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PENUH GAMBAR' 

BATJAAN' BERMUTU UNTUK 

IBU. BAPA DAN ANAK 

  

MINGGU 19 APRIL 1970 

John Wayne 
Achirnj 
berhasil 
djuga 
gondol 
OSCAR... 

Pemenang hadiah “Oscar” 
John Wayne sedang menerima 
hadiah tjiuman dari aktris Bar- 
bara Streisand disamping piala 
jang baru sadja diterimanja seba- 
gai aktor terbaik dalam film 
“True Grit'' (UPI) 

  

Foto Copy surat-menjurat 
Churehill dan Mussolini 

bisa diketemukan 
Demikian pendapat Prof, Duilio Susmel 

SEORANG mahaguru Italia, Prof. 
Duilio Susmel, menjatakan akan bisa 
menet n foto-copy2 surat-menju- 
rat antara Sir Winston Churchill (men 
diang PM Inggeris-Red). dan Mussoli- 
ni dalam bulan2 sebelum terlibatnja 
Malia dalam perang disamping Nazi. jang terdapat di Kementerian Luar- 

Prof. Duilio Susmel, seorang ahli” Negeri Ita jang berdjum- 
pada zaman Fasis di Itilia ja kl, 15.000 dokumen 

ngatakan bahwa surat2 itu adalah Sebuah laporan jang 
"authentik dan sangat berguna bagi fin oleh Menlu Djerman ja 
sedjarah dan politik ”. di AS, telah didjadikan dasar study Susmel belum menjatakan dimana — bagi mempeladjari dokumen2. 
ia bisa menemukan surat2 dokumen- Selandjutnja Susmel katakan bah- 
itu dan apakah isinja tetapi mengata- wa sebelum achir perang telah terdja- 
kan bahwa “surat-menjurat jang ter- '” Yi dua kali surat-menjurat antara djadi 20 tahun jang silam itu antara — Mussolini dan Churchill,jang satu di. 
Musolini - Churchill telah ditemuinja a jang tslanja” di London 
dalam suatu research jang dilakukan- Pada achir perang, kontra spiona- 
nja di Italia, Amerika Serikat dan Uni se Inggeris telah menahan copy2 dari 
Soviet”. IHalia dan mengembalikannja kepada Prof. Susmel jang menulis biografi — Churschill, demikian Susmel. 
Mussolini, telah dihadapkan kemedja (Ani/AFP). 

Pembadjak 
Djepang 

beraksi.... 

    

Ja dipersalahkan telah- 
-copy mengenai arsip2    

  

ini djatuh dalam ta- 
Djerman telah 
Han dari arsip2   

     

   

  

Penumpang2 jang terachir di- 
bebaskan dari pesawat JAL jang 
baru2 ini dibadjak dengan ter- 
gesa2 turun dari pesawat itu di 

lapangan udara Fukuoka, Djepang 
sebelum pesawat itu dipaksa be- 
rangkat lagi menudju Korea Uta- 
ra. Mereka jang diizinkan turun 

di Fukuoka hanjalah 23 orang 
wanita dan anak2, selebihnja ter- 
paksa ikut kelimabelasorang pem- 
badjak itu jang achirnja diturun- 
kan di Seoul, Korea Selatan. 

(UPI) 

  

   

    

     
        
   

      

   
    

   

  

   
    

        

    
    

    

    

  

    BERFIKIR MERDEKA “ BERSUARA MERDEKA 

Dilatih 
di basis? 
Amerika di 
Thailand 
"Tentara rahasia” di Laos 

jang mendapat pembiajaan chil- 
sus dari CIA (dinas rahasia Ame- 
rika), mempunjai djumlah ang- 
gauta kira2 12.000 orang, demi- 
kian menurut suatu perkiraan 
jang paling mendekati kebena- 
ran. Walaupun ada suatu tabir 
jang sangat merahasiakan ori 
sasi ini dan gerakan operasinja, 
gambaran mengenai organisasi 
ini dapat dilihat dari informasi2 
jang diperoleh sumber2 jang me- 
ngetahui di Laos dan Thailand. 4 

Ojumlahnja dapat diperkira- | 
kan dari- pasukan2 pemerintah 
jang tetap dan anggauta2 pasu- 
kan netral jang telah membantu 
pemerintah. Perkiraan resmi roe- 
ngenai djumlah anggauta organi- 
sasi ini adalah antara 70.000 
dan 80.000 orang. Beberapa 
sumber resmi jang memperkira- 
kan djumlahnja dari pasukan 
tambahan jang diperbantukan 
pada pemerintah, mengatakan 
hahwa djumlah jang sebenarnja 
dari pasukan pemerintah adalah 
50.000 orang. 

| Dengan demikian "tentara raha: 
sia'" ini menurut perkiraan kasarnja 
berdjumlah 20 persen dari djumlah 
pasukan jang bertempur dipihak pe- 
merintah. Sumber2 mengenai pertem- 
puran2 di Laos mengatakan bahwa 

  

   

  

     

    

mareka merupakan jang paling berani 
dipihak pemerintah. Kebanjakan pa- 
sukan2 tentara rahasia ini didaerah 
jang ber-bukit2 disebelah utara Laos 
jang ada dalam wilajah kekuasaan 
pemimpin suku Meo jang baru berna- 
ma Vang P2o, seorang major djende- 
ral dalam angkatan perang pemerin: 
tah. Vang Pao, djuga mempunjai be- 
berapa pasukan pemerintah jang te- 
tap dibawah kekuasaannja. 

  

Beberapa pasukan tentara rahasia 
djuga ditempatkan dalam wilajah mi- 
liter ketiga dan keempat disebelah 
utara Laos, dimana mereka mendu- 
duki posisi2 jang menentukan dan 
melakukan patroli dari daerah perba- 
tasan sebelah Barat wilajah Ho Chi 
Minh. 

  

(Bersambung kehai: IV) 
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EKER PUSTAKAAN 
RN 

Merdeka |l 
“ HAK MANUSIA MERDEKA 

MUSEUM PUSAT .DLPT 
Saat 

Berdasarkan data dari jang mengetahui : 

Dinas Rahasia A.S 
Bentuk & Beajai 
Tentara Rahasi 

# Wap Pari      

Perkemahan tentara Laos jang dalam gambar ini kita dapat me- 
njaksikan perlengkapan perlengkapan militer dan sendjata dari AS. 

Rahasia” 

Seorang ibu dan putrinya 
Good. 

Eva Bartok dengan putrinja Deana 

| 
' 
, 

Sis tua” Hollywood jang 
'beberapa tahun jang lalu 

    
    
     

  

Kata Madjalah Djerman Barat "Der Npiegel”: 
Sebuah madjalah Djerman Bu- 

rat mengatakan baru2 ini bahwa 
Adolt Hitler adalah oran jang 

selalu pembajaran 
Splegel" 

Jarg terbit di Hamburg dam pe- 
nerbitannja Jang terachir membe 
ritakan bahwa hal ini diketahul 
dalam suatu perjelidikan jang di 
adakan baru2 ini mengenal daf- 
tar padjak pada kantor kemente- 
rlan Keuangan Federal di Bonn. 

Menurut Splegel, menteri keu- 
angan pemerintah federal itu me- 
rgumumkan bahwk : 
“ Hitler telah memerintahkan 
agar gadjinja dibebaskan dari pa 
Gjak setelah mengumumkan bah- 
wa Ia akan — merjumbangkannja 
Pada djanda2 dan anak jatim jpi- 
atu dari serdadu? SS jang ter- 

    

    

     
   
     

" "Fuehrer" telah mendapat be 
ban padjak jang ringan sek: 
atas hasil keuntungan  pendjua- 
u ""Meln Kampf"" — 

n tetapi toh menolak memba- 
Jarkan djumlah itu. 
“Ia telah memerintahkan agar 
kartu | padjaknja dan tjatatan2 

PENDIDIKAN SEX 
DI-SEKOLAH2 ASIA 
MOHAMMAD KHIR JOHARI, ke- 

'berentjana Ma- 

  

         

   

  

tahui mengciaim kota strategis Marah. 
bagi- 

Hig
h 

1 
1 i 

  

tor padiak di Munich dimusnah- 
kan dalam tahun 1038. 

Berita Ini tidak dapat segera diu- 
mumkan karena beberana 

| lainrja jang disimpan dalam kan 

Mitler  mertatakan bahwa ia akan 
merjumbangkan tadiinia untuk kese- 

! t | | 

Hitler tak pernah 
membajar padjak 

Kemudian para pedjabat kementerian 
keuangan telah memberikan kebebasan 
padjak sepenuhnia pada Hitler, demi- 
kign menurut Splegel. 

Tanggal 12 Maret 1935, daftar pa- 
djak Hitler telah dimusnahkan. Nama 
nja telah ditjoret dari daftar para 
pembajar padjak. 
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EVA BARTOK ketika menghadiri resep: 
Si dubes Perantjis di Djakarta. 

Di Indonesia mendapat 

ketenangan spirituil 
Tapi siapa 
ajah 
puterinja 
tetap suatu 
misteri 

Deana kini telah mendja 
di seorang pemudi djelita 
berumur 12 tahun, “etapj 

ia lebih senang bermain 
bola daripada mengusut 
asal ugulnja. 
Ta AA kinj lebih suka “3 , 

ika 

pa, kini adalah seorang 
Wanita sesengah umur jang 
mentjetilakan bahwa ja ti 
dak tercarik lagi pada Hol 
lIywood dan bahwa ia kini 
Meruntu, suatu kehidupan 
jang ,tenang dan spiri'uil” 
— @i Indonesia. 

Eva menjjeritakan penga 
laman hidupnja sebagai 
berikut: ,,Kamj telah me- 

nungut penghidupan jang 
tenang lebih dari dua ta 
hun lamanja, dalam suasa 
na jang djauh berbeda dari 
Hollywood, lima mil dari 
Djakaria." 

Saja memilih Indonesia, 

karena saja ii 
Salam suatu masjarakat 

jang mengabdi pada adjar- 
an? Subud. ,Eva, ,,Subud” 
dan Deara adalah saling 
mengikat. ,Subud” ialah 
suatu aliran misrik jang di 
adjarkan oleh Pak Subuh. 
Dalam bukunja .Worth 

Living For” jang ditulisnja 
beberapa un jang lalu, 
Eva mengakui bahwa Pak 

kembali pe 
rasaan spirituilnja” dan 
Wwemungtinkannja mela- 

      

 



      

   
“Big Band - nj 
kawan2nja. 

  

balik dari itu keitu sadja. 

Dalam hal ini, Tjok djangari 
merasa berbesar hati dengan me- 

ngatakan "toch pertundjukan sa- 
ja selalu penuh. dengan penon- 
ton". Sebagian dari lapisan pe- 
nonton datang menikmati Jazz- 
Evening sekedar menghibur diri, 
karena djarangnja performance 
di Indonesia. Pada lapisan lain, 
banjak penonton jang datang ha- 
nja sekedar berkenalan "apakah 
sebenarnja Jazz itu ? ". Apakah 
art-musik ? Djadi kita lihat lebih 

banjak penonton datang dengan 
sikap "apiori”, bukan karena a 
lasan kuat 2 

Akan tetapi satu hal jang kita 
pudji -dari pribadinja, — bahwa 
Tjok jang sudah tua, semangat 
nja tetap ber-kobar2 terus (?) 

Ataukah sedang  panas2 tai 
ajam (?). Sebabnja kita tahu, 
Tjok hidup dalam dua muka, 
lukisan dan musik. Djika lelah 
main musik, kemudian bertapa 
lagi pada lukisan, Sebaliknja 

Sedjauh ini kita belum meli- 
hat adanja kelebihan dari reper 

toir jang pernah dibuat oleh 
Tjok. "Tjok tetap sederhana dan 
menjodorkan ala kadarnja kepa- 
da publik tanpa melihat lebih 

djauh pada segi2 lainnja. '"Untuk 

Apa jang ditjari oleh polisi de- 
ngan menggali pekarangan be- 
lakang — 

8 Mustahil ! Mengapa mereka 
tidak menanjakan aku dimana 
Kar! berada? 

Anda telah membuat per- 
soalannja mendjadi djelas tepat 
pada waktunja polisi sedang 
tjuriga .. 

Sekali lagi mengerling Tjok 
dengan ” Jazz-Kvening”-nja 

TANGGAL 3 APRIL jl. Tjok Sin Soe dengan The Big 
Bandnja, muntjul kembali untuk ke - 8 kalinja di Taman Ismail 

Marzuki. Sekali ini, Tjok menjuguhkan tjiri lain disamping The 

dimana dia menampilkan kwartet Muljono dan 

Sebagai orang jang mengikuti setiap kegiatan per - formence 
Tiok, dalam peristiwa ini tidak ada hal2 jang uniek. 
berdjalan dalam kondisi temporeer - monotoon, baik dalam per- 

mainan dan lagu2 jang dipilih. Tapi bagaimanapun djuga, sebe- 
narnja penonton mengharapkan kesegaran baru dalam lagu2, 
bukannja lagu2 jang bergerak dalam Jazz - swing belaka. Bolak 

menjuguhkan satu repertoir ber- 
nilai, memang dibutuhkan ker- 
dja jang keras dengan pengertian 
jang mendalam dari para musisi 
pendukung idee Tjok. Hal ini 
akan tertjapai djika seandainja 
Tjok memiliki "The big barid”" 
jang tetap, bukannja hanja didu- 
kung oleh musisi "split-persona- 
lity". Disamping itu perlu me- 
ngadakan latihan jang teratur. 
Sebabnja musik tidak ubah se- 
perti satu kesebelasan. Hanja bi- 

          

   
   
     

  
  

    
   

kan latihan2. Bukan mengada: 
kan latihan, djika seandai aka 
ada kegiatan sadja. 

Kita terlalu sedih, melihat 
Tjok seperti kutjing tua mundar- 
mandir diatas panggung kebi- 
ngungan, adakalanja tersenjum 
karena "'control'" sangat kurang 
sekali. Tjok adakalanja menun- 
djukkan sikap marah, djika sa: 
lah satu seksi musik agak kurang 
baik dalam penjadjian nada. Ada 
kalanja menundjukkan kegem- 
biraan jang meluap, sambil me- 
ngatjungkan djempol keatas dji- 
ka si: musisi berhasil. Kadang2 
senjum2 dikulum,  seandainja 
mendapat aplus dari penonton. 

Dari balik mimik2 musisi 

      

   

  

       
      
      
     
     
      
       
     
     

    

     

    

    

— Karena keterangan seorang te- 
tangga anda tjuriga tentang 
hilangnja suami anda 10 hari se- 
'belumnja ! 

“Carla, anda mengatakan padaku 

— Tiepatlah ! Tamu2 jang terhormat 
tak dapat kita biarkan menunggu ! 

sa kompak djika sering mengada- 

Oleh :.Paul Tobing 

Jaz2 Tiok, kita sering melihat 
adanja mimik jang kesal, bi- 
ngung. Satu pertanda . bahwa 
memang persiapannja kurang se- 
kali. Djustru peristiwa2 sema- 
tjam ini tidak usah dipaksakan. 
Lebih baik tidak sama sekali, 
dari pada terpaksa. 

Tjok sering, pelupa, hingga 
kontrol dari bar ke bar tidak da- 
pat dikuasainja. Sebagai conduc- 
tor seperti . Tjok, sifat pelupa 
sangat tabuh sekali, djustru akan 
meruntuhkan segala bentuk nilai 
musik jang ada. Lebih2 Jazz, 
banjak mengandalkan  arranse- 
ment. 

Dalam hal ini, Tjok sebetul- 
nja tidak usah berketjil hati. Ma-, 
sih banjak waktu untuk beladjar 
berintropeksi kembali. “Tidak 
ada usia terlalu tua untuk bela- 
.djar, sekali lagi beladjar dari 
situasi". Selama kita mengenal 
sifat dan watak Tjok selama ini, 
kita jakin bahwa itikad menju 
guhkan satu contemporary da- 
lam musik rti Jazz bisa ter- 
tjapai, djikagseandai Tjok lebih 
tekun menggarap setiap reper 

toirjang akan dilakukan 
Kita belum melihat hal2 jang 

baru selama Tjok mengadakan 

  

@ performance,” semuanja. berbau 
tua dan monoton. Sedangkan 
Jazz sudah mendjalar ke-mana2 
Tjok belum mampu menundjuk- 
kan "anatomy of improvisation'"" 
jang djustru sudah sering dipakai 
oleh musisi Jazz di Amerika. 
Disinilah kita melihat apakah 
seorang conducter seperti Tjok 
.mampu tidak menguasai alunan 
nada, jang merupakan perpaduan 
dari improvisasi musisi jazz da- 
lam mengembangkan karier me- 

  

  

Kari agaknja belum membitija- 
akan tentang hasil karyanja. Is 
begitu djudjur sehingga se-olah2 
sombong ! 

# Apakah anda merasa senang di 
Santa Fe, Tn Lowe? 

Aku selalu merasa senang, njonja ! 
Ada hal? lain jang membuat 
aku susah ! 

  

   

   
    
       
   

    
   
   

      

   

   

  

      

      
   
   

      

     

   
    
    
   
    
   

    

  

   
    

   

  

   

  

   

      

   

dan kita akan segera berangkat 
menudju "Hacienda Grande”: 

Minggu O Murdeka 

         

  

    
            
            
       

    Gaja Tiok 

reka. Tjok terlalu takut ber-oks: 
periment dengan hal2 jang demi 
kian, hingga “The big band” -nja 
terasa kaku, kurang semangat 
Jazz pada hakekatnja sangat mc 

rangsang para pendengarnja, ber 

kat adanja soloist2 jang t 

  

dalam improvisasi. Kesan? erori 

pada jaz2 kurang — dipikir 

Semoga — pada pertorman: 

Tjok jang akan datang, ada hal2 
jang baru-dan segar. Kapan kita 
nikmati .”Tjok dalam gaja b 
ru ?', Kita tunggu 
  

BAHASA MALAYSIA 
SULIT. DIPERGUNAKAN 
“UNTUK SUB-TITEL 

PILEM2 BARAT 

  

DALAM situasi dimana bahasa 
Malaysia sedang “digalakkan” untuk 
dipakai dalam segala bidang peng 
dupan, maka pernjataan seorang pega 
wai resmi Pemerintah Malaysia bahwa 
bahasa Malaysia tidak dapat dipergu 
nakan untuk sub-titel pilem2 Barat 

jang dipertundjukkan dinegeri ini, me 
tupakan suara sumbang jang tidak 
nada dengan seruan2 pemerintah 

Hussin Marican, 
sor Pilem2, mengatakan dalam “Ming 
guan Malaysia” baru? ini, bahwa p) 
lem2 Barat jang dipertundjukkan di 
negeri ini tidak akan mempunjai sub: 
titel bahasa Malaysia, karena “bukan 

lah suatu kerdja jang mudah untuk 
menukar2kan sub-titel dalam sebuah 
pilem” 

Dikemukakannja, — bahwa untuk 
mendapat terdjemahan jang tepat dari 
satu perkataan Inggeris diperlukan 5 
atau 6 perkataan Melaju 

Pendapat Hussin Marican ini kon: 

tan “dibidas" oleh Sved Nasir bin 1s 
mail, bekas Direktur Dewan Bahasa 
dan Pustaka Malaysia, jang menegas 
kan bahwa pemakaian bahasa Malay 

sia untuk sub-titel pilem2 Barat ada 
lah sesuai dengan ijita2 kebangsaan 
Syed Nasir lebih djauh menjatakar 
bahwa adalah keliru mengatakan, bah 

wa terdjemahan satu perkataan Ingge- 
ris memerlukan 5 atau 6 perkataan 

"Untuk ah perlu di 

  

ketua Badan Ser 

    

         
terdjemahkan kataan jang 
diutjapkan, memadailah memberikan 
pengertian utjapan itu sadja”, demi 
kian Syed Nasir 

Demikian djuga Usman Awang     seorang penjair terkemuka V 
Dalam memberikar 
mengatakan bahw 

     
  soal 

bahasa Malaysia untuk sub:t 

  

pilem Barat telah ditunt 
hun jang lampa 

“Sebelum istirahat, alangkah nikmatnja kalau mandi clulu samb 
di- sungai": demikian kira2 kata Nona Paola Rosi, tjalon Italia d 
kontes ketjantikan sebagai Lady Universe Marina, di Ravenna 
tahun jang lalu. 

    

(Gambar AP) 
  

Suaranja Mirip 
Eddy Fisher. 
Itulah Biduan : 

AN tubuhnja tinggi be- 
agak kehitam-hitaman dan 

wadjahnja simpatik, menarik. Tak 
salah lagi, jang kami maksud adalah 
Kus Hendratmo. Dalam pergaulan 
sehari-hari Kus terkenal ramah tamah 
dan senang bertjanda serta sangat 
cooperatif. 

— Begitu puta ketika penulis men- 
djumpainja dikantornja. Sifat? jang 
chas tadi tezus sadja nampak, Karena 
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waktu itu kantor baru beristirahat 
jadi kami bisa ngobrol kesana kema: 
Fi, mulai dari soal masa lampau sam- 

ai kesoal pekerdjaan, film dan lain2 
lagi. 

Sebenarnja bagi masjarukat Dja- 
karta nama Kus Hc 

  

ra 
tid, 

Namanja sudah banjak diken 
dua tahun jang talu, sebab dia sering 
sekali muntjul dalam atjara2 "VRI 
maupun dalam pertundjukan? lain 
nja, 
Studi Di Fakultas Sastra UGM. 

  

10 sebagai 

    

   

  

BIDUAN kita ini lahir di Kediri, 
kurang lebih 27 th jang lulu. Tapi 
sedjak Kus berumur $ (W keluarganja 
pindah ke Dj rta untuk mene 

ana. Di Djokjakarta Kus me- 
muntut peladjaran, dan jang terachir 
kali dia studi di fakultas Sastra UGM, 

Koes 

   

  

Hendratmo 

  

Kepindahan Kus ke Djakarta. se 
sungguhnja mempunjai dua tudjuan. 
Pertama untuk mengumpulkan bu 
han? skripsinja, dan sementara itu 
dia ingin bekerdj# untuk menambah 
pengalaman. Tapi rupanja rentjana 
semula djadi berubah. Ternjata sesu- 
dah Kus bekerdja di Djakarta dan 
sempat mendjadi biduan jang repre 

" sentatif rentjana untuk mengumpul 
kan bahan2 skripsinya djadi terkatung 
katung. 
"Habis tak ada waktu si mas,” kata- 
nja sambil senjum2. "Hampir seba 

gan besar waktuku habis buat kerdja 
ikantor dan menjanji. Tapi bagaima- 

mapun saja masih tetap berkeinginan 
untuk menjelesaikan studiku,” sam 
bungnja lagi. 

  

MESKIPUN rekaman? PH Kas 
jang baru belum sempat dit i 
tampak djelas bahwa K kar 
sudah mendapatkan kemasijuan baik 
dalam tehnik menjanji maupun da 
lam gaja. Kalau kita mendengar suara 
Kus, maka tan kita terus sadja 

memi an Eddy Fisher 
itu A 3 terkenal bekas 

suami Lig Tailor. Memang #etuanya      

hampir mempunjai suara jang sama 
baik volume maupun timbre suars 
aja. . 

Ketika penulis menanjakan pendz 
patnja tentang hal tersebut, maka de 

ngan serious dia mendjawab bahwa 
dia memang pengagum Eddy Fisher 
dan Tom Jones, disamping penjanji2 
Mati Monroe dan Angelbert Humper 
dink 

Disamping menjanji ini, jang se- 
karang sudah benar mendjadi pro- 
fesinja jang tetap, Kus djuga berniat 
untuk terdjun dalam dunia perfik: 
man 

“Sajang mas, kesempatan saja um 
tuk beladjar acting sangat terbatas 
sekali” katanja. Dan kenjat 
sampai sekar 

  

     

    

Begitulah perkenalan kita dengan 
Kus Kali ini, dam sebelum penulis 
munta diri, tak lupa Kus menjampat 
kan salam hangat buai pentjinta ser 
ta pembatja Tainnja (ken) 

  

   
   
    

   

     
     

        

           
    
        

  

   
    

AUDREY 
HEPBURN 
muntjul 

   
   

        
      
        

   

  

Bung Yam 
ger Band Ek 
ri.berekeman penjanji2 Pc t 
K tudio se r 
longgarka basan d. 
kan prestasi dan kreativit 

ber t 

   

  

7 bag 

  

    

  

Rata2 » 

kaman 16 bu 
itau maxi iduanit. 
remadja VIVI SUMANTI adalah jang 

  

  

   

  

paling banjak h situ 29 lagu 
Tetapi keketjewaan semula dirasai 
uga aran gu 2 

kepada beberapa penjanji2 Pop kit. 
oleh sang penti ga me 
upakan lagu jang “bekas dipal 

  

lan tidak pe Ha 

MANTI untuk me 
baik mungk 

  

  

hasti dap a 
alah te akan ja biduan 

raksasa dari Amerika JOHNNY MA 
THIS. la akan mengadakan satu kali" 
pertundjukan pada 
nanti be 
nja. Bidu, 1 
tidak asing lagi bagi para penggemar 
musik Pop di Djakarta ataupun mung: 
kin djuga di Indonesia. 

Di Amerika saat ini biduan Johnny 
Mathis tetap merupakan seorang rak 
sasa2 biduan disamping Dean Martin, 
Frank Sinatra, Elvis Presley dan bebe: 

60an sangat 
1 bulan Agustus 

akan 

    

     

  

   

  

apa orang lagi. Sem: 
Pat ditah    

    
1920 « 

muntjul pula d 
tahun rapk 

  

BIDUANITA VIVI SUMANTI me 
njatakan, bahwa ia akan mengikut 
untuk ketiga kalinja kedjuaraan Pop 

Singer Kos g biasanja diselen 
jarakan oleh Miraca dan PT Ria Sa 
Djika ia berhasil mendjadi djuara « 
tuk ketiga kalinja, maka Vivi berhak 
memiliki piala kedjuaraan tersebut 

Biyara tentang asal2 ja gemar me- 
njanji ialah karena keseringan menon 
ton dan mengikuti tantenja di RRI 
Makasar, terutama dalam perebutan 
Bintang Radio. Latihan hanja ber        

   
sama2 kakak 2nja sada. 
tukup untuk menguasai 
akan dinjanjikannya. Viv 

ngerti sedikit2 membatja 
Mengenai alamnatnja Vivi Su 
ngatakan akan segera pindah kerumah 
jang lebih besar jaitu di Dil. BATU 
No. 3A. Alam g segera 
berachir ialah Dil Empu Sendok 25 

Kebayoran baru 

  

608 TUTUPOLY bagai 
tidak kerasan di Amerika lama2. kalau 
sekiranja ia tidak membuat kontrak 
dan mentjari serta menambah penga 
laman disana. Kini Bob Tutupoly be: 
rada di Hollywood dan tidak dikata 
kannja kapan kembali ke Djakarta 

Bitjara tentang biduan, maka d 
katakan Bob mereka jang hampir di 

   

  

      

lupakan di Indonesia, di Amerika 
tetap merupakan r wahid, se 
perti Frank Sin: ata 

Ishak £ g Oahwa itu ha 
yatan Alce sudah dkena 
ya semendjak kanak2 Ketika kep 
ain makai “ sn ape 
yng dnhadik a 
aja tdak bisa ras rudiak kare 
diawa tdak ada 

AH ME 

  

  Gambar atas dan samping in 
jang telah lama 

    

mu djiwa Italia : Dr 
Nisini rupanja 

warna, kaos kaki h 

Andrea Dot 
aktris mung 

  

Rekaman? PH-nja 
mentjapai sukses. 
di Singapore 

     
   
   

  

ke Kusumawaty oha jang t 
ah beredar dan masing2 dengan labe 
Canary Records. 

nar 

ssinja 
gan 1 

ng tjukup IT 
  gah. 

    K u, Hatiku S 
3 Buat Haii 

Pintu, Banguniah Adi 

Rusaknia kapal niaga Belanda 
hun 1748    

MINGGU 19 APRIL 

IKAH DENGAN Dr 

  

tu dengan men: 
tam dan djas model Max 

dialan di Via Veneto jang ramai dikota Roma untuk berbelandja 

  

Amsterdam 
alam pelajaran pertama mereka, baru 

  

ANDREA DOT 

  

adalah AUDREY HEPBURN 
enghiang dan' setelah pertjeraiannja dengan suaminja 

ngkan pernikahannja lagi denga 

nampak sedang bs 

k 
sadja mu 

pada. tangga 18 Maret 

        

Foto 

    

UPI 

1970 

      

         

    
           

  

      

      

  

    

  

jang tenggelam pada ta 
ini telah diketahui de: 

ngan adanja pasang purnama dalam air pasang jang paling rendah dalam 
masa setahun: 

Lebih dari 100.000 gallon air disedot dari kapal jang tenggelam dan se 
buah mesin tjangkul membersihkan pasirnya 
besar kerangka badan kapal. Kapal “Amsterdam 

tuk menundjukkan garis 
waktu itu sedang menu 

dju Indonesia dengan peti-peti dan kotak-kotak petak dan ribuan botol 
anggur Perantjis. 

    Mus 

Benda2 sedjarah jang dipertun 
Ujukkan untuk umum di Museum 
Pusat Djakarta dewasa ini seluruhnja 
meliputi tudjuh puluh prosen dari 
seluruh kekajaan museum tersebut 
Memberikan keterangan kepada An 
tara hari Djum'at, Diret tur Museum 
Pusat, Drs. Amir Sutaarga mengatakan 
bahwa menurut peraturan museum 
modern, Sebenarnya barang? koleksi 
jang dipertundjukkan tjukup hanja 
20 dari seluruh kekajaan, dan tidak 
mendjadi keharusan untuk memper 
andpal n hasil? kary ntik 26 

masterpae 
Mat itu, kata Sutaarga, se 

mendjaga keselamatan benda? 
arga itu sendiri maka sebenarnja 

peninggalan? sedjarah hanja demak 
sudkan untuk penelitian ilmiah & 
pendidikan. 

       

  

  

     
tuk 
bet 

  

DRS... SUTAARGA selandjatn 
mengatakan, Museum Pusat tidak sep: 
dan pengundjung terutama anak? x 
kolah dan orang3 asing jang mendua 1 
penyelidikan atau sebagai wisataw an 

bia 
Orang2 asing jang 

museum di Indonesa 

koleksi2 jang dak & 4 

     

mengundung   

  

ngaguan 

   
ang ang tersebut tidak luput dia 
102 jang banjak berkeliaca 

kitar gedung musium. Mesurat D: 
Sutaatya tjalo2 jang memperharika 
kemgiman orang? tuk 

tik tuang 
sang 0 

ada? sedjarah jang 

   

  

(Gambar 

eum Pusat Menarik 

Perhatian Masjarakat 

AP) 

        

  

lah tertentu 
Untung sadja, kata Drs. Sutsarga 

orang asing jang sebenarnja sering 
berkundjung ke mesum, melaporkan 
kepadanja, Jan setelah dradikan pe 
myelklikan ternjata hal sto tdak benar 

1 mungkin ag mes 
ka kemars dum wat Ini tanpa 
diketahui ok D tainnja, kata- 

    

DRS AMIR SUTAARGA 
takan. bahwa bila muscum se 

wepi peng &. maka banjak 
mudi jang menari kesempatan 

krpatjaran dimuscum uni. Tidak dja- 
ing pendjaga? memergoki pasangan) 

jung sedang asjik masuk dibelakang 
Imari? besar. Kep. ka dibesr 

teguran? Yan peringatan? seper 
ja. Yebab perbuatan mereka mx 

  

  

  

ab kuni 

      

2 pintu, paling 
1x pen   

  

  

  

uung perasaan pengundjung lam: 

  

 



  

  

an Darat Dinas Sedjarah mempe: teraan. Perpustakaan diperlukan dibidang operasi gabunga: 

ringati H.U.T. sedjarah militer dan adalah sangat penting bagi 
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HALAMAN II 

"HOTEL BAJI" 
. . 

DIATAS suatu gunung, gjauh 1 e 1 | ) | a 1 | 
dari segala keramaian lalulintas, ter 
letaklah suatu hotel istimewa. Dari 
djendela2-nja orang dapat melihat ke- 
suatu kota perindustrian besar, kota Wupetal Dena am ekatman DIMANA TAMU2 HOTEL BOLEH MEMELUK 

h sadja dengan suara keras menjata- kan kenwrata merta memmian PEGAWAI PUTERINJA DISITU ...... 
kesenangan atau kesusahan mereka 
masing2, ja, malahan sampai..... mc- bayi? dari 10 hari sampai 2 tahun. — kap dengan boneka? dan binatang 
meluk personil puterinjapun ! lak ada ssebelumnja jg sangeup me- dari kain. Tak ada terdapat med 

Tak ada orang jang akan melarang. nerima mereka jg terketjil itu. Bagi atau lainnja ig tadjam udju 
Djuga dari pihak pimpinan perusaha- banjak para ibu adalah mendjadi sua- — dapat membahajakan anak2 
an. Bagaimanapun para tamu2 isb: tu kesukaran besar djika ada keha - lahan saban djamn 
bertindak, semua mereka sama2 men- "usan mengadakan kepergian menda- musik? dari permainan? d 
dapat lajanan penuh ketjintaan dun Jak, untuk mentjari suatu tempat di- — menggirangkan mere! 
kasih-sajang, karena disitu memang Wana putera-puterinja terpelihara se- Pada malam hari ditiap2 kama 
suatu Hotel-Baji (Baby-Hote) ! baik? dan seaman-amannja. tidur ditempatkan suatu mikrofon 

Baby-Hotei2 di Djerman Barat | Sedjak pembukaannja dalam bu- jg berhubungan dengan suatu pengera 
jang dalam tahun2 belakangan ini 'an Mai tahun jl., buku tamunja men- Suara » amar di : ru an awat Ps ndja 
mali ai 4 ga malam, agar dia selalu mendengar Pe ea jap eny Hatat sebanjak 200 tamu, Baniak di- terus apa js terdjadi dikamar tidur tsb 

Tak ada da antara tarhu2 ketjil tsb, saban kal — djuga djika 
ak ada dari mereka itu jg mengeluh 29 djumlahnja, sampai selama empat — “Tandunja" 

karena kekurangan tamu. Dan Keli- bulan mendapat rawatan penuh kasih- Dua buah dapa sem hatannja dengan hotel? ini memang sajang disitu. “Ada jg hampir tak mau ba aman Obat terpenuhilah kekurangan dalam sek- ya sai Agan DU membuat makanan2 ek bone sebelum alta di Diaracny Kembali kepada ajah-ibunja, djika lte 4 

      
    
          

  

        
      

  

  

    y "DUA BELAS LAKI2 PE 

LAKI-LAKI 
PEMBERANG 

    
   

      

        

  

    
    

  

         
       

  

    
    

        

     

                 

        

          

      

  

    
      
    

    

Samantha Eggar nampaknja tjukup modern ditengah - tengah sebuah 
kota tambang batu bara jang didirikan sedjak tahun 1870. Ia sedang dalam 
pembuatan film “The Molly Maguires'"” dimana ia memainkan peranan Sc: 
bagai seorang putri penggali tambang batu bara. Film ini dibintangi antara 
lain oleh Richard Harris, Sean Connery dan dibuat dalam Panagision dan 
Techni:olor produksi Martin Riti (PPC) 

a sedang tak mengadakan 

      

en 2nja 

a untuk tiap 
baji, menurut pesanan? para 1    

   
   

    

    
   

    

  

     

    

    
         

  

itu, Namun hotel di Wuppertal in peng ea ma Ka DP aini KEBENARAN hukum dialam semest bia wa batman dn: Sa a Sae Tama 
s 2 Yapat menamakan dirinja satu 2-nja rang djuru perawatnja, sambil meng: kin sua :. ket anhu Tokbetan da igan nilai2 kemanusiaan. Proses Hukum dalam menegakkan keadilan, tjahaja) jang ditugaskan kepada sdr 

ulam matjamnja. Karena hotel tsb. ambil seorang dari tamu ketjil kepe- — orang dokter, tak ada lagi je pi manusia sebagai pelaksana akan berhadapan dengan dua pengaruh — Hardjana H.S. Tjahaja terkadang sa 
Ana eta Giporuntakkan Dk” “jokangja, dibawa tamu? tsb: kehotel tadi jak rasionil dan emosionil. Diantara dua pengaruh itu, para penegak n9at mengganggu, karena tiada kom 

& 2, Pakan Ha pelajansanja saja jg Semuanja telah tersedia penuh hukum akan memihak kemana Pn - segan aus an 
penuh kasih sajang dan boleh men- situ ! Kesa dwtas telilah lang memosokuhi vikieat penor terfokus dimana | sedang men: 

djudi tjontoh dihotel tsb., melainkan Pertjektjokan? keljil lekas d Na co Magi Botani ol h an penonton, da.” japai "ila2 dramatiknia. Make-up 
perlengkapannja djuga. Pemimpinnja, diatasi antara para tamu disitu Na ea Men sed og Sama Belas Laki2 Pem. — telah memadai. Tata pakaian telah lu: 
seorang puteri je dalam mengumpul- — kesukarin? bahasa-pun tak kedap 3 Ta 1 Ismail Marzuki, pada tanggal 7 April — majan. Kepada pimpinan panggung 
kan pengalamannja telah pernah be- an diantara mereka. Dan memanglah 3 mma ini adaptasi dari "12 Angrymen” gubahan Re | Rose kita minta tanggung djawab kenapa     

  

Adaptasi dilakukan oleh Narto Erawan Dalimartha da jang bertindak diatas arena digantung bentuk balok 

"bagai sutradara Matnoor Tindaon besar? Apakah fungsi balok jang di Lena en aan 
orotan nira Keran Mena ado 

4 ini k dalah AS , para djury adalah didalam ruang jang 
Na TA a bai Teniae Ge # tertutup? Balok jang tergantung ini, 

TE (Ara Sudi Tere Goo PAMentAaSAN Seret) Sala jang Srgntung 
1 # te penonton. Dan batok ini tidak dja 

aa Kai rang mengganggu tenaga tjahaja jang 

kerdja sebagai djuru perawat baji ma- tak djarang pula terdjadi bahwa t 
upun dirumah? sakit di Amerika, Ing- bangsa asi 
oris, Itali, Swiss dan Perantjis, sebe- — Wuppertal bukannya lum dia kembali kekota asalnja untuk — tengah? alam jang indah. melsink 
mempraktekkan idee-nja, melengkapi terletak satu djam berkendaraan mo Baby-Hotelnja bil djuga dari Bonn, ibukota Djes 

Diruangan2 jang besar disitu. sela- Barat, tempat keduduk njak 
lu bersinar mata-hari, dan penuh lens: ? luarnegeri. (Dab) 

     Sedjarah Militer 
      

  

15 April Markas Besar Angkat — penting didalam bidang kesedjah — menyhasitkan karya sedia n 
    

    

      

          

     

  

   

         

  

     
   

       

  

            

  

katan dan lain sebagainja 
    

            

     

  

  

      

      

     

  

     
      

    

Aa : Di Angkatan Darat misalnja Din t akukan kegiatan pe N amin 3 nogga Tenan Sena Yang 
A.D. ke XVII dan dirajakan di — tugas penggalian sumber2 dari — Sedjarah AD berpusat di Dji.Bilito rama di Ibukota. F Pebagip Lanang oya 

Kita melihat sedjenak perkem- — Oleh sebab itu dari perkembang- — “"Dustaksan AD dengan 70.000 bu pelaku seluruhnja terdiri dari lelaki... Na ahinggi terisu bagi kita, me- telah “berhari! terangkat didalam pe 
bangan dalam hubungan dengan an selandjutnja Perpustakaan-— SU danau Pra TA abang? pe makai sistim arena. Didalam arena mukat dan mengasikkan. Reginal F nat 2 en 1 3 : akaannja diseluruh Indonesia se Bea rara pendukung Se dengan penuh pengamatan meni #pada beberapa pelaku terutama peringatan HUT. Sedjarah Mili: ini mendjadi bagian. dari Pusat ta fungsi musium di Bandung, Djokj satesi para pend Na ssia jang berdium pidio ar: Baru Kederjona, kta ber 
ter AD. ini. Sedjarah Militer Angkatan Darat. dan malang serta di-daerah2 lain di tasan dilaksanakar ae ng, 1 4, untuk menam: harap bahwa penguasaan emosi ada: 

Pada bulan April 1950 Letkol ap Kodam jang kini sedang dalam Leg Pa Did se Batok Ik ma, dar a12 dramatik lah penting didalam berperan. Emosi 
R.P. Suwardi Tjokroatmodjo se- Pada tanggal 15 April 1953, dires: rentjanaan 2 En | NCUKUNG harus tertuang didalamnja, seni dra: jang terkendali dengan tehnis berma: 

. : mukan nama Dinas Sedjareh Perang Koordinasi dan integrasi antar 2 : " t ma sebaga: medi al Rose kita n jang penuh ketjermatan perlu di 
2 Hrd Pa an An Angkatan Darat (DSPAD). Kemudiar badan2 militer (Sem) angkatan2 dar MAPAN Tne be sap berhiail rn nukakan ide2. Usai dengan penuh kesadaran. £ 

ilitair Bibliotheek dari Krijgs didjadikan tradisi untuk merajakan POLRI bersama Pusdiarah ABRI dil Bab aon ep at ap era ia ang orisinil didalam karangannja KAA aa ae Kerkkendali sangat 
geschiedkundige Dients van de nja tiap tahun sebagai Hari Lahir. Na an sedjak tahun jang lalu liwa . falah kebena Mengganggu dialog. Dan acting jang 

e#mudian 1 mendjadi ai oordinasi, integrasi, sinke jang Jalu. Da kita menghar engga ag ss ka Generale Staf KNIL «ntuk dise- PA pakek pa Pa Aa ena ag kiran dan idee pe anja 2 bagus dapat petjah akibat emosi jang 
P irit jang pada tangga nisasi dan simplifikasi atau (KISS) se 2 4 na nilai2 da lee bisa MOMPA rahkan. pada TNI. Bibit inilah 1970 diganti mendiadi Dinas Sedjarah pap dan srpiilikasi atau (KISS) L : P Gokil aa Kane cenon jera Bali. sendu 

jang berkembang mendjadi sebu- — Militer AD : : 5 mahnja, umpamanja AD tuan rumah ag Hn setiap gerak ketjil tapi mampu melu 
lah Seksi Sedjarah Perang di Ke , | Kensia Dinas Sejarah Militer AC AL tuan rumahnja dan lain sebagainj , : , LENTACAN ” kiken masalah jang besar. GerakZ 

enterian Pe 1 ari Brigdjen TN! Soesatyo dalam suatu Lahirnja badan sedjarah mm Hakan Pra ai aga # La i u. mengungkapkan 
induk ia P Kana wawantjara menerangkan, bahwa de AD ini axdalah berkat kebidjaks aa aa fjol didalam pe: Aa au aa Maa ha aa induknja Perpustakaan ini lahir- — ngan surat Keputusan Presiden No.79 KSAD Dionderal Nasution Haa sn s anak, terdakwa men Sa la eps. dan. membangkitkan emosi dan p 
lah Seksi Sedjarang Perang di Ke” tahun 1969 ditetapkan pelaksanaan “itu jang setjara pribadi memang me jah ti k tip Naa Dua ran penonton. Djadi, gerak ketjil tapi 
menterian Pertahanan. Kita ha- — funusi sedjarah militer diselenggara”—” rupakan tokoh sedjarawan. Sewakt sekerd rei Na PA aan £ M. Noor duslam. . Derbakak. badar « peda pemantaan 
rus mengakui bahwa Perpustak z- daan petasan to mendjadi Menteri Hankam kira2 4 t Bekerdja dulu anggota djury. Kepad drama ini bertindak sebagai pembela | aa Be Tn 

an sebagai suatu lembaga kebuda- 2 i'Kamra bea jang brt Pn ang atw AI bersamaan deng. NIM #eemudian' Baru am strdakwa. Permana Jang Oo: Panam Na yi kemampu ina Pusat Sedjarah A neng n pembentukan badan 2 sedjarah mi Ta NN m— g menguasai seluruh a angat kita hargai kemampuan 
jaan, mempunjai kedudukan jang koordineer setjara tehnis badan sedj liter di A.L., A.U. dan Angkatan Ke Berlibur Tana peraalan Sehingga tidak djarang kita saksikan sutradara untuk membangun akting 

rah ditiap Angkatan din POLRI polisian. Maka oleh-karena itu mengi Sy ar pelaku2 lain tidak sanggup mengim dan gaja permainan jang berbagai ba: 
at tudjuan integrasi dan fungsi Se njanii Di vengapatoja. Dari kedunbelas angga bangi permainannja. Acting, dialoog — gai dari masing2 pelaku. Permainan ki Penjani Du. di kita peroleh bagaim. 9 P Ya 9, na, ti djarah Militer sebagai alat pembingai ty Springierd, dt diury, kita peroleh b na,8- (ema jang spesi'ik Imasih tetap mem, tidak satu gaja, tidak satu warna, ti 

          
          

        

  

              

  

        

        

  

       
        
      
     

  

personil ABRI dan generasi muda In sungguhnja watak manusia dalam 
Dian an A al Menerka donesia, ditjitatjitakan tanggal 15 A | , pril itu mendjadi hari lahir fungsi Se 

djarah Militer ABRI. Tjita? ini oleh 
KADI Sedjarah akan diarjukan did 

pesona kita, sepeti jangdilakukannja — dak satu suasana. Masing2 pelaku 
membela nula12. kemunusiaah. Purba .segmysa2 silam, ketika MKRMNPW di — bebas melakukan asik observasinja 
sangka, tuduhan? jang berdasar pada” pantas. Jang tetap saja hargat pada” dan tenaga tjiptanja dalam memeran 
emosi dari-beberapa-anggota-diury —pgma amalah kewoepamnta” dalam kan tokoh jang harus dimainkannja. 
diterangkan dengan tjukup memikat Hal ini sangat kita hargai karena telah 

yan mengenakan 
trelana kulit biru 
muda dan berwa 
djah gembira 

  

              

  

  

      

nampak disini e menguasai emosi. T k tradi u lam rapat KISS SEM jang akan datanc sedang mening Sehingga didalam tj thema jang — ditjiptakannja selalu wadjar tap: sering kita saksikan penjutradaraan 
jaitu didalam bulan Djuni 1970 di alkan lapangan menondjol adalah a12 Kebenara: milai artistik ! hasil acting, gaja, dialoog para pelaku 
Bandung. Alasan ini adalah sesuai tu: terbang Heathrow # Did T. Effendy, Daud Modas, A.P nja satu gaja, satu warna dan satu 
djuan integrasi tersebut dan terserah di London dalam g m Burhan, Bazar Kadarjono, Usbanda — suasana. 

1 . Nantinja pada keputusan pimpinar perdjalanan. .keli " ahw, dan Kusno Sudjarwadi, jang masing2 Ketunegetenjaan asap Kane rang diper we tu djuri smpat, — ketunggaisuasanaan” sudah sering 
2 ng Amerika se Pp men ankan Djury s. d mp subjektif . & 4 1 mengganggu kita didalam menjaksi 

g 4. ama dua bulan 3 di ma, djury tig epuluh enggangg, 
DITERANGKAN bahwa Pusmac Ka aga dan djurv duabelas bermain gukup — kam beberapa pementasan. Masing2 

       

       

          

  

    

    

  

  
  

  

  

      

  

  
    

  

      
          

  

   

  

  

  

        
   

      

  

     

  

  

      

     
       

  

       
    

    

  

  

    

        

  

      
  

  

  

  

     

dengan tjabang2nja di Sem dan ih pu b mn pelaku seolah sudah tertentu (sesuai sudih “Bilhatir a gih untuk mengimbangi permainan 
dandiya telah berhasil mener rebana an ditegakk Ikmed MV Noor. Mereka semua turut — dengan observasi sutradara tehadap 
buku? sedjarah TNI sepert & Kk , rita jang disutradarainjal, mirip de: B p 5 si bur” demikian k | mengangkat nilai2 drama ini dengan — tierita jang d Nana 

: ata “Dusty Spr alan n Isi2  “penuir kesungguhan. Pemain? lainnya igan tjetakan batu2 ba 1 
| menggunakan Sapta Marga, 2. $ Sari nat, , bermain memadai dan komentar kita” dak wadjar. Matnoor Tindcan dida 

io p NN | TA. dierah Kodem Siliwangi. 3" Sedj ring aa peni Njukup de. — lam. pementasannja berhasil menun 
rah Kodam Diponegoro, 4. Sedj 9 sederhana. Thema itu ada hei seni Wae: "Unas an) djukkan kreasi masing2 pelaku dida 

15. 16 rah T.N.I. 1945. 5 Sedjarah TNI ar k d donesia. Nam asbeptonenr Aa Meat Daan lam berperan. Ini sangat kita hargai 
1965. 6. Sedjarah operasi Tri ania dalam , 

7 1 Disampingnja telah selesai naskah 
skah untuk diterbitkan didalam t 
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EVA BARTOK 
(Samb. Hal 1) 

hirkan Deana, tanpa suaju 
operasi. 
ANAK JANG BAHAGIA 

  

    
    

   

    

   
   

      

    
     

  

   

  

idak pernah menjesal 
tok dak menggwini ajah 

2. 
»Saja sendiri adalah se. 

orahg anak jang dilahirkan 

anna 
     

    

(Sambungan 

dari hal. 1) 
Kira2 sepertiga anggauta tentara 

rahasia jang ditempatkan sebagai pa- 
sukan pelindung —- kebanjakan terdiri 
dari suku2 digunung jang dipersen- 
djatai untuk melindungi rumah2 desa 
dan daerah2 pengungsian. 

Kebanjakan suku2 ini sesungguh- 
nja tidak mempunjai perasaan setia 
kepada pemerintah Vientiane, mere- 
ka adalah pengikut2 dari Vang Pao 
Gan beberapa pemimpin suku gunung 

lainnja. Mereka dipandang sebagai 
pasukan2 jang kuat dan berani, le- 
bih2 bila melindungi kampung mere- 

ka. j 
D rtiga anggauta tentara raha. 

sia ini diorganisir dalam unit2 ang- 
gauta2 gerilja chusus, jang dikenal 
sebagai "SGU”. Mereka dikerahkan 
dan dilatih oleh kesatuan2 tentara 
Amerika, jang mempergunakan 
mereka untuk mengumpulkan rahasia 
dan misi2 operasi dimana Amerika 
Serikat mempuniai kepentingan. 

   

  

    

Honda is the world's largest manu- | 

facturer of motorcyeles, and has 

already sold more than 10,000,000 

  

kim, bilamana saja meni- 
kah dengan ajah Deana, 
perkawjnan inipun iidak 
akan abadj. 5 

Akan ye'api Deana jang 
kini bersekolah pada se- 
buah sekolah untuk anak2 
duta besar asing dj Djakar 
ta nampaknja lebih baha- 
ria darj pada anak2 lam. 
via adalah seorang anak 
jang gembira, aktif dan 
S@ngat lampai. Ia gemar 
berenang, naik kuda dar 
bermain siiar.” 

.Saja bahagia dapa' 
membawanja kenegerj Ini 
Gan ,dak dalam suasana se 
pertj New York. Ia berrum 
buh dengan tjepat dan pa 
da usia seperti imi penga. 
ruh lingkungan sangat pen 
ting," kata ibunja Eva jg 
menggairahkan itu. 

Eva dan putrinja tiba dj 
Singapore untuk kundjung 
an beberapa hari. 

  

Keanggautaan SGU kel 
dari orang2 suk: 

  

    

      

      
      
    
    
        
        
      
      
      
        
      

  

dan suku2 bangsa Meo 
lainnja jang tinggal dipegunungan di- 
sebelah utara Th: ji 

bahwa anggauta2 
i diuga ada disebe: 

'hailand, dimana para 

      

  

    
      
      

   

  

    

Laos dan selama ini selalu hidup ber- 
dampingan masing2 ditepi sungai Me- 

Beberapa 

Beberapa anggauta tentera Thai 
bahkan ditempatkan sebagai pemim 

For Better Economy: 
Better Buy HONDA 

around the globe. 

With dozens of stylish models (like 

the 4 shown here) to choose from, 

there's a Honda that's perfect for 

you. 

All Hondas are powered by eco- 

nomical OHC 4-stroke engines and 

are eguipped with the most modern 

frames, suspension systems and 

safe riding features. 

WORLD'S LARGEST MOTORCYCLE MANUFACTURER 

HONDA MOTOR CO., LTD. TOKYO, JAPAN 

    

   

  

Ratu Inggeris kundjungi pameran 
Indonesia di Australia 

     

  

Ratu Elizabeth beserta suaminja dan dua orang putra - putrinja, Charles dan Anne, telah tiba 

di Sydney pada tanggal 30 Maret j.      untuk memulai perlawatannja kebagian Timur Australia. 

Dalam gambar diatas nampak Ratu Elizabeth sedang mengundjungi stand Indonesia dalam pa 

meran Panorama Pasifik jang diadakan di Sydney. Tudjuhbelas negara ikut serta dalam pameran ini, 

jang merupakan bagian dari peringatan 200 tahun mendaratnja James Cook dipantai Timug 

Australia. 
  

pin2 pos untuk membasmi kaum ge: 
rilja dan mereka djuga bekerdja sama 
dengan para penasehat Amerika da- 
lam hal kerdja sama dan perhubu- 
ngan. 

Seorang pasukan-para  tentera 
Thai jang tiga tahun jang lalu bertem- 
pur di Laos mengatakan bahwa ia 
mendapat tambahan gadji 20 persen 
selama tugas membasmi kaum gerilja 
itu. Djumlah anggauta pasukan ini 
tidak dapat dipastikan. 

Pasukan seragam jang dipakai pa 
sukan SGU djuga dibuat sedemikian 
tupa sehingga mereka dapat menja 
mar, sebuah seragam hidjau untuk 
bertempur dan badju sipil biasa se- 
hingga kadang2 sukar untuk membe 
dakannja dari seragam pasukan pe- 
merintah. Beberapa anggauta gerilja 
memakai tanda2 chusus jang menan: 
dakan mereka sebagai anggauta SGU. 

Pasukan SGU mendapat latihan2 

di Thailand dan kadang2 mulai opera- 

    oleh agen2 CIA, pasukan2 chusus 
Amerika jang ditempatkan di Thai 

  

   
   

    

   

    

     

    
     

land dan oleh sebuah tjabang dari 
komando bantuan militer Amerika 
Serikat di Thailand jang dikenal seba 
gai "kantor wakil kepala” sebuah 
kelompok chusus jang mengerahkan 
semua aktivitasnja terhadap Laos. 

Salah satu tempat militer tentera 
rahasia ini ada disebelah timur kota 
Pitnasulok disebelah utara Thailand: 
kira2 50 mil dari perbatasan Laos. 
Sebuah lainnja ada di Hua Hin, se 
buah kota ditepi selat Siam jang ter. 
kenal karena disini letaknja istana 
musim panas radja Thailand. 

Pendaratan pasukan2 tentera ra: 
hasia dari pangkalan2 itu ke markas 
besar Vang Pao di Long Cheng oleh 
pesawat2 udara Amerika merupakan 
dasar2 laporan baru dari “dua batal- 
jon tentera Thai" jang diberitakan 
dinegeri ini baru2 ini. 

Beberapa sumber jang dapat di 
pertjaja mengatakasi, bahwa mereka 
lebih merupakan a ggaut 2 tentera 

       

     

        

(Gambar : KPA) 

rahasia daripada pasukan2 tentara 
keradjaan Thai. Dikatakan djuga bah 
wa djumlahnja adalah antara 350 dan 

penuh. 
600, lebih banjak dari dua bataljon 

Sumber2 ini mengatikan bahwa 
bebarapa pasukan tentera Thai jang 
tetap dipergunakan dibeberapa unit 
artileri karena kesukaran untuk me 
latih tentera Laos sendiri untuk mem 
“pergunakan sendjata artileri. Hal ini 
djuga dilakukan pada angkatan udara 
Laos selama beberapa tahun jang ter 
achir. 

Sebuah sumber pemerintah me: 
ngatakan, 
berat howitzer 155 MM dalam 
tan perang L 

  

va satu2nja   djata 
ika 

s dipegang »leh 70 

  

anggauta pasukan sukarela dari Thai 
land dalam kesuaan darurat, sedang 
kan tentera Laos jang lain mendudu 
ki posisi2 lain dalam menjusun ke: 
kuatannja. Sekurang-kurangnja bebe 
rapa persendjataan telah dikirimkan 
ke Long Cheng dalam beberapa 
minggu ini (ui 

  

GADIS: MINA DI HOLLAND KONGRES 
Anggota2nja terkenal 

Gadis2 Mina di Holland, se- 
buah gerakan jang menuntut 

persamaan bagi kaum wanita 
jang anggauta2nja terkenal kare- 

na suka mentjuri pakaian dalam 
pria dan kedjahatan2 lainnja 
jang melanggar martabat kaum 
pria —- telah kembali kedapur 
hari Senin jang lalu sesudah ber- 
langsungnja kongres mereka jang 
pertama. 

Mereka telah lelah sesudah 
kembali dari weekend dimana 
suasana telah berlangsung de- 

ngan mengetjewakan. 
Minas adalah perkumpulan 

gadis2 jang baru2 ini didirikan 
untuk menuntut lebih banjak 
kebebasan bagi kaum wanita. 

Dalam melantjarkan kegiatan- 
nja/menentang kaum pria mere- 
ka telah menutup toilet2 umum 
dengan menempelkan pita2, me- 
njiuli laki2 didjalan-djalan, me- 
njerbu sebuah istana dimana se- 
djumlah diplomat2 sedang ber- 
kumpul dan memulai suatu per- 

tengkaran, meng-halang2i kon- 
tes2 ketjantikan dan mem-bagi2- 
kan obat2 anti hamil kepada 

gadis2 sekolah. 

Beberapa  kedjadian lainnja 

jang ditjatat selama berlangsung- 

nja kongres itu ialah perebutan 
ea 

PENEMUAN PENTING 

UNTUK. BAJI2 DISELU— 

RUH DUNIA 
PARA dokter kini menemukan 

petundjuk2 baru jang dapat menje- 
lamatkan djiwanja beribu2 anak baji 
di seluruh dunia jang mati tanpa di- 
ketahui sebabnja, demikian harian 
SUNDAY TIMES dalam penerbitan 
terachir. 

Wartawan medis harian tersebut, 
Dr. Alfred Byrne, katakan bahwa 
penelitian menundjukkan bahwa ke- 
matian baji disebabkan oleh suatu se- 
laput djantung jang tampaknja be- 
kerdja tidak beres dalam bulan2 per- 
tama kehidupan baji2. Sakit ringan 
pada baji, karena itu bisa mengaki- 
batkan kematian dalam masa bulan2 
jang menentukan itu. 

Penemuan itu adalah hasil penje- 

    

     

  

       

     
   

lidikan terhadap 162 orang baji jang 
meninggal setjara misterius di Irlandia 
Utara .... hampir senantiasa setjara 
demikian tenangnja sehingga 
mereka sendiri tidak sadar bah 
sesuatu jang tidak beres pada bajinj 

Sembilan puluh persen dari baji 
itu adalah berumur antara satu dan 
sembilan bulan. 

Teori selaput djantung tidak be- 
res itu adalah hasil penelitian djan- 
tung2 baji jang meninggal oleh Dr. 
Thomas James, profesor dalam ilmu 
pathologi dan cardiologi pada Uni- 
versitas Alabama, demikian SUNDA" 

(Ant/Reuter) 

  
        

TIMES 

  

mikrofon, tuduhan2 bahwa ang- 
geuta2nja berkelakuan sebagai 
“nenek2” dan seorang ketua si 

dang jang tidak henti2nja me- 
mukul palunja karena “suasana 

sidang jang sangat rusuh". 

Suatu demonstrasi jang telah 
direntjanakan keliling kota telah 
dapat digagalkan seketika, akan 
tetapi walaupun demikian kong: 
res mereka telah  menjatakan 

Aktris tjantik Sylvia Kosc 
sedjenak ditengah padang pasir 
Chsop dengan Sphinx - nja jai    

esir dengan latra belakang pyrar 
terkenal itu Syivia sedang dalam pe 

suka tjuri pakaian dalam pria 

bahwa penduduk akan lebih ba: 

njak lagi melihat dan mendengar 
mereka dalam bulan Mei nanti 

dan pada hari “Kemerdekaan 
Holland”. 

Sebuah “Statement jang me: 
rupakan prinsip” telah diterima 

dimana diserukan tentang peru 

bahan susunan masjarakat de: 

ngan dasar “persamaan kebeka 
san bagi semua orang dalam sex” 

  

  

  id Radja 

buatan filmnja "La Colomba non deve volare” (The Dust must not fly) de: 
ngan aktor Horst Buchholz sebagai pemegang peran prianja (AP, 

MODEL C-50 
@Max. speed 75 kph (47 mph! 

@Horsepower 4.8 ps @Automatic ciutch 
@Fuel consumption 90 km/lit 

(228 mph US 254 mph Imp) 

MODEL S-90 
@Max speed 100 kph (62 mph) 

Horsepower 8 ps 

@Fuel consumption 75 kmi lit 

(176 mph US 212 mph Imp) 

@4-speed transmission 

@4-speed transmission 
@Twin cylinder 

MODEL CB-125 
@Max. speed 130 kph (81 mph. 

@SS Imile 182 sec @Horsepower 15 psi 

@5-speed transmission 

@Twn cylinder 

MobeL ss-i2sa if 
@Max. speed 120 koh (75 mph) 

@SS Hmile 183 sec @Horsepower 13 bhp 
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