun kemudian ajahnja 
meninggal. "lal ini sungguh me- 
njajat hati Ibu Sherry. Dan seka- 
rang Sherry lari dari Ibunja, en- 
tah kemana. 

Penulis sendiri pernah jang 

    

   

  

      

  

   

  

   

                  

    

   

    

Dengan datangnja musim gugur di Australia tahun 1971, nampak: 
dan Saunders sudah siap2 dengan memamerkan mode ' 

  

       

  

   
   

  

   

        

   

    

Begita 
orangtua, 
begitu pula 
anak .... 

Bakat sang ajah sebagai pelawak lajar 
putih seperti Dean Martin dan Jerry 
Lewis jang kesohor itu, nampaknja ki 
Ni telah menurun pula pada anak 2nja. 

Dalam gambar ini kita dapat me- 
njaksikan, dimana pasangan Dean Mar 
tin (putih Dean Martin) dan Gary Le- 
wis), ternjata merupakan pula pasang- 
an serasi sebagai ' Djago2 lawak mu- 
da", dimana baru2 ini mereka mun- 
Yjul diatas panggung di Istaya Caesar 
Las Vegas, bersama-sama dengan pu- 
tra-putri lain tokoh2 terkemuka da- 
lam suatu pertundjukkan musik "The 
Name's The Same”. (AP-Photo). 

kreasi koleksi Bond's Shoreline iang baru? ini dipertundju 

tidak mem 
punjai hubungan diplomatik de. 
ngan Israel, maka sulit bagi 
kita untuk melakukan suatu pro 

luar negeri. jang berusaha un. 
tuk mendestreghikan cama In. 
donesja dengan tudjuan untuR 
memetjah belah hubungan2 
luar negeri antara Indonesja de 
ngan negara2 Arab, 

Dalam hubungan dengan per. 
dagangan sendjata untuk Biafra 
jang dilakukan oieh broker2 
Eropah Barat sekalj lagi kalang 
an Tesmj itu menegaskan, bah 
wa #ure'2 jang Ogan untuk 
pengangkutan sendjata dengan 
pesawat terbang (dari Perusa. 
haan Penerbangan Swasta Dier. 
- Barat) jtu alatah dipalsu. 

Dudukaja persoalan adalah 
bahwa padan waktu jang lalu 
Indonesia sedang mela 
kukan pesanan sendjata dj Ero. 
pa Barat. Dengan mengetahui 
hal itu meka seorang broken 
intermaajonat men | 
lah satu perwakilan esja 
Gi Eropa Barat. Broker ini me. 
nanjakan apakah benar Indone 

  

John Wayne 
Hollywood, (MM.) 

JOHN WAYNE, jang diduga 
hadjah 

tendiri dan senagg apakfja 
crang lain melakukan bal 
sama. 

Untuk keduakalinja dalam 
masa 40 tahun sebagaj aktor 
fiim Join Wayne jarg diberi 

gelar “Duke” cleh sahabit2 

dan kenalan2nja telah ujja- 
Icakan untuk mempercleh ha- 
diah Oscar. 
Mula2 ja terpilih pada ta- 

Iran 1949 dalam film "Sends 
of Jima." 

Seperii halnja dengan Char- 
les Chaplin dan Cary Grant, 
djuga terdapat soal2 jang 

jang — misterius mengapa 
orang besar jtu tidak pernah 
memperoleh hadiah Oscar. 
Sebagaj Rcoster Ogburn dalam 

film "True Crjt" Unu wangne 
mumtjul dalam perma'nannja 
Jang terbaik 

menderita Kanker paru2. Se- 

bagai peminum rokok jang 

  

banjaknja $ bungkus sehari, 
Johin keluar dari kamar bedah 
tetapi masih menguruk daa 

ingin mengalahkan panjakit- 
nja. Ia telah berhenti mero- 
kok tetapi masih mengunjah 

Bahkan Wayne mempunja 

peranan jang lebih daripada 
baik dalam film basunja jang 
diramalka, akan mentjapai 
sikses jtu. 
-Baru2 Ini Johm Wayne me- 
ninggalkan Cwernavaca, Mexi- 
co dan terbang ke Los Ange- 
les untuk menghadiri pema- 
kaman :bunja jang meninggal 
dtuaja pada usia 81 tahun 
Lebih dari $ tahun jang lalu 
John Wayse dioperasi karena 

tembakau. 
Sebagai pera, utama dalam 

film terbarunja "RIO LOBOS', 
jaitu filmnja jang ke-83, 
Jchn Wayn Wayne. terutama 

membintangi film2 coroboy 
1jim2 perang dan 
tenah aksi dan avontuur. 

Jodim W3Yne ijukup kuai 
metikpun kjoj telah berusia 
lebih dari 60 tahun menikma- 
W usaha2pja vendiri sebanjgk 

mungkin. “ 
Kalau ja sedang istirahat — 

tidak membuat film ataupun 

lidak main flm ia tinggal di- 
rumahnja dipraggir pantai, 
Jaitu dj Newport Beach, Ca- 
liforrnia, 
main dengan anak2nja dari 

(erjtera2 

sambil bermain. 

  

istrinja jang sekarang, Pilar, 
dlan tedjumlah tjutju darj Is- 
trinja jang dulu. 

Ia sering berpergian dengan 
kapal-lajarnja jang bermo- 
tor, sebuah kapal bekas pe 
njapu-fandjau Angkatan Laut 
AS jang sudah dirombak dan 
mengundjurigi tempat peter- 
nakannja di Arisona, dimana 
gembala2nja mengembara dan 
berkelana dj 80 tempat. 

"Pada ugja seua saja, (dak 
dapa: memegang peramin 

'Stam lagi”, kata Wayne. "Te- 

tapj perduli apa, siapa Jaay 
mau. Saja tetap menjukai 
film2 cowboy. Biar bagaima- 
napun ja menjukainja,” 
katanja PI) 

       
         

   

    

     
      

    

Presiden Soeharto dan Ibu Tien 

Soeharto dalam kundjungannja beliau 
baru2 ini ke-negara Thailand, telah 
mendapat sambutan kehormatan “ 

Chas- Thai" jakni naik gadiah. 
Garmibar semping adelah menggam 

barkan latar belakang kebudajaan Tha 
land jang terlukis pada dekorasi lukis 
an serta bentuk arsitektur chas negeri 
Thailand ditempat kediaman resmi 
Perdana Menteri Thailand Thanom Ki 
ttikarchorn, dimana Presiden Soehar- 
to beserta rombongan-mengadakan - 
pembitjaraan2 resmi 

   
Tanaman bunga 

dinamakan Ratu 

Juliana, Irene 
Beatrix 

BOGOR MEMBERIKAN 
  

  

I f 1 - DALAM kundjungannja di Ke- 
bun Raja Bogor, dengan didam- teg

a ia
 

Lu
 

ai
 

£ F ' 

i O Indonesia, menu- — Pingi oleh seorang insinjur perta 
bag orasi # Lan Negara "ian, pada tahun itu diperlihat- anang 

dalah pertama (Bersambung kehal IV) taman nemehan ' xemedija-port" 
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Liku2 Hidup Artis Lajar '“' 
Putih Di Hollywood 

Dimana dia sekarang nasib bintang film tenar Hollywood Yvonne de Carlo ? 

DIMASA DJAJANJA, para artis 
film karena merekalah jang menondiol 
diantara golongan artis2 lain tak dja- 
rang mendapat sandjungan dari pu- 
luhan bahkan ratusan ribu penggemar- 
Nia. Ribuan surat berdatangan sebagai 
(pernjataan kekaguman akan ketjemer-— 
langan permainannja. Ia menjadari 
rebutan diantara para . Per- 
mainannja hanja untuk tawaran 
termahal. 

Namun ketenaran jang mendjamin 
keberuntungan hidupnja, ada achirnja, 

sebagaimana hidup itu sendiri. Apabila 
karier professinja telah melewati pun- 
tjaknja, sirnalah segala sandjungan2 
muluk2, tawaran tinggi jang dulu2, s- 
perti embun ditimpa panas sadja la- 
jaknja. Semakin tenar seorang artis 
dimasa djajanja, kian tinggi tempat 
jatuh dirasakannja. 

sebagian sadja dari mereka 
jang menjadari bahwa kariernja se- 
telah sampai kepuntjak, kemudian 
akan meluntjur turun kembali untuk 
tak akan naik2 lagi. Berbahagialah 
kehidupan hari depan mereka iarg 
tak melupakan kenjataan ini. Mere- 
ka telah berdjaga2 akan datangnja 
turning — point ini, 

Keadaan ini tidak hanja berlaku 
di Indonesia tok, jang belum mampu 
mendjamin hari depan mereka, dikala 
sang wadjah tak menarik ladi dan mu- 
tu karyanja sudah menurun, tapi dju- 
ga dinegara jang sudah demikian ma- 
dju dunia perfilmannja seperti di 
Amerika. 

  

  

      

Nasib Artis Yvonne de Carlo 

ebagai tjontoh jang represen- 
tative baiklah penulis suguhkan 
djalan kehidupan seorang bin- 
tang lajar perak dari kota film 

tersohor serta terbesar didunia, Yvo- 
nne de Carlo! 

15 tahun berselang-para sutradara 
masih berebutan siapa jang akan men- 
dapatkan Yvonne de Carlo. Pada wak- 
tu itu orang belum dapat 
jangkan bahwa djuga sukses Yvonne 
ada batasnja. Ia pernah main peranan 
utama dalam lebih dari 20 film. Lalu 
muntjul Marilyn Moenroe jang dengan 
sekaligus mengalahkan semua saingan- 
nj 

  

a. 
Untuk Yvonne jang pernah men- 

dapat djulukan "wanita tertiantik di- 
dunia" kekalahan ini tak ada artinja. 
la telah menemukan sesuatu jang 
lebih berharga, peranan seorang isteri 
dan ibu. 

Yvonne jang semula selalu me- 
ingatakan bahwa semua pria bagi dia 
setali tiga uang alias sama, telah dja- 
tuh jinta pada Bob Morgan. Bukan se- 

CAPTAIN EASY 

dalam 

mengatakan 
"Aku. ingin lagi, Buatlah bekerdja 
sustu kontrak. Tak perduli kontrak 
orang miljuner atau aktir tenar, tetapi 

5 terkenal sama se- 
i stand-in, ialah 

seseorang 
kali. Ia: 

dunia film. Ia mendjadi isteri bagi 
suaminja dan ibu penuh kasih sajang 

  

    
BAHAGIA SETELAH MENIKAH. 

Senjum bahagia kedua pengantin ini ialah masing2: Alan Blani 
hun) seorang gitaris dari grup musik pop ' Tremeloes'' jang baru2 

aku", 
Maka dari itu Yvonne de Cario 

kemudian setiep malam menari dan 
menjanji dalam night club dihadapan 
banjak orang tanpa menghiraukan 
"nama harumnja'" dulu. Pada saat ia 
sedang bertourne di Eropah, kedua 

waktu ber- 
kepada pa- 

: “Hidup manusia selalu 
“de pasang surutnja. Hidupku dulu sa- 
ryat mewah, namun pada waktu itu 

  

rata2 para bintang film toch dirasa- 
kannja djuga.— 

(27 ta- 
lah me- 

    

langsungkan pernikahannja dengan seorang gadis pekerdja salon ketjantikan, 
Lyn Stevens (22 tahun). 

  

Kedengarannja anda sepei 
ganggu waktu menitpon, Carla. 

  

Ja. Seorang wartawan jang usil 
tiuriga bahwa ada jang tidak be- 

  

   

  

Karl. 
ini menunda persiapan un- 
mengadakan pameran tung- 

galnja ! 

mejakinkan pendju 
Itu bahwa hal ini ti 
dan bahwa Ka 

    

          

     

   

(AP-Photo). 

LA) 
Uleh 

Leslie Turner 

  

Anda tak dapat meninggalkan 
aku lagi sekat Pertundjukan 
itu akan menghasilkan uang jang 
tiukup untuk membiajai anak2- 
ku selama bertahun-tahun. 
Aku sukar untuk menolaknja.. . 
tetapi aku bimbang tentang satu 
werbedaan.. 
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kan kedalam Kita Indjil, bendera 

por dan surat2 keterangan 
milik infiltran. Semuanja ini ter 

Demi kepentingan bangsa ba- 
rang2 jang memiliki nila hjstoris 
itu djserahkan diabadikan dalam 

Museum. Tjara kerdja demikian 

memang patut dkiru. 

Disamping geoung Museum Pa 

rang itu terdapat pula - bangkai 
kapal selam kketjil Djepang jang 
pernah memasiki Sydney dan me 
lakukan -2botase terhadap kapal2 

BARBARA BOUCHET MEMBUAT FILM BARU DI 
ALDJAZAIR 

Aktris Barbara Bouchet, jang mengenakan pakaian safari jang 
manis djelita, duduk berpose didekat artja raksasa Romawi kuno dike- 
bun Museum Cherchell, Aldjazair, selama mengadakan perdjalanan keli: 
ling disana pada tgl. 25 Februari jang lalu. » 

Barbara Bouchet berada di Aldjazair untuk memainkan peranan Australia. Terdapat pula "Tjukup' 
wanita dalam film baru "The Golden Ass" jang sekarang sedang dibuat Perdar Dai: 

  

dibawah pimpinan Sergio Spina dari Italia bersama-sama dengan aktor2 
Sammy Pavel dan John Steiner. 

Film ini dibuat berdasarkan buku karangan satiris dan filsuf 
Romawi Lucius Apuleius dari abad kedua sesudah Masehi. 

Si Djampang 

menfjari 

  

SAMPAI sekarang setjara res- 
mi di Indonesja belum ada Muse 

um Perang, jang isinja meliputi 

seluruh Angkatan dan Masjarakat. 
sebagai kenangan atas perdjoang 

an bangsa Indonesia keseluruhan 

nja. Jang ada sekarang inj baru 

museum milik sesuatu Angkatan 
atau kesatuan. milik nana 3 
djoangan, milik Pemeri 
rah. dsb.nja. Karenanja usaha kea 

  

sia perlu dipikirkan bersama. 

Sekalipun di Indonesia belum 
terkoordinir tetapi usaha2 untuk 
mengumpulkan benda2 bersedja 
rah tampaknja mulai dirintis disa 

ri. chususrja jang berhubu- 
ngan dengan revolusi, dengan pe 

rarg kemerdekaan Indcnessa dso. 

nja. 

  

Museum Perang | 

Perlu Djuga 

Dimiliki Indonesi 

  

Kemana Museum Perang 

Jang Dulu Pernah Ada 

Dibangun Di Bandung ? 
ada Museum Angkatan Darat dan 
Museum Perdjoangan di 
kini dalam keadami? terlanuas). 

@n Indonesia) di Magelang mulai 
tahun 1969 terdapat Perpustaka- 
an dan Dokumentasi Akabri 
Umum Darat, di Bandung atau 

Disamping jtu tiap 
Angkatan Darat. terutama di Ko 
dam dan Korem, mempunjai bagi 
an Semad (Sedjarah Miljter Ang 
katan Darat), 

Pada waktu Balatentara Dje- 

B ingin mempurjai knangZan, se 
kalipun tidak lama, menduduki 
Pulau Djawa. 

Museum Perang di Bandung 

BEKAS Villa Isola, Lembang 
jang sekarang dipa- 

kai LKIP. dengan ganti nama 
Bumi Siliwangi, cidjaman Djepang 
menduduki Djawa, pernah didjadi 
kan sematjam Museum “Perang. 
namanya kalau tidak keliru waktu 
itu Sakunen Kinenkan. 

Orang2 jang masuk halaman 
Villa Isola jang dipakai Sakunen 
Kimenkan itu dipungut bejaran 

pendjagaan 
haraan atas barang2 koleksinja. 

Barang2 jang diperlihatkan 
umum di Museum Perang Djepang 
itu, tidak hanja perlengkapan m' 
Ik Djepang. tetapi djuga jang be 
rasal dari musuh Djepang, serda 
du2 Belanda, dan Front A.BC.D. 
Gedung Villa Isola jang berting 

kat tiga itu diisi bermatjam paka 
an serdadu Belanda. mulai pang 
kat terendah sampai tertinggi. 
termasuk pakaian Tjarda (Guber 
nur Pjenderal Belanda), Ter Poor 
ten (Djenderal Militer Belanda). 
Didinding gedurg dipasang fotoz 
ketika Djepang mendarat dipan- 
tai Utara Djawa: perundingan 
Djepang dengan Belanda di Kali 
djati dsb.nja Djuga diperlihatkan 
sebuah tiraj bambu jang penuh 
lobang tembusan peluru jang di 
pekai berlindung Djepang didae 
rah Bogor. Dipertontonkan pakai 
an Djenderal Imamura ketika 
mendarat diteluk Djakarta. jang 
penuh minjak tanah dsb-nja. 

Kemudian dihalaman gedung 
Villa Isola itu dipasang mobil2 
berapisbadja milik Belanda, se 
buah merjam panta' di Madura. 
sebuah alat penangkis serangan 
udara. dengan camonfiage, pesa 
wat Spitfire, dsb. 

Sesudah revolusi phisik mele 
tus kita tidak tahu lagi kemana 
larjnja barang? Museum Perang 
djaman Djepang itu. 

Agaknja termasuk kewadjiban 
Pemerintah Indonesia, chususnja 
fhak Angkatan Perang kita. un 
tuk menjelenggarakan suatu Mu 
seum Perang jang bersifat nasio 
nal paling sedikitnja. untuk me 
ngenangkan perdjoangan kemer- 
dekaan Indonesia, chususnja se- 
djak 17 Agustus 1945. pada wak 
tu Clash 1 dan II SAWARNG 

    

  

Tana 
NOBOPY HERE EVER SAW HIMF yna 

    

ngai 
seorangpun melihatnja disini ? 
Dua buah lukisan jang akan di- 
pamerkan adalah lukisan dirinja 
sendiri ! 
WONDERI 
ALNOST A DEAD RNGER FOR 
KARLS SELP- PORT RAIT 5! 

Bagus, Easy ! anda nampaknja 
sungguh2 seperti Kari dalam lu- 
kisan2nja. 

Astaga, aku tak dapat muntjul 

RSy! YOUREY BLAZES, LI 

      

   

    
Dengan mengadakan sedikit pe- 
rubahan, Easy, tak seorangpun 
akan mengenalimu ! 
Apa ... merubah lukisannja agar 
mirip denganku... . 

BESIPES, L DUNNG ENOJGH 
ABOUT ART: AND HIS WORK TO | 
DISCUSS IT INTELLISENTLY: 

Disamping itu, aku tak mengerti 
sedikitpun tentang kesenian, dan 
pekerdjaannja untuk membitia 
ekahaia Gengan tiara jang ter 

    

  

Tetapi akan kita that nanti di- 
museum kesenian. Aku jakin me 
reka akan memberikan komentar 
jaan jetumewa jang berguna bagi: 

  

SIDJAMPANG (Sukarno M. 
Noor) didalam filmnja "Si Djam- 
pang mentjari Naga Hitam” mem- 
bawa kita kealam masa2 lampau 
dan jang sudah lama silam, di- 
mana keadaan kota Betawi di- 
waktu itu merupakan dunia bagi 

"tukang2 pukul tuan tanah", 
jang umumnja tuan2 tanah ini 
dari orang asing. Pada saat2 jang 
demikian itulah masjarakat Beta- 
wi dus Djakarta sekarang - me- 
ngenal seorang puteranja jang na- 

manja sangat sederhana sekali BETAWI SEDANG kota San Yudro untuk menuang 

it Si Diampon Toni dusru—— MENGGANAS— “Nota as ws mts me 
suatu tjerita, babak perdjuangan 
antara jang bathil dan hak. Se- 
bab Si Djampang berdjuang un- 
tuk membela petani2 ketjil jang 
ditindas dan dirongrong oleh tu- 
an2 tanah. Petani2 ketjil jang 
berada didaerah pinggiran Beta- 
wi (didaerah Ommelanden dulu), 
mengeluarkan air mata karena 
melihat hak miliknja diambil be- 
gitu sadja oleh orang2 jang merasa 
dirinja kuasa didaerah itu jang, 
menjebut dirinja tuan tanah, akan 
tetapi mereka sebenarnja adalah 

antek2 kekuasaan kolonial untuk 
melumpuhkan perlawanan2 rak- 
jat terhadap kezaliman dan ke- 
ganasan jang selalu dihadapi rak- 
jat. 

    

Sukarno M. Noor 

MUNTJUL DI-SAAT 
TUAN-TUAN TANAH 
PINGGIRAN KOTA 

Si Naga Hitam ini tidak dapat ber- 
buat banjak lagi, setelah ditusuk ia 
dengan keris wasiat jang dulu diguna- 
kan olehnja untuk membunuh Ajah 
si Djampang. Ia mati konjol dihadap- 
an anak muda si Djampang dan suatu 
hal jang sangat melegakan perasaan 
dada masjarakat nasional (pribumi) 
jang selama ini tetlunta2 hidupnja 
oleh keganasan dan kezaliman tuan 
tanah. Tidek akan ada orang merasa 
sajang atas dihantjurkannja tuan ta- 
nah jang zalim itu. 

Dalam film ini sebenarnja kita 
ingin melihat agar si Saime (Salamah) 
jang diperankan oleh Nany Widjaja 
dapat bermain lebih lintjah dan lebih 

Di Malang (Djawa Timur) telah 

berdiri Museum Brawidjaja didja 
lan Idjen Malang. di Jogjakarta 

HIPPIE2 AMERIKA ANTRI 

POTONG RAMBUT 

  

if 

  

Melihat gambar ini kita dapat menjaksikan, bagai 

modern diluar negeri telah banjak diperlengkap: dengan tape-ecarder 

dll. Gambar memperlihatkan seorang peragawat: sedan 
seharga 9 7.200 dalam mobil Mercedez-Benz Lim 

dak ketinggalan perlengkapan radio-telepone terdap 
sebut. 

Belum ada tjerita komedi 
AL mehng okey eagle dalam 

teater kita : 

       

         

  

      

Ez
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sa ini, kita sedikit banjak da- 
pat turut merasa bangga akan 
kemadjuan jang dapat dikata- 
kan melangkah madju. Kita li- 
hat sadja betapa ramainja Ta- 

  

       
        
            

         

        

  
Sekarang pakaiatah djaket dan 
satnja 1     

  

     

    

    

      

dimuka umum seperti ini, bagai- 
manapun djuga penting persoai- 

da prangA etanngbenng- urai! 
asanja aku seda 3 ng ada dalam 

Mat Ini sukar untuk dipertiaja, 
tetapi kau lihat 
Astaga. itu Wasn dan Cario 
Tubes! an sampai mereka 

  

         

       

         

1 Sa Se nata aan man Ismail Marzuki sedjak Oleh : Wartakusumah 

Dea aan sdslah “Mahakussa 1 sidak terang ditondjoikan, suatu hal 1 tahun 1969, Pe- — hginja “Dagelan Mataram” dari ngan seperti tersebut diatas ada 

2n2 tum tanah Itu dengan pa sebenarnja adalah penting, sebab Na aa aa ba Me RRI Jogjakarta, Dagelan Mataram tah menta bel jang sangat ear 

nakan tukang2 pukulnja, pada sast2 telah membela si Seime julan dipentas sana, ini dalem pementasnja walaupun bagi suatu pementasan Daru. 

Hang demikian Hn mun orng ana naga aa Hinyara keadaan berupa opera seperti "Loro- katun dapet dikatakan sebuah ra jai dolar co tamah tentang 

muda muda itu ada- , telah merupe- - 'komidi jang murni pengeri g 
i il kan saat2 menentukan # pena diatas tadi telah mengenai merek. 

Da Tang TM am man | pati Kali Gula Odipun Rex Aung tang anik saudon —Man de daan napa 
jang utama adalah Ketjuali itu, djika film Si Djam- Rasho Mon dll. tetapi djus- tai dari segi tiara mengetengahkan — tiok perut sadja selama ini. disam 

untuk mentjari dimanakah dan si- Peng ini dapta melukiskan disana sini Iru dalam sedjarah pementas- Pan on pa pawang ping itu 20: Upat Giagaban tah 

#pakah sebenarnja orang, jang ing, pemehdangan alam an di Indonesia ini mengapa an djudul dan tata adgan jang Sa aa mem. 

Si Djampang sebagai seorang pe- Slipi belum ada satupun karja ko- pentas namun pengalaman tadi 

muda, ternjata telah 5 tahun lamanja Did, lebih dapat membawa kita midi segar dipentaskan dianta Deri hal2 tersebut diatas me- disuh berbeda dalam membiwa 

digodok oleh seorang guru kenamaan. Keslam Betawi jang lempeu dulu. ra arena teater kita ? mang sulit kalay seum: Ikannja, sehingga mau tidak mau 

al menaat CeeebapAa Tu. ——ee Selama ini komedi2 siatas Paman af Ketua mengerang Ur. Penahan Khee uncan — 

kanak tua neh dihamtarkan — AHLIS PENJELIDIK AS BERHASIL || Pentas kita, hanja berupa Ia: —ritera komidi jang mpe. tetapi» pelawak. mendiadi pengemban 
Oleh si Djampang satu demi tetu.” KEMBANGKAN SEEKOR TIKUS Sea pg mn ohakap sayah yahud Sa Sa Maa Sa Ha 
Setelah potensi2 Gank. EN an 2 mampu mau menypono » Pendidikan un menu 

djagonja sega itu, jaitu MOSAIK komedi diatas pentas Indone- —"' pawantan “ Woriters nu, rut pansih wal asat Segahenna 

Gian Ha &: MALAKA shi Um pengntaan A8 pekg aka rebana aga an jaka» memduk song pun pr Bagan ustuan pel: 

henga Hingga wang: naa hanaan, kan selingan pengotjok perut Tana meri Sani 
hi punjai dua ekor ibu - sangat ngankan dan memper 

Mat Bandot, orang . Ta aa ban aa - sadja. Delam tjatetan penulis pernah mudah bag para pelawak kita un 

n tetapi adalah dialah Aires Momih dan digunakan unduh Se aga us 
jangan kanan dan pe- mempeladiari penjakiZ genetik (ber- sena 

Bendot ini ikut2- — Dr. Beatrice Minta, dari Institut 
Orang ganas jang tidak: penjelidikan penjakit kanker Philadet- 

Ohia, mengatakan dalam satu seminat 

sehirnja ber: Dera redaktur ilmiah di San Antonio 
darah “Ah. 'entang bagaimana Uhus mosaik Asi 

hadapan si Djampang, Perlawanan jang. Sieb manjarakat ” Kanher Amerika. 
dilekukannja memang sengit dan seru,” Benihnja diambil dari rahim dua 
akan tetapi karena pada dasarnja ia ekor tikus jang subur masing? betina 
orang djahat, maka dapat djugalah . dan djantan. Kedua benih itu kemudi- 
diselesaikan Oleh si Djampang dengan ” “n dikembangkan dalam kondisi? la- 
suatu keris wasiat, jang dulu diguna- boratortum. Apabila perkembangan 
kan oleh tuan tanah untuk mem- mereka mentiapai satu tingkat ter- 
Tn ga 4 Papemn, Oiua Dnangk eng ka kpowio yua 

La KT aa aa Maag ben Da Ga Se 
8 Ohmgang Gangan wngatakadakapan berkembang mendjadi satu embrio 

dan kekuatan ilmu jang tunggal hang besar 
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LEMBANG... 

LEMBANG AKAN DJADI 
KOTA PARIWISATA 

“ MARIBAJA DENGAN AIR HANGAT DAN 
PESIAR KUDA-NJA SEDANG DI BANGUN 

" LAPANGAN PATJUAN KUDA DAN HOTELNJA 
SEGERA AKAN DI-UPGRADE 

  

KALAU orang sedang berpariwisata ke Ban- 
dung, atjaranja jang paling dekat dan menarik ada- 
lah Lembang dan kemudian dapat diteruskan ke 
Maribaja dan Tangkuban Prahu. 

Beberapa waktu jang lalu, daerah Lembang ini 
belum mempunjai daja penariknja jang berupa 
tempat2 rekreasi untuk para wisatawan. Paling2 
mereka dapat bermalam di Grand Hotel Lembang 
dalam udara jang sangat dingin diwaktu malam. 
Padatnja atraksi2 jang dapat dinikmati orang di 
Bandung, ang akan segan naik ke Lembang. 
Oleh karena itulah Bupati Bandung jang wilajah- 
nja meliputi daerah Lzmbang ini telah mempunjai 
gagasan untuk menempatkan Lembang sebagai 
penerus kota Bandung dengan memberikan tem- 
pat2 rekreasi beserta atjara2nja jang 'padat. 

Maribaja bisa djadi pusat rekreasi. 

engan sedikit perbaikan disana sini kini 
Maribaja sudah mulai na, pengundjung- 
nja. Tidak kurang dari 400.000 orang pe- 
ngundjung setiap bulannja berrekreasi di Ma: 

ribaja. Pada kundjungan MM” jang terachir di- 
daerah ini, sudah nampak penambahan. atraksi 
jang berupa perluasan daerah rekreasi dengan 

mbuatan djembatan diatas air terdjun jang ter- 
letak disela2 bukit jang memunggungi Maribaja. 
Melalui djembatan ini kita bisa menikmati kein- 
dahan alam jang asli, seakan2 kita berdiri diatas 
air terdjun Niagara. Menurut rentjana dilerang 
bukit2 diatasnja akan dibuat djalan kuda beserta 

- tempat parkir kuda. Diatas dan bawah djalan ini 
akan dibangun bungalow2. Dari bungalow ini 
Orang akan bisa menikmati keindahan alam se- 
luruh Maribaja. mt Bandung Lili Sumantri 
dengan menundjukkan2 kearah tempat2 jang 
"strategis dan romantis” menekankan bahwa jang 
perlu didjaga adalah djangan sampai tempat2 ini 
digunakan praktek jang melampaui batas2 keso- 
panan orang Timur. 

Tempat air hangat jang sudah ada sekarang ini, 
akan ditingkatkan penggunaannja dengan mema- 

  

.sang pompa jang bisa menaikkan air hangat pa- j 
J da tempat? jang lebih tinggi, bahkan akan dibuat- 

kan pula kolam air bangat dimana orang bisa 
berendam sambil menikmati keindahan alam se- 
kitarnja. Restoran jang ada akan diperluas dan di- 
perbanjak djenis2 menunja. Ditempat2 jang dja- 
uhpun orang akan bisa dilajani masakan chas 
Priangan serta makanan kesukaannja. 

Atjara patjuan kuda akan meramaikan Lembang. 

gak keatas dari Hotel Grand Lembang, se- 
dang dibangun lapangan patjuan kuda. Me- 
nurut rentjana atjara patjuan kuda ini akan 
dilakukan setjara periodik sebagai salah sa- 

tu atjara pariwisata. Melihat daerahnja, sebenar- 
nja masih banjak atjara2 menarik jang, bisa di- 
timbulkan untuk lebih menarik wisatawan. Atja- 
ra tradisionil Parahijangan baik jang berupa tari2- 
an Sunda, adu domba chas Priangan, moda show 
chas Sunda serta atjara2 jang bersifat nasional 
dengan mendatangkan seniman dan seniwati dari 
lain daerah, akan dapat lebih menarik pada wi- 
satawan. 

Untuk dapat memadjukan Lembang mendjadi 
daerah pariwisata, tidak bisa hanja digantungkan 
kepada pemerintah daerah, sebab investasi jang 
diperlukan tidaklah sedi Disamping itu peng- 
Organisasian serta kelintjahan management sangat 
diperlukan. Oleh karena itu para pengusaha swas- 
ta jang bergerak dibidang pariwisata musti ikut 
turun tangan untuk bergerak menggarap Lem- 

  

bang mendjadi daerah pariwisata jang menarik. manfaatnja. ian sea show di Istora tersebut dengan 
ses. 

Rekaman 

di Remaco 
DI SOLO (Djawa Tengah) pa- 

da tanggal 11 Djanuari 1970 MX 
telah dilangsungkan perebutan 
kedjuaraan Pop Singer 1970. Se- 
bagai djuara telah muntjul nama2 
baru jang menghias dunia seni 
pop Djawa Tengah ialah masing2 
“ Sylvia Kusumaningrum, usia 
11 tahun berasal dari Djokdja, 
sebagai djuara pertama. " Jan 
Surjani, usia 17 tahun, tempat 
kediaman di Solo, mendjadi dju- 
ara kedua, dan " Endang Mulja 
ningrum, usia 16 tahun, domisi- 
li di Djokdja, tampil sebagai dju- 
ara ketiga. 

Ketiga artis pop remadja Dja- 
wa Tengah ini baru2 ini telah da- 
tang ke Djakarta atas undangan 
perusahaan piringan hitam Re- 
maco untuk testing pertama kali. 
Selarna mereka berada di Djakar 

- 

daerah alam pegunungan didaerah Djabar jang sedjuk-njaman. 

Endang Muljaningrum 

ta tidak lupa “mampir” di Loka- 
sari dan membantu meriahkan 
Panggung Bhakti Artis, 
“formalitas” jang rupanja men- 

  
Dua gadis dielita ini nampak sedang menikmati ha: 
wa pegunungan Lembang. 

( Foto 

Pihak pengusaha swasta dapat melakukan 
upgrading hotel2, mei 
jang baru, mengorganisir atraksi2 pariwisata serta 
para wisatawannja, mengurus perhotelan dengan 
segala pelajanannja. Pihak Pemerintah daerah 
memberikan fasilitas2 serta peridj 
baiki djalan2, memberikan fas 

kepelosok2 objek pariwisata dan lain 

Istimewa J 

    

    

  

Dengan memadjukan Lembang mendjadi salah 
satu pusat pariwisata di Djawa Barat maka dengan 
sendirinja objek2 pariwisata disekitar Lembang 

seperti Tangkuban Perahu, Maribaja, dan sekitar- 
nja termasuk kota Bandung sendiri akan men- 
djadi lingkaran pariwisata dan akan mendapat 

       

  

Tiga Biduan Remadja Djuara Pop Djateng Adakan 

    

lan Surjani 

Djakarta. 
suatu 

lengkap 

djadi keharusan bagi artis2 luar 

Untuk sementara data2 jang 
iranja tjukup sampai 

ang Pensiunan 
PERTANJAAN uu telah ditjoba mendjawab oleh Alfred Owen, 

pengusaha sebuah perusahaan pembuatan mesin2 di Darlaston, Ingge- 
ris, Sekian lama ia telah mengetahui betapa pahit rasanja pensiun itu 

bagi pekerdja2. Mereka ini meminta padanja agar tetap dalam djaba- 
tan, dan mereka jang telah pensiun meminta agar dibolehkan kembali 

Hal jang sangat mentjengkam ke- 
takutan mereka ini, menurut Owen, 
adalah pensiun mereka jang ketjil 
sehingga mereka sepenuhnja tergan- 
tung peda bantuan anak2 mereka. 
Hal lainnja adalah kerdja itu sendiri. 
Penghormatan diri mereka ditengah 
masjarakat menghendaki agar mereka 
berangkat kepekerdjaan djika seru- 
ling pagi berbunji, dan tidak berpang- 
ku tangan sadja djika masih sanggup 
bekerdja. 

Maka tiga tahun jang lalu, berda- 
sar pengalaman2nja dikota 'perusa 
haan ini, dibuatnja sebuah rentjani 
untuk tetap mempekerdjakan mere- 
jm jang karena umurnja sudah men- 
tjapai masa pensiun. Dan sedjak itu 
dimana2 orang mulai demikian itu, 
dikumpulkannja sebuah ruangan ker- 
dja dimana mereka boleh bekerdja 
“setjepat'" sanggupnja djika mereka 
belum hendak berpensiun. 

Dalam ruangan kerdja itu akan 
ditemukan mesin2 biasa seperti bor, 
bubut, tjetak dan gosok disamping 
korsi2 malas, radio, medja2 tjatur 
dan dam, papan panah2an dan rak 
madjalah. 

Menurut Owen, mereka boleh se- 
sukanja bekerdja atau bermalasan 
tanpa mandur. Dan mereka akanmen 
dapat bajaran sesuai dengan apa jang 
mereka hasilkan, sementara kedudu- 
kan mereka tetap sebagai orang2 be- 
lum pensiun. . 

Sangkaan semula bahwa orang2 
itu akan bekerdja membikin barang2 
jang mudah sadja disamping bermain 
kartu seharian, ternjata tak terbukti. 
Bahkan mei j 
membikin 
mesin seperti dulu2nja. Te 
ka mendapat bajaran lebih banjak 
dari dulunja, sebab sungguhpun mere- 
ka boleh datang 1 djam lebih lambat 
paginja, mereka pula menerima ban- 
tuan pensiun. 

Sebab itu, daftar absen rendah 
sekali dan tak ada jang datang ter- 
lambat sungguhpun mereka berusia 
diatas 70 tahun semuanja. Ketjela- 
kaan2 djuga kurang sungguhpun me- 
reka pada umumnja sudah berkurang 
kuat pantja indera pendengar dan 
penglihatannja. Tampaknja mereka 
djuga sehat dan gembira. Benar dju- 
galah kata2 jang meraka utjapki 
bahwa mereka akan memikir kema- 
tian djika tak ada lagi kerdja. 

(Owen, jang menaksir akan merugi, 
kisanja menerima kelebihan. Uang ini 
dikembalikannja ke projek ini untuk 
'memperluasnja dengan orang2 jang 
lain. Djuga bagi pekerdja berusia dia: 
tas 65 diadakan keistimewaan2. Teta- 
Pi lebih baik djuga suasana kerdja 
antara sesama t' i dibanding de- 
ngan mereka ini jang masih harus 
bekerdjasama dengan orang2 jang ma- 
sih muda dan kuat. 

Perusahaan jang dipimpin Owen 
ini sebenarnja membuat alat2 besar 
seperti rangka2 truk dan mobil, alat2 
pendingin dan alat2 wadja lain. Un- 
tunglah Owen mempunjai seorang 
staf jang dapat mentjiptakan kerdja2 
baru bagi pekerdja2 tua tadi, atau 
memintanja -setjara persaingan: dari 
perusahaan2 lain seperti penjambung 
rantai2, melas, assembling, 
djitu dll. 

Na 
TAU a Dl 
BERTEMPAT di Istora Senajan 

Djakarta tanggal 21-22 Maret 1970 
telah berlangsung malam Penjerahan 
Piala Hadiah dan penghargaan dari 
Siaran ABRI Djakarta, kepada peme- 
nang2 Angket baru2 ini dalam rangka 
HUT SIABRI ke 24. Selain memper- 
oleh dari Siaran ABRI para artis 
pentjipta dan pemimpin Band peme- 
nang angket mendapat hadiah piala 

“dari REMACO - API PANTJASILA, 
POL YDOR - SIEMENS. 

  

    

      

   

  

Dari REMACO biduan kesajangan - 
ke I dan ke II masing2 dapat Golden 
dan Silver Record, pemenang2 lainnja 
hadiah transistor, Radio, Piala Api 
Pantjasila untuk Benjamin Si Djam 
ipang. Polydor/Siemens selempang ber 
tuliskan Polydor. 

TIGA biduan Ibukota OSL AN/AL- 
WI dan ERNIE DJOHAN dalam kun- 
djungannja ke Pontianak beberapa ha- 
ri jang lalu telah berhatil dengan suk- 
ses menghidangkan suatu atjara jang. 
masih baru bagi masjarakat disana. 
Ketiganja berhasil menjusun suatu 
atjara jang terdiri dari gaja dan lagu 
dimana Erhie muntjul djuga dengan 
berbagai kostuum seperti Djanggo 
sedangkan Osian/Alwi selain berantam 
berdua diatas panggung jang menje- 
babkan penonton terpingkal2 dan 
dengan bermatjam tjaranja jang chas 
berhasil menawan hati penontonnja 
selama lebih satu setengah djam la- 
manja. Atjara gaja dan lagu seperti 
tersebut diatas, djuga dilaksanakan 

Jul Chaidir.    

  

    

     

tidak perlu 
disisihkan 

dari 
masjarakat 
   

          

   
    

   

    
   
   

              

   
   
   
   

    

        

Kadang2 pekerdja tu: 
datang dengan pikiran2 baru menge- 
nsi mesin2 jang mereka pakai atau 
slat2 jang akan dihasilkan, sehingga 
produksi bertambah tinggi tidak sa- 
dja diruang mereka itu, tetapi dise- 
luruh perusahaan. Dan tentu sadja 
mereka ini mendapat bonus jang lu- 
majan. 

Berkali2 pula Owen telah mem- 
buktikan kebalikan dari penatah 
orang bahwa tak dapat mer-gadjar 
andjing tua kepandaian2 baru. 

Sedjak itu maka negara2 lain mu- 
lai mentjontohinja. Dibeberapa nega- 

Sweden di 

Di Amerika jang djuga mempunjai 
persoalan pekerdja2 jang mempunjai 
pensiun tak mentjukupi, diambil pula 
langkah2 baru untuk mempekerdja- 
kan mereka kembali, tidak sadja un- 
tuk kepentin 

nasional. 
Dan seperti telah dibuktikan oleh 

Owen, disamping hasil jang didapat 
berkat kerdja jang sesuai dengan usia, 
1ketjepatan” dan suasana, bagi pe- 

       

  

   

  

   
   
   
     

    

Jusut HS. 

MALAM ini seperti malam ke- 
maren, aku menanti Teddy sua-- 
miku pulang. Sekalipun aku ber- 
firasat ia takkan pulang lagi se- 
perti malam kemaren, dan ma- 
lam beberapa hari berselang. Ki- 
ni tak pulang pada malam hari 
merupakan atjara rutine bagi 

Teddy. Kadang2 diseling dengan 
interval jang teratur. Interval jg 
menghadirkan harapan baru ba- 
iku sebagai isteri. 

Aku tidak menjalahkan Teday 
sebagai manusia, jang memiliki kebe- 
basan untuk mempersuka dirinja 
Dan melepaskan diri dari belenggu 
duka jang mengukungnja  se-hari2 
Tapi kini Teddy telah mempunjai 
kewadjiban. Kewadjiban lelaki jang 
beristeri dan kewadjiban sebagai ajah 
Kewadjiban2 inilah jang membatasi 
setiap lelaki untuk melaksanakan ke- 
bebasan. Suatu pembatasan jang da 
pat dilaksanakan oleh lelaki jang ber- 
tanggung djawab sebagai manusia de- 
wasa, jang menghormati hak2 perka- 
winan. Lelaki jang mengerti kemana 
sebenarnja arah tudjuan pemupukan 
dan perkembangan arti perkawinan 
jang sebenarnja. Namun banjak fak- 
tor2 luar jang mengharuskan lelaki 
itu lupa atau sengadja melupakan arti 
kewadjiban itu. Dengan berbagai da- 
lih jg tendensius bagi lelaki itu sendiri 
Dan kadang2 demikian litjiknja lelaki 
itu menjembunjikan kelupaannja pa- 
da nilai2 agama. Sebenarnja ia sedang 
melaksanakan sesuatu jang dibawah 
pengaruh setan. Mengerdjakan sesua- 
tu jang terkutuk dan hina. Kini bu- 
kan nilai2 agama sadja jang dipakai 
Sebagai perisai kelitjikannja. Tapi dog: 
mma dalam berbagai ilmu telah me- 
mungkinkan lelaki mudah tertarik o 
leh faktor2 luar itu. Kemesuman du- 
nia dalam usahanja jang korup terha- 
dap firman2 Tuhan jang sedjati mem- 
permudah lelaki untuk sengadja me- 
lupakan kewadjiban, dan pura? lupa. 
Sekedar untuk mengikuti arus mo- 
dernisasi kehidupan dan penghidupan. 

Dan suamiku termasuk dalam daf- 
tar pandjang dari kaum lelaki jang 
Pura2 lupa pada kewadjiban2 itu 

Penantianku jang demikian pada 
tiap malam tak pernah kusesali. Kare- 
na memang sebagian dari hidup wani- 
ta adalah merupakan penantian dan 
Penantian. Sedjak ia kanak2. Sampai 
Ja gadis remadja menantikan seseo- 
rang jang akan melamarnja sebagai su- 

ami. Sampai ia mendjadi seorang is- 
teri jang sah. Saat penantian itu tak 
habis2. Puntjak daripada segala pe- 
nantian bagi setiap wanita adalah 
saat2 pandjang jang menuntut keich- 
lasan, kesabaran dan kepasrahan dji- 
wa jg tak ada taranja. Jaitu pada saat 
Wanita hamil serta menanti lahirnja 
baji jang dikandungnja. Inilah satu2- 
nja puntjak kritis dari semua bentuk 
penantian bagi setiap wanita sedjati 
Sehingga penantian2 jang lain tak 
seberapa bernilai. Maka berbahagialah 
bagi wanita2 jang sempat menikmati 
puntjak klimax penantiannja. Jaitu 
Wanita2 jang mampu melahirkan. 
Terutama bagi kelahiran anak perta- 
Ma sekalipun anak itu tak pernah di- 

  

   

  
    

   
   Syiwia Kusumaningrum. 

disini sadja. Inilah artis2 pop 
remadja muka baru jang meng: 
gemparkan Djawa Tengah dan si- 
apa tahu dimasa mendatang dju- 

ge menggontjangkan Djakarta. 
aan (5) 

TJERPEN 

         

  

OJAWABAN TTS — MM 
"DJANGAN ASAL MENERKA' 

22 Maret 1970 

  

DATAI 

  

  

3. AB: 5. AA: 6. ONAK: 8. MENU: 
9. OPM: 10. TAK: 11. BEA: 13. IN— 
TI 15. DASI: 17. OPERASI: 19. 
REM. 
MENURUN : 

  

1. PHANTOM: 2. DJANGKA: 4. BA: 
5. AEj 7. KIMONO, 8. MUTASI: 
11. BIERj 12. ADAM: 14. TP: 16. 

AS: 18: RE. 

PEMENANG : 

1. Hadiah ke — 1 Rp. 1.000,— 
Sdr. SRI WIDIATI 
Djl. Tangsi No. 60 
BANGIL (Djatim) 

. Hadiah ke — II Rp. 500,-- 
Sar. JEFFRY. L. TOBING 
d/a M. Pakpahan 
Dji. Supratman 27, Bandung 

» 

  

Hadiah ke — III Rp. 250, 
Sdr. MARAH ISRIN 
Rumah PNKA No. 4 
Purwakarta 
Kepada para pemenang untuk ini 
ksi utjapkan selamat. Dan kepada para pentjinta MM jang belum ber untung mendapatkan hadiah "DJA- NGAN ASAL MENERKA"' TTS - MM ini, kami harapkan untuk kembali 

menebak TTS- MM jang baru, Nah, selamat menebak ! " 
" Untuk "Djangan Asal Menerka'" ini disediakan 3 hadiah masing2 

berupa uang: Hadiah 1 Rp. I.000,- Hadiah II Rp. 500,- dan hadiah 
1 Rp. 250,- 

Tebakan2 jang masuk dan jang 
benar siapa2 pemenangnja akan diumumkan dalam penerbitan 
MM 19 APRIL 1970. 

Tebakan2  tjukup ditulis pada 
kartupos atau mengisi gambar2 
pada silang2 gambar. 1 empeikan 
gambar tebakan tas kartu- 
Pos dengan disertai guntingan 

   

  

   

  

    
   

   

KUPON 
DJANGAN ASAL MENERKA 

TTS — MM 5 April "70 

   

    

ulanku jang mesra dengan Mas Narto 
seorang tjalon penerbang sipil, jang 
sedang menuntut studinja di Tjuruk 
Lantaran Mas Narto bukan putra 
bangsawan, dan ia tak bertitel. Iden: 
titas kebahagian itu telah ditemukan 
oleh Bunda pada diri Teddy. Sebagai 
putra tunggal seorang bangsawan sa- 
habat Bunda. Kedudukan Teddy ma- 
kin berarti bagi Bunda, karena iapun 
bertitel 

Kuterima Teddy sebagai suami, 
SEKEDAR sebagai hadiah dari kedua 
orang tuaku. Dan aku harus benar2 
meninggalkan mas Narto. Persis se 
perti kedjadian jang diungkap dal-m 
roman2 Indonesia kuno. Namun ma- 
salahnja tetap segar dan mendiiwai 
beberapa generasi. Lama2 aku tak da- 
pat mempertahankan pengertian SE- 
KEDAR itu dalam kehidupan pr rka- 
winanku dengan Teddy. Semula tia 
da kurentjana, dan sangat mustahil 
dapat kulaksanakan. Rasa tjinta, ka- 
sih dan belti kepada suarni mulai se 
mi pada usiaku. Kemudian berakar 
kokoh, dan tanpa ketiga rasa itu 
aku merasa dosa pada diriku dan ke- 
pada suamiku sendiri. Fase demi fase 
kulalui dengan pengertian2ku jang se: 
derhana dan ingin bekti pada suami. 
Anakku jang pertama lahir. Anak ini 
sah menurut hukum manusia. Tapi 
aku mengatakan anak itu tak sah da- 
lam hakiki perkawinan jang sediati 

BERPEN: NJ.WISHNUBRATA 

Karena baik aku maupun Teddy da- 
Jam keadaan mabok oleh rasa kemanu 
siaan jang hampir2 mendekati hakiki 
kehidupan binatang. Ingin mengoba 
dan merasakan sesuatu jang belum 
pernah kami rasakan. Sehingga aku 
hamil setelah kami nikah tiga bulan. 

Durut pendapatku. Ia lahir dangan 
seluruh kesadaran kami. sebagai umat 

Tapi kenapa kesadaran itu tiba? 
memudar Sekai lagi Bunda tak per 
nah satah Oruga Teckty tah bersatah 
Mungkin dirikulah jang mendjadi 
sumber 

Kehadiran Tuti di Ojakarta sangat   

  

  

  

  

    

          
          

jang digemari 
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Kal 7 Tai 
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MENDATAR 

3.Nama sebuah negara di Asia Te mentahan 

Ne 1. Giat 4. Ibukota Norwegia si 
6. Tahanan Politik 2-Lagiurataw .... dalam suratkadar 

8. Patiu sx 
10. 2 

5. Sungai di Sumatera 

: 7 n ss ras 12.Nama sebangsa minuman keras 2 Ma penghasil bera: 

1 14. Pertundjukan 
15.Dinding beton penahan ombak 

16. Gembira 
18. Nama penjakit 
21. Alat penumbuk padi 
23. Merk mesin dijahit 
24. Peraturan (bhs. Inggris) 
25. Masrat : Minat 

tiba2. Dan tiba2 pula sinar kepudar 
an it u melintas dalam rumah tang: 

ga kami jang telah kami tempuh sela 
ma hampir lima tahun. Namun Tuti 
bukan merupakan penjebab pokok 
jang mengguntjangkan rumah tangga 
kami. Teddy dan Tuti saling men: 
tjinta, sedjak keduanja masuk di fa- 
kultas Kedokteran Surabaja. Tjinta 
mereka harmonis dan itval bagi s 
ap kaum intelek. Tuti tidak sekocisr 
tjantik. Tapi ia tjerdas diantara te 

  

man2nja setingkatannja. — Keduanja 
mempunjai dun ia jang sama. Sema2 
mengisi djiwa estetiknja dengan mu 
sik klasik. Tak semua orang dapat 
menikmatinja dan mendjamahnja. Ta: 
pi Teddy tak berkuasa terhadap dir 
ja sendiri, sebagai anak tunggal. Ka 
rena ia BEKTI kepada orang tuanja 
Dan orang tua Teddy melihat ada 
ja identitas kebahagian sebagai iste 
ri anaknja bukan pada Tuti. Tap: pa 

da diriku. Waktu itu aku baru kelas 
dua SGKP. Karena aku putri bang 
sawan dan putra sahabatnja 

Aku tahu dan merasakan Teddy 
berusaha keras untuk melaksanakan 

amanat orang tuanja. Membahagiakan 
diriku dan membimbingku kearah ke- 
sentosaan berumah tangga 

Dengan sabar dan teliti Teddy te 
lah mendidikku untuk djadi ister 

jang intelek, dan luas pandangan 
Tapi basis sekolahku merupakan toi 
damen2 jang kropos. Serta mengha 
langi usaha baik suamiku. Mula2 Ted 
dy membimbingku untuk menanam 
kan pengertian mulia, sebagai ister 
dokter. Jang dlam djabatannja mem- 

Agt 

R 
EC 

e | 

punjai sumpah mulia, menolong sesa 
Ma Manusia tanpa membedakan. djika 

manusia itu perlu ditolong dengan 
imunja. Tapi terlampau sukar bagiku 

menerima kenyataan wudud tugas a 

amik-1. Amat melukai perasaanku jang 
nait dan dungu. Aku tak dapat me- 
nerima kenjataan jang kulihat sendiri 
Pasien2 suamiku adalah godis2 tang: 
gung jang lintjah dan menarik. Karena 
Suamiku memang berwadjah sempatik 
djuga luwes dalam pergaulan 

mum untuk menundjukkan sikap dan 
wibawa orang2 intelek. Pikiran dan 
akalku tak pernah sampai kepada 
adjarand Dan aghurnya Today 
membawaku kedunanya. Juna musik 

Mak in kurasakan dhurang pemwsah 
intetegensiaku dengan suam: Sekah 
pun demikian aku dan Tedcty tetap 
berusaha mengatasi djurang2 pemusah 
itu. Teckly Yukup saber untuk mem 
Dewaku ketingkat stelagenwa jang 

Map Sekakpun 18 tahu usaha 

  

lebih « 
aa “tu    

Peristiwa jang diakibatkan oleh 
reaksi antara besi 
Tempat minum 
Negara di Afrika 
Binatang jang hidup diair 
Usia 
Merk diam tangan 

Kaju jang sudah dibakar 
Perkakas 

dan oksigen 

    

    
   
   

Kehadiran anak2ku memblat aku 
tenggelam dalam kesibukan se-hari2 
bersama anak2. Sebenarnja kesibukan 

ni adalah pelarianku dari dunia baru 
jang diadjarkan Teddy padaku Makin 

hari aku makin tenggelam didunia 
pelarian ini bersama kasih dan sajang 
jang tiada berudjung kepada ketiga 
anak 2ku 

Disaat2 jang demikian itulah Tuti 
pulang dari Amerika. Setelah ia menje 
lesaikan studinja memperdalam ilmu 
bedah disana. Tuti belum berumah 
tangga. Tapi Tuti tidak mau meng 
ganggu rumah-tangga kami. Utjapan 

jang tulus ini pernah kudengar sendir 
dari Tuti tatkala ia berkundjung keru 
mah kami pertama2 sedjak ia pulang 

tu 
mendjadi dokter di 

uga disana. Namun 
nagiku untuk meno 

lak kedatangan Tuti jang makin sering 
hadir kerumah kami. Kgpada anak2 
ia sangat ramah dan kasih. Dan anak2 
sajang kepada Tuti. Achirnja T 
rupakan tandingan jang amat 
dalam posisiku sebagai ister 

ari anak 2ku sendir 

Hampir empat bulan sudah, Tedav 
membagi malam2nja bersamaku da 
bersama Tuti sendiri. Karena kedua 

nya akan melepaskan beban hidupnja 

sehari2 jang selalu ditjengkam oleh 
ketegangan2 tugasnja, sebagai dokter 
bedah, dan dokter achli kandungan 

O, Tuti bahagia. Suamiku Bahagia 
Dalam permaman2 duetnja sebuah 

permainan jang harmonis, Tuti de- 
ngan piano. Dan Teddy dengan biola 
Dalam rumah ini dibiarkan aku seo 
rang dir Dalam kebimbangan dan ra: 
sa was2 

     

   
    

   

  

  

   
       

      

Apabila malam itu aku sadar Ted: 
dy tak akan pulang, karena aku dike- 
drutkan oleh suara jang memnagut suk 
maku. Bukan suara dering tilpon. Ta 
P' suara telapak kak: botjah jang men 
dekat ketemaat dudukku 

Mama, mana Bu Tuti ? 
Aku berpaing kesuara (tu. Suara 

anakku, Tina jang baru merajakan 
ulang tahunnya ketiga 

"Kenapa Tana Bu Tuti, Tin. 
Bu Tuti akan mengadijar Tina 

main piano. Tina senang kepada Bu 
Yun 

Tidurtah Tina. Esok Bu Tuti da 
tang Bersama napa 

Anak itu kusekap datar dadaku 
la tak pernah tahu ape jang sedang 
berketpmuk meletjut suk maku, ke 
murikan mernbara merupakan kuta h 
Sv0 Dag Kenaupan dan Kehahugaan 
anak 2 sendu 

Malam Itu aku teks dikamar anak 2 
tanpa ada semati peryetenman dar 
penantianku dan pengarbananku ke 
ext war 
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(Sambungan hal 1) 

rena memang tudjuannja ada. 

lah untuk Indonesia, maka “su. 

rat pesanan itu dikeluarkan de 

ngan suatu daftar tentang pel. 

hagai djenis dan djumlah ba. 

rank? sendjata jang diperlukan 

oleh Indonesia. Baik surat pesa 

man. maupun daftar pesanan. 
ditandatangani oeh pedjabat-ig 

dan distempel. 
ian sebagaimana jang te 

lah dibitjarakan, surat pesanan 
bersama . lampirannja jtu dise. 

rahkan kepada broker jang ber 

sangkutan. "3 

  

Akan tetapi surat pesanan 
R.I. telah diselewengkan untuk 
tudjuan2 jang merugikan nama 
Indonesia. Karena kedua pesa. 
wa: Perusahaan Penerbangan 
Swasta Dierman Barat itu tiba 
dj Pulau Santa Marja (Azores), 
wilajah Portugis, maka instan- 
si2 setempat darj Pemerintah 
Portugal melakukan pemeriksa. 
an. Dengan terdjadinja ».nood. 
landing” dj Santa Maria itu, 
maka tersingkaplah penganj 
tan sendjata untuk Biafra 

Pihak Pemerintah Portugal me.. 
lakukan  pengechekan kepada 
pihak Indonesja di Djakarta 
akan tetapi pertanjaannja meru 
pakan suatu pertanjaan djeba. 
kan, jaitu: "apakah benar Indo, 
nesia melakukan pemesanan sen 
diata”. Pertanjaan inj dengan 
sendjrinia djdjawab setjara po. 
sitif 

  

itu 

Djawaban itu kemudian djte. 
ruskan kepada pihak2 jang ber 
sangkutan di Portugal sehingga 
kedua pesawat terbang jang 
berisi inuatan sendiata untuk 
Riafra itu, diperkenankan me, 
neruskan penerbangannja ke 
Afrika Tengah tudjuan Biafra. 
Pengechekan jang djlakukan 

oleh pihak Perwakilan R.I. di 
London. jang terbang ke Portu 

    

  

' 

Honda is the world's largest manu- 
facturer of motorcycles, and has 

already sold more than 10,000,000 

                

   

  

       

ra untuk tudjuan tersebut ter 
njata sudah terlambat. sebab ke 
dua pesawat terbang jitu sudah 
berangkat lebih dulu ke Biafra. 
Tjara pengechekan jang dila. 
kukan oleh Portugal itu ternjats 
mendjerat nama Intonesia. Buk 
tinja sekarang mama Indonesia 

dihubungZkan persosian 
perdagangan sendjata gelap un 
ye fra, suatu hal jang tidak 
benar 

aa 

PANGERAN BERNHARD 

(Sambungan Hal. I) 

kan tanaman2 bunga. Prins Bern- 
hard merasa mendapat suatu"”'su- 
prise”, setelah ahli pertanian itu 

trix” dan " 
kin nanti kami akan dapat mem- 
benihkan tanaman bunga dengan 
nama 'Prinses Bernhard” , kata- 
ahli pertanian itu. meneri- 
ma keterangan: Daan Bern- 
hard merasa gembira sekali dan 
dengan diliputi oleh suasana se- 
gar dan gembira itu, ia seterusnja 
memeriksa keadaan pelbagai ta- 
naman dan pepohonan di Kebun $ 

Raja . 
" Mengenai bahasa jang diguna- 
kan didalam pertjakapan, ganti 
berganti dalam pelbagai bahasa, 
dimulai dari bahasa Inggeris, ke- 
mudian Belanda dan Djerman, se- 
hingga kemudian didalam perdja- 
lanan jang memakan waktu ber- 
hari2 itu, achirnja lebih banjak 
digunakan bahasa Belanda. 

Sebagai penutup dari ketera- 
ma Menteri Negara Mintare- 

ja menerangkan, ti j 
Plins Bernhar sai Oa aa 
sa malas untuk pulang”, akan te- 

djuga anggota2 Tan 

        
    
     
     
     
      

     
       
      
            

    

    

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, suspertsion systems and 
safe riding features. 

  

WORL.D'S LARGEST MOTORCYCLE MANUFACTURER 

ONDA 
HONDA MOTOR CO. LTD. TOKYO, JAPAN 

    

     
        

    

    
           

    

jang mengatakan 1 
jang suka ber-foja2, tapi Sherry 
jang mentjari duit”. 

Hal ini mendjadi suatu per- 
tjektjokan antara anak dan Ibu 
dan achirnja Sherry pergi dari ru- 
mah tanpa membawa bungkusan 

  

DIMANA SHERRY KINI BE: 

Sambungan Hal 1) 

  

MINGGU MERDEKA 

apapun ditangannja. 
Dan Nasehat Tbunja bertudju- 

an baik, untuk, supaja Sherry 

mendjadi. anak jang .hatui2 ber- 
bakti dan tahu batas2 . 
Tapi nampaknja nasehat2 itu su- 
kar untuk diterima bagi Sherry. 

"Jang penting” kata ibu Sher- 
ry "Kembalilah kau anakku Sher- 
"y, ibu selalu menunggumu. Dan 
Ibu tidak mau hal ini dapat di- 
ketahui polisi dan dengan keke- 
rasan kau akan kembali, tidak. 
Ibu inginkan kau kembali dengan - 
kemauanmu sendiri. Ibu ingin- 
kan dengan hati jang bersih akan 
kembali kehadapan Ibu'”. 

ntuk ini, lewat “Minggu 

Merdeka" dapatlah Sherry 
membatja keluhan sang Ibu 
dan achirnja Sherry akan 
kembali kerumah. Kedjai- 

an diatas sewaktu Sherry menga- 
dakan pertundjukan di Lokasari, 
dan sampai sekarang belum pu- 
lang kerumah, entah mendapat 
pengaruh dari siapa, Ibu hanja 
“menggelengkan kepala”, sehing- 

ga sering sekali Sherry 'mengada- 
kan perlawanan kepada Ibunja', 
maklum Bapak r'idah nggak ada, 
kata Ibu. (hendiyk).- 

Brian Rednan (kiri) memakai tunic malam biru dari kain Terylene: 
bertjampur wol, tjiptaan Baratta. Dan Chris Mason (kanan) memakai pa 
kaian malam dari terylene/wol crepe, djuga tjiptaan Baratta. Kemedja 
nja jang putih mempunjai lapisan jang melintasi kerah/leher badju Man 
Garin. (AP) 

  

Nan 
Masih banjak orang2 Hwa Kiau 
menjelundup ke Indonesia 

Banjak orang2 asing jang da- 
tang ke Indonesia setjara menje- 
lundup, — terutama warganegara 
RRT, orang2 Hwa Kiau, i ing- 

i untuk tit 
   

in 
nesia. 
kewilajah indonesia setjara me- 

njelundup dengan pelbagai tjara 
jang mereka dapat lakukan, ada 
sebagai awak kapal, sebagai peda 
gang dan sebagainja lagi. Setiba- 
nja di Pelabuhan Tandjung Priok 
mereka menghilang, akan tetapi 
jika mereka dapat diketahui tem 

  

pat persembunjiannja instansi 
jang berwenang menangkap mere 
ka kembali dan kemudian dita- 
han di Kantgr Imigrasi setempat 
dalam, menunggu pemulangan 

mereka kenegeri leluhur mereka. 
Diantara orang2 jang menje- 

ini tidak sesulit seperti jang 

dialami dengan orang2 Hwa Kiau, 

sebab orang2 asing diluar Hwa- 

   

         

  

    

Kiau ini dapat sadja diatur pe- 
ngembaliannja kenegerinja deng- 
an melalui kantor2 perwakilan 
mereka di Djakarta. Akan tetapi 
dengan orang2 Hwa Kiau ini soal 
nja sangat berlainan, sebab mere- 
ka ingin menetap disini, akan te- 

tapi karena peraturan2 jang ber- 

laku dinegeri ini (PP 10) tidak 

mengidjinkan mereka untuk me- 

netap disini, maka bagaimanapun 

djuga mereka terpaksa harus di- 

pulangkan. $ 
Orang2 Hwa Kiau bukan ha- 

nja menjelundup melalui Pelabu- 
han Tandjung Priok sadja, akan 
tetapi djuga melalui pelabuhan2 
lainnja dilain2 daerah di Indone- 
sia. Setelah pihak jang berwadjib 
mengetahui bahwa mereka ada- 
lah imigran2 gelap, maka mereka 
ditangkap dan kemudian dikum- 
pulkan di Pelabuhan Tandjung- 
Priok untuk seterusnja diurus pe- 

ngembalian mereka kenegerirja. 
Demikian kalangan jang ne- 

ngetahui menerangkan kepada 
kita. 

  

I(GGU. $ APRIL 1970 

    
    
   

    
       

      
     
      

        

GAUN ini sangat indah, lengkap 
dengan garis leher jang terdjun dan 
kutang pandjang dipotong dan dihias, 
Tetapi hanja ada satu perbedaan, 
wa gaun ini hanja untuk kaum pria. 

Mode pakaian ini ditjiptakan oleh 
tuan Fish dari London. Dan yerentja- 

nanja menamakan tjiptaannja ini :” a smoking dress”, jang menimbulkan 
pertanjaan : "Dimana nanti pemakai- 

nja akan menjimpan fokoknja ? " 
( UPI-Photo). 

  

    
     

    

Honda Nana the World of Wheels 

For Better Economy 
Better Buy HONDA    
   

      

        

  

    
   

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

(228 mph US 254 mph Imp) 

MODEL S-90 
@Max speed 100 kph (62 mph) 
@tiorsepower 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 Hmile 183 sec @Horsepower 13 bhp 

@4-speed transmission 
@Twin cylinder 

   

MODEL CB-125 
@Max. speed 130 kph (31 mph) 
@S$ Hmile 182 sec @Horsepower 15 psi 
@5-speed transmussion 
@Twin cyiinder
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