
      

   
     

      

  

      

  

   
   
   

   

      

   
   

       
     
    

    

   
   

  

   
   
    

      
     

  

   

Maglah bulanan , 

PENUH GAMBAR! 

BATJAAN' BERMUTU UNTUK 
IBU. BAPA DAN ANAK 

MINGGU, TANGGA 31 MEI 1970. 

AKIBAT ALAT2 KOMUNIKASI RUSAK DAN 
TERLEPAS DARI TITIK ARAH: 

10 

Ujakarta, (MM). 

KAPAL lajar “Dewa Runtji 

  

mengagumkan masjarakat diluar Negeri, ketika kapal latih tersebut 
untuk pertama kalinja melakukan muhibah keliling dunia dan kemudi 
an dalam pertengahan tahun 1964 Kapal "Dewa Runtji” jang dileng- 
kapi dengan 16 buah lajar telah muntjul pu Ia sebigai peserta dalam 
Tema lajar internasional dipelabuhan -Bermuda (Timur laut New 

ork). 

    

MEXICO 70 

  

DJAKARTA: (MM). — 
BRALILIA, sebagaimana bia- 
sanja, merupakan saiah satu 
negara dj Amerika Selajan 
jang per-zama2 mengadakan 
persiapan setjara mendesail 
Untuk mengikuti kedjuaraan 
Worla Cup jang akan dajang, 
termasuk pula seleksj darj 22 
orang pemajnnja dan me- 
njusunnja mendjadj suatu 
kesebelasan jang utama ber- 

  

iku pemajn2 tjadangannja. 
Mereka telah mulaj program 
Igpibannja Ik ggal 12 

" bel peftan " 
dingan internasjonal selah dj 
adakan dinegerinja dengan 
Argentina pada janggal 4 can 
8 Marey, an kesebelasan 

Chin tanggal Aa dan 25 Mareg 
an denga, ruguay tanggal 

15 Maret. 2 an 
Melebihi darj negara2 Ame 

rika Selaian lainnja, Braz/lia 
setjara mujlak selah bertekad 
untuk memenangkan World 
Cup Can bemaksud mendjadj 
negara satu2nja jang iidak me 
ngirimkan kesebelasannja jg 
utama unguk mengikuri kedjua 
raan dj Amerika Selatan ta- 
hun ini. 

POTONGAN 
TANGAN 

, ?'C HE: , 

GUEVERA 

DISIMPAN BEKAS 
MENTERI BOLIVIA 

LIMA.. — Bekas menieri da. 
lam negeri Bolivia. Anionfo Ar. 
guedas, telah menfingkapkan 
bahwa dia telah menjimpan po. 

tan 

  

vla fagi sewaktu dia masih 
mendjabat meneri dalam negeri, 

54 

Oleh: Korespond “1 

  

: 
Pelaijh kesebelasan nasional 

nja Joao Saldanha. seorang 
bekas penulis sepak bola, pe- 
njiar sepak bola, dan 

seorang kritikus jang jadjam, 
mula2 membentuk teamnja 
darj pemajn2 club Santos 
dengan memperkua: kerdjasa 
ma dalam pertandingan? pen 
dahuluannja dan ini mengha 
silkan kemenangan 2—1 
wan Inggeris iahu, jang lalu. 
Sedjak jru kesebelasan Santos 
jang kuas gelah beber: kali 

i peri ranfiap. 
in pi Saldanha 
njeriakan | pemain2 Santos 
Carlos Alberso, Joel, Peledan 
Ecu dalam' kesebelasan uyama 
nja dan ada dua orang pemajn 
lagi daiam jeam bajangannja. 

ETJEMASAN jang timbul 
ialah tentang Tostao. jang 

merupakan  Brazil's Sports- 
man of jhe Year, jang mampu 
mengadakan kerdjasama jang 
bajk dengan Pele dalam per- 
tuk kesebelasan Brazilja dalam 
tandingan2 jang bermutu. Ia 
telah mentjetak 10 goal un- 
musjm inj dap saiu goal un 
tuk kemenangan melawan Ing 
Beris. Tostao mengalami sje- 
dera pada matanja jang harus 
Wioperasi dan kemudjain men 
Gapay luka dalam suatu pertan 
dingan sehingga ja mendjadi 
"On akiif sedjak bulan Sep 
tember gahun j.l. 

Rivelino. seorang pemain jg 
luar bjasa agressinja, mung- 
kin akan didjadikan penggan 
tirja, apab/la Tostao masih 
belum sehat kembali. Ia telah 
memimpin ieamnja Coringhi- 
ans, (an mendapa, kemenang 
an dalam Nasional Silver Cup 
— kedjuaraan tertinggi sepak 
bola dj Barzjlia. 

Tos:ao merupakap seorang 

pemain jang sangap mejakin 
kar, tetapj Saldanha mempu 
nja keijemasan jang lebih be 
sar. Beberapa laporan celah 
menekankan bahwa Brazjlja 

akan merupakan satu2nja ne 
gara jang akan memenangkan 
ke-enam pergandingan group 
nja dan akan menijejak goal 
jang paling banjak (23) dalam 
persiapannja ke Mexico, 

Akan tetapj Paraguay, 
Columbja dan Venezuela sidak 
mengudji m 
pin Brazilia kuajir 
teamnja tidak akan djizinkan 
uncuk bermajn setjara normal 
Citengah yakyjk2 jang kasar 
darj pemain? Eropa dan kele 
mahan darj wasji2nja, 

Sekembaiinja dari suatu 
fact—finding tour ke Eropa, 
Saldanha membua, lima peru 

Sesudah berkeliling di 
Eropa selama tudjuh tahu 
Bich Chieu, penjanji terna- 
ma Vietnam kembali kene 
gerinja karena ia rindu pada 
tanah airnja dan makanan 
Vietnam. Tapi sesudah 
mengundjungi orang tua 
dan saudara2nja dan mema- 
merkan keachliannja kepada 
kawan2nja, Bich  Chieu 
kembali ke Paris lagi. 

Selama mengadakan per- 
tundjukkan di Eropa, Bich 
Chieu telah banjak menda- 
pat kritik,  diantaranja 
ketika berada di Paris salah 
seorang penonton mengata 
kan: “Bich Chieu, penjanji 
jang lembut dari Vietnam, 

  

telah membuat kagum para 
penonton dengan kekuatan 

@ 
N 

sa » 

Djam 'DewaRutii 
e kehilangan 

dalam sedjarah pelajarannja, pernah 
    

gyjamang jang, peri. 
eh "Dewa Runtji” dala 

ran, muhibah jang dilaku 
kan ke Australia baru? ini merupakan 
suatu perdjalanan pelajaran jang kes: 
kian kalinja, tetapi dari pengalam: 
jang dialami oleh "Dewa Runtji”" 
ma ini, muhibah ke Australia merupa 
kan suatu pengalaman jang penuh 
Genyan tjeritra herriosme bagi pelaut2 

ita. 

    

  

  

  

PIALA 
DUNIA 

Bagaimana 

kans Team 

Brasil ? 
bahan dar, 22 orang pemain 
fang telah berranding Calam 

” 

pertandingan2 ' pendahuluan. 
Perubahan jang paling njara 

susunan back—nja. 
Riido. Peng 

ganti mereka, lochj dan 
Antonjo merupakan pe 

main? jang kasar jang akan 
mampu menghadap, permain- 
an kasar. tetapi hanja inilah 
pilihan satu?nja Saldanha si- 

(BERSAMBUNG KEHAL: IV) 

  

  

   

  

   

   

“. 
Ajam2 dan itik2 rupan 

perang. Serdadi 

patroli. 

  

   

  

Kambodjaini menangkapnja waktu mengada 

kan patroli untuk didjedikan santapan lezat mereka sehabis 

djedjak | 
OMBAK SEGEDE GUNUNG 

  

MENJERANG "DEWA RUNTJI" 

ALAM muhibahnja ke Austra- 
4 dalam rangka ikut serta 

kol.(L) J.H.Saloe. 
Berdasarkan data2 jang diperoleh 

dari Letkol Sjamsuwadi Ka.Humas 
AKABRI jang didasarkan pada surat2 
Letda Inf.M.Noer Sanip Sitoi 
ikut serta dalam muhibah 

Udjung Surabaja pada tanggal 19 Ma- Ki Pong, Perdlatanan atasa burabar 
Fremantle telah ditempuh oleh "De- 
wa Runtii" dalam waktu 16 bari 
pelajaran. ” 

Pada saat "Dewa Runtji" mentja- 
pai punjiak pelajarannja mendekati 
remantie tengah perdjalanan 

telah mengalami serangan badai ja 
dahjat, sehingga menimbulkan gelom 
bang besar setinggi gunung. Seranga 
badai jang datang -tiba 
menjerang "Dewa Runtji" kapal 
jang berukuran ketjil itu mengaki 
kan "Dewa Runtj 

         

arus air jang sangat deras. Badai terus 
menerus melakukan serangan2 jang 
dahjat dan gempuran2 ombak laut 
jang segede2 gunung itu mengakibat- 
kan beberapa kali lambung "Dewa 
Runtji” kena benturan2 jang maha 

awak kapal Iaini 
kepanikan. Beberapa Tar 
saat? jang sangat kritis 

(BERSAMBUNG KEHAL: II) 
   

luput djuga mendjadi korbar 

    

(UPI) 

”Saja akan menjanji terus, sampai saja 

    
   
    

   

          

   

- 
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SAN FMANCISCO, (MM). 
- ONVENSI Perhimpunan Ahli- 

Ahli Dilwa Amerika telah 6 
beritahu tentang sesuatu jg. 
baru dibidang sex. Beberapa 

@alam kegiatan? jang bertentangan 
gap sumpah mereka untuk hidup mur 
"1 tanpa kawin. 

— Intervice2 dengan 18 orang be- 

dlalanti dalam merawat penderital ho 
sexualitas dengan terapi jaltu de- 

ngan menggunakan kedfutan? Ustrik 
Yan obatI jang membikin mual semen 
lere orang2oja memandang foto3 Jang 
provokatif. 

— Daun gerakan menentang pendidi- 
kam sex disekolah? telah mentjopel ha 
#1! besar selama dus tahun jang latu. 

Berdasarkan laporan. tentang 190 
puderia dan 190 suster2 jang tergang- 
Gu djiwa mereka, kira? setengahnja 
telah mengadakan hubungan hetero-se 
tull dengan kelamin djenip lain, ho- 
mosexull, atau masturbasi kroni: 

Dr. McAllister setjara pribadi jekin 
hukum geredja Kathotik jang 

ang kawin pederi2, bruderh dan 
terinja, Gapat mempunjai effek2 

ng positif dalam kehidupan banjak 
ng Jang bersumpah /mengambil 
impah dslam hasi itu, tetapi menekan 

kan djugs bahwa celibasi merupakan 

faktor penjakit 
Experimen pornografi telah diada. 

kan di Uniyersitas “California Utara 
Gimana Dr Cifftord Retfier mengata- 
kan bahwe 28 mahasiswa diberi per. 
undjukan jang penuh bahan? porno 
selama 00 menit sehari. 

   

mahasiswi 
kit mereka memberikan reaksi. Tidak 
sda perubahan? tingkah-leku dalam 
Ulara bidup mereka, dalam keadaan 
hati mereka dan kegiatan sexuil me- 

Ika sebagai akibet dari pertundju- 
kan Jang diulangi, Demikian hate Dr 

teran John Hopkin) mengatakan bah 
Ye perubahan? sex dengan aperasid 
"iga tahun jang lalu sekarang akan 
@ilakukan lagi. 

Im diantare 13 penien telah ke- Win tetapi Dr Biumer mempersosi- 
kan kesempatan untuk mengalami ke- 
Dehagisan perkawinan mereka. Hawa 
nafsu dilaporkan terdapat pada A pa- 
alen, tetapi atfatnja lebih emostonit 

Pengobat. 
   

ng membuai segan ter 

hudap pera penderta homoserullitas 
dileksanskan oleh Dr Nathanie! McCo. " 

1s mengatakan bahwa hestm- 
"ja kirah same bagi kedua methoda 
Nu, Jatu obat2 jang mengjadikan mu- 
“1 dan kedjutang Ustrik, 

tidak sanggup menjanji lagi” 
dan daja pesona suaranja.” 
Kritik jang lain mengatakan: 
”Bich Chieu muda dan 
tjantik.” — Kepribadiannja 
akan membuka semua pintu 
jang menudju kepada karir 
internasional.” 

“kata Bich Chieu penjanji -& 

Belgia dan Switzerland. Saja 
mengadakan pertundjukkan 
dari negeri jang satu kenege- 
ri jang lain. Saja tidak 
mempunjai banjak waktu 
untuk mengadakan .sigtsee- 
ing dan beristirahat.” kata 

gadis model. ternama dari Vietnam 
Pintu2 itu kini telah ter 

buka, karena ia bekerdja 
keras untuk — mengjapai 
sukses. “Sedjak saja me- 
ninggalkan Vietnam, saja 
angan tundjukkan 

(5 diseluruh app care 
Italia, Djerman, Inggeris, 

Bich C 
"Kel lagu2 saja 
njanjikan dalam bahasa 
Inggeris, —Perantjis atau 
Italia. Saja, nah djuga 
menjanjikan dua lagu Viet- 
nam ketika diminta.” 

Karena kesibukannja itu 

lah, ia tidak mempunjai 
waktu lagi untuk aktivitas2 
lainnja, Ketika mengundju- 
ngi sebuah sekolah musik di 
Paris, ia telah membuat dua 
rekaman lagu2nja jang di 
kelua Kk tahun 
1966 telah mentjapai ham- 
pir sedjuta buah. 

Bich Chieu diuga mendja- 
di gadis model. Sel 
musim panas, ia bekerdja 
pada sebuah madjalah mode 
Perangjis Elle dan mengena 
kan pak ang ditipta 
kan oleh perantjang? mode 
Perantjis jang terkenal 
Tahun 1969, ia turut serta 

  

     

  

   

be 

     

BERFIKIR MERDEKA “ BERSUARA MERDEKA “ HAK MANUSIA MERDEKA 

Eksperimen Porno- 

grafi di Universitas 
California 

Setahun sesi pengobatan. kira3 
seperempatnja telah menghentikan ho- 
mo-sexullitas dan seperempat Tajanje 
memulai atau menambah kegiatan Yo- 
Mo-sezui! 

sex dpn Gulam bai 
matjam Ny telap di 

    PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO.1234 TH KE XXIV TH REPUBLIK XXIV 

Ratu Dunia 

SUASANA LELANG DI STUDIO MGM HOLLYWOOD : 

9 Afrik 
di 

Ratu Dunia EVA RUE- 
' BER-STAINER dari Aus- 

tria jang sedang mengada- 
kan perdjalanan keliling 
dunia tampak di-tengah2 
penduduk asli Kenya keti- 
ka ia berkundjung selama 
dua minggu ke Afrika Ti- 
mur. Dan disini nampak- 
nja Eva mendapat perha- 
tian dari wanita2 pribumi 
itu jang menjambutnja de- 
ngan penuh kekaguman. 

  

   

    

      

   
   

  

   

  

    

  

$ 625 UNTUK PAKAIAN PENGANTIN 

    

  

   
     

  

   Liz Taylor 

LOS ANGELES (MM) 
IELANA2 pandjang dengan 
renda hitam milik Gina Lollo 

brigida hanja laku US $ 50 
tetapi topi jang dipakai Char- 

am film "Mu 
menghasilkan 

US $ 300 hari Minggu |. etika 

MGM melelangkan pakaian2 dari ko 

leksi 3000 Mim2 kunonja. 
Sekelompok orang kepanasan jang 

terdiri dari 2.000 orang saling bersa 
ing dalam penawaran jang penuh se 
Imangat dipanggung nomor 27 ditem 

   

   

        

    
   

     

pat Studio MGM dikota Culver un- 
tuk lekas2 mengambil barang2 pilih 
an mereka dari koleksi dalam lemari 
Oakalan jang merupakan bagian dari 
1,5 djuta dollar AS jang dibajar oleh 
@juru-lelang untuk harta-milik studio 
MGM. 

PENJAKIT KELAMIN 

MENDJALAR 

KE AMBON 
AMBON, (MM) 

Dari pihak Dinas Kesehatan Kota- 
madya Ambon diperoleh keterangan 
bahwa wabah penjakit kelamin saat Ini 
telah mulai mendialar ke Ambon, dan 
jang banjak ditulari pentakit tersebut 
@dalah kaum muda djuga anak? se 
kotah 

Berputuh2 anak2 tanggung sewaktu 
Giperiksa kesehatannja terniata men 
Gerita penjakit kelamin, tetapi sebe 
#tu djauh masih dapat diobati 

Sementara itu dari para pediabat 
KSU Ambon diperoleh keterangan, 
bahwa sebagian besar penderita penja 
Kit kelamin jang dirawat di RSU ada 
lah para pelajan Dijepang jang saat 
Int Beroperasi diperatran Maluku dan 

4n mereka Inlah jang membawa 
masuk penfakit tersebut ke Ambon 

«ami 

  

ELIZABBTH TAYLOR DALAM FILM 
”FATHER OF THE BRIDE” 

Tawaran tertinggi dalam pelelangan 
itu Jalah US $ 625 untuk pakaian 
pengantin Elizabeth Taylor dalam 
"Father of the Bride”. Tawaran kedua 
(tertinggi kedua) ialah US $ 609 un- 
tuk pakalan jang dipakai Judy Gar- 
land dalam "Meet me im St. Louis." 

Barang pertama jang dilelangkan 
pada hari Minggu itu ialah topi bele- 
du hidjau jang dipakai oleh “Greta 
Garbo. Top itu terlelang seharga US 
8 300 kepada Larry Rupert dari Show- 
Weeis International jang seperti ba- 
njak penawar lainnja membeli paka- 
lan2 untuk pertundjukan2 pada Pame- 

MA Na 
Hanja beberapa tokoh pengusaha 

pertundjukan ada diantara hadirin, 
meskipun banjak diantara mereka di- 
Wakili oleh penawar? professionli. 

PAKAIAN RENANG ESTHER 
WILLIAM DILELANG $ 50 

  

EORANG bintang film naik 
panggung, dan Debbie Rey- 
noldlah jang harus menawar 
sampai US $ 200 untuk mem 
peroleh pakaian jang ia pa- 

kal dalam film "How the West was 

won”, Sedangkas perentjana — Edith 
Head, satu diantara perentjana2 ter. 

@Gibidang pembuatan film, me 
Fupakan penawar lainnja. 

Pakaian renang Esther Williams 
'menghasiikan US $ 50, sedangkan to- 
01 perempuan djurusihir dari the 
"Wizard of Oz” menghasilkan US $ 
180. Barangi lain jang dilelang sam- 
at djauh malam itu lalah dua kutang 
jang dipekat Zsa Zsa Gabor, djubah 
lang dipakai Chariton Heston dalam 
Iilm "Ben Hur”, pakatan Tiong Hoa 
lang 
"Tae 

i 

Gipakat Paul Muni dalam film 
Good Earth" dan rok jang dipa 

@eragam Nelson Eddy dalam Nim 

Masih ada pendek hitam Eles- @jas 
20 Poweli dalam film 
Melody”, rok Grace Keily dalam film 
“tgh Society", pakalan tjompang 
tjamping jang dipakai Greer Garson, 
rok malam berwarna biru jang dipa- 
Ikay Medy Lamarr dalam flim "The 
Heavenly Body” dan satu sie pakal- 
an Ingrid Bergman dalam film "Gas 
Ught ? 

Jang diharapkan menghasilkan bar. 
ga tertinggi ialah jang dipakai Clark 

» Cable dalam film “Lucky”. YUPD. 
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HALAMAN II 

      

Berapa djumlah 
buta huruf kita? 

BANDUNG, — Indonesia padu 
'eehir tahun 1964 memproklamirkan 
dirinja bebas dari butahuruf, masih 
terdapat djumlah jang tjukup besar 

asanja jang butahurut 
antara 29 s/d 28 persen 

dari djumlah seluruh penduduk Indo 
nesia. - 

ata Ini merupakan hasil peneli- 
terachir jang dilaksanakan chu 

us tentang situasi "tahu-huruf” di- 
Gaerah2 dseluruh Indonesia oleh In- 
stansi2 pemerintah. 

Tiga tahun sesudah Indonesia 
(ketjuah Iran — Barat)” mem. 
proklamirkan dirinja bebas butahu- 
ruf (tgl. 31 Desember 1964) jaitu se- 
kitar bulan September 1987, pernah 
diadakan penelitian mengenal situasi 
tahu-huruf. 

Ternjata hasil penelitian jang di- 
terima oleh Direktorat Pendidikan 
Masjarakat Departemen Pendidikan 
&& Kebudajaan, menundjukkan tanda? 
Jang "sungguh2 sangat memilukan", 
karena diketahul, bahwa sebanjak Ik 
2! persen dari penduduk dewasa In- 
donesta ternjata butahurut. 

Diperhitungkan, bahwa sedtak ta- 
hun 1967 sampai sekarang sudah ba- 
rang tentu jang butahuruf itu akan 
bertambah dan setiap tahunnja per- 
tambahannja ditaksir satu persen dan 
sekarang djumlahnja jang butahuruf 
itu sekitar 25 persen, 
FAKTOR2 JANG 
MENJEBABKANNJA 

Berdasarkan penelitian? para ahli 
dari Direktorat. Pendidikan Masjara. 
kat Departemen Pendidikan & Kebu- 
dajaan, terdjadinju butahuruf itu dise 

    

   

    

Tahun1967 I.k. 21 persen 
Tiap tahun naik 1 persen 

  

babkan beberapa faktor. Tetapi jang 
mendjadi penjebab — utamanja ialah 
kurang adanja usaha2 tindak landjut 
(follow up) setjara intensif, kontinu 
dan teratur. 

Hal ini disebabkan antara lain ka 
rena tidak tersedianja pembiajaan jg 
tjukup, ditambah pula dengan adanja 
s'tuasi politik dalam tahun 1965-1967 
jang sangat mempengaruhi kelan?ja- 
ran gerak-usaha tindak-landjut bebas 
'butahuruf. 

Disamping itu, jang djuga mendja 
di sebab timbulnja kembali butahu- 
ruf ialah adanja anak2 jang berumur 
13 tahun kebawah jang tidak menda 
pat kesempatan beladjar di Sekolah 
Dasar, 
Iis dari tahun ketahun. 

Menurut para ehli dari Direktorat 

Pendidikan Masjarakat — Departemen 
PK, usaha tindak-landjut Pemberan- 
tasan Buta Huruf (jang dewasa Ani 
lazim disebut pembinaan aksarawan 
baru) memang sangat diperlukan, ka- 

mereka jang dinjatakan telah 
bas butahuruf pada achir tahun 

    

beladjar membatja dan menu 

1964 itu, sebagian besar baru berada 
bada taraf ”PBH Massal", jaitu ba- 
ru pada taraf dapat membatja kata2 
dan kalimatt2 pendek/sederhana. Dja 
di mereka itu meskipun telah memili 
ki ketjakapan dasar untuk membatja 
huruf? latin, namun belum pada ta- 
raf kelantjaran membatja setjara nor 
mal, jaitu 90 kata2 dalam semenit, 
dan seringkali djuga belum mentja- 
rai kemampuan untuk memenuhi se- 
penuhmja apa jang dibatjanja. 

Data2 jang ada pada Direktorat 
Pendiditan Masjarakat menjebutkan, 
behwa pada tahun 1952 djumlah pen 
Guduk Indonesia diatas 13 tahun jang 

« masih butahuruf diperkirakan Ik. 79 
persen. 

Selama 15 tahun terachir, jakni 
antara tchun 1949 s/d 1964, telah da 
pat diluluskan siswa2 kursus BPH 
sedjumlah Ik, 37 djuta orang. Peng- 
ertlan d'proklamairkannja bebas bu- 
tahuruf tahun 1964 ialah, dari djum 
lah perduduk itu masih terdapat jg 
masih bebas butahuruf tetapt jang 
usianja lebih dari 45 tahun dan mere 
ka jung menderita tjatjat rochant 
atau tjatjat pantjaindera. 

  

Ikan2 Dolfin 
PERTUNDJUKAN Doflin di- 

bajangkan akan tambah meriah- 
kan atraksi? Djakarta Fair 1970, 
lebih2 hiburan ini dapat meru- 
pakan perluasan pendidikan ba- 
gi anak2 sekolah jang djumlahnja 
ratusanribu di Djakarta. 

Bila persjaratan dari kedua 
belah pihak. jaitu manager grup 
Doflin dan Panitia Djakarta Fair 
70 dapat dipenuhi,maka dapat 
dipastikan pertundi 

  

   

  

   

      

Apa jang dimaksud dengan 
Doflin itu? 

Doflin adalah sedjenis ikan 
terkenal di Eropa dan Amerika 
jang biasanja digunakan untuk 

meriahkan pertundjukan dan hi- 
buran. Ikan? Doflin adalah inte- 
ligeat dan dapat menari dan 
    
  

jang bisa akrobatik akan 

ikut meri- 

ahkan 

DF 70. 
ber-show menurut komando ma- 
nager. Misalnja lontjat masuk 
dalam lingkaran dengan tepat 
dan tmis dan banjak lagi 
keachlian2 lainnja. 

Pertundjukan di DF sangat 

dinantikan karena dengan demi- 
kian dapat merupakan perluasan 
hiburan, lebih2 bagi anak2 
sekolah.  Djustru itu pel 
sektor pendidikan dan kebuda- 

  

  

  

   

    

    

    

      

T 

  

jaan Pemeriatah DCI Djakarta 
membuka kesempatan luas bagi 
kedatangan grup Doflin ke 
Djakarta tahun ini. 

Sirkus Doflin itu dikabarkan 
akan datang dari Eropa dan da- 
lam tahap pertama telah dilaku- 
kan pembitjaraan informatif de- 
1gan petugas2 DF. Untuk suk- 

Doflin2 j 
kolam: 

temperatur jang tjotjok bagi 
ikan2 Eropa itu 

Pedjabat2 
dan kebudajaan sangat mengan- 
djurkan pertundjukan sirkus 
Doflin ini dengan landasan fiki- 
ran, selain dapat memberi hibu- 
ran bagi kaum remadja djuga 
dapat dipetik — pengetahuan 
umum jang berarti merupakan 
promosi pendidil (br) 

    

sesnja 
diperlukan 

  

     
       

     

       
    

             

CAPTAIN EASY 

Buster 
Orvy 
itu 

akan. bermain guitar, 
anda mentioba tuba 

Baik. Kukira tjara terbaik untuk 
mengetahui apakah aku mempu- 
njai bakat ialah dengan mentjoba 
nja. 

Kami akan me 
untukmu Jake 
dapat dilupakan 

buat perdjamuan 
€ takkan pernah 
Oleh penduduk. 

  

Itu suatu rentjana jang hebat. 
Ol. 

  NOW THAT LVE GWORE OFF. 
CRME FOR ena ITN. 

A WARM GLOW Lean 

Kini setelah aku bersumpah untuk 
meninggalkan dunia kedjahatan 
Oly, aku merasa batinku tenteram 
hmm. 

a tidak menunggu 
.. seperti Bon - 

, atau Jasse James.    

    

Duke. T BET NOT MANY RETIEO 
OUTLANS IS A5 EAGER TO 
INERBODY A9 UNCLE JAKEu POP! 

aku berani bertaruh tidak 
bekas pendjahat ingin 

@usaikan orang? lain supaja 
bertobt seperti paman Jake.Pak! 

  

Kita akan menghiburnja, nak ! 

Bunji apakah jang berisik itu, Ida? 

Astaga! Sematjam demonstrasi oleh 
sekelompok orang jang nampaknja 

| Ndak karuan! 

Aku sangat terharu atas persem- 
bahan kalian jang baik itu karena 
aku telah keluar dari dunia jang 
gelap dan mentjoba memperbaiki 
diriku. 

Mengapa demikian 
mengerti. 

  

Kami memeri 
menegakkan hs 
Buster! Ini... 

Djika kita dapat menjelamatkan 
satu djiwa, ini akan lebih berguna! 
Dimana aku harus mentjat kata2 

  

   

  

Inilah satu2nja hotel jang ada, Tuan. 

  

Tobat. Kita tak ada pilihan lagi 
dan terpaksa tinggal dihotel jang 
kotor ini dengan membawa bagian 
bulan jang sangat berharga ini. 
Itu McKee Awright. Tetapi apa- kah jang dibuat orang penting itu disini. 

Diika kita dapat menjelamatkan 
satu djiwa, ini akan lebih berguna! 

Lihatlah semua lampu? dinjalakan. 
Apakah kita harus membangunkan 
penduduk pada djam ini ? 

  

DJANGAN BERISIK, hippre jang 
tak punja otak! Atau aku akan tu- 
run untuk melabrak kalian! 

Trobalah lakukan 
takan, kambing tua 

jang kauka- 

menantang aku ? 

Jahe urusannya adi. 
pun ra mengumpat rombang: 

  

   

  

   
WADAM INGGERIS ? 

APRIL ASHELEY, No.2 dari kiri jang oleh Hakim masih di 
njatakan sebagai laki-laki ber-tjakap2 dengan Lionel Blair (ka- 
nan) seorang penari jang terkenal di restoran jang baru dibuka 
nja di London. (UPI) 

Benarkah Pendapat Ini ? 

Vivi Sumanti 
menu kaluja, kelapi 
wartawan jang baik tentu tidak 
akan menulis setjara serampa- 

ngan, demikian Vivienne Mar- 
geurita Tendean Sumanti, jang 
lebih terkenal dan populer de: 
ngan panggilan . Vivi Sumanti 
dalam memberikan tanggapannja 
terhadap tulisan2 mengenai diri: 
nja pada beberapa buah ming- 
guan ibukota beberapa wakti 
berselang. 

Sampai detik ini, demikian 
Vivi menambahkan, bahwa be 
lum ada terniat bagi Vivi untuk 

ber-tjintrong2an dengan siapa- 
pun, ketjuali dengan dunia dan 

arier Vivi sendiri. Perdjalanan 
Vivi masih djauh dan belum 
apa2, walaupun sudah bertahun 
tahun puia lamanja berketjim- 

pung dalam dunia njanjian POP. 
Dan sebagai seorang artis, adalah 
mutlak bagi Vivi untuk bergaui 

dengan siapapun. Baik ia pemain 
musik, penjanji, Manager, war- 
tawan maupun masjarakat umum 
lainnja. Dengan adanja pergaulan 
jang baik dan harmosis itulah 
jang memungkinkan Vivi untuk 
dapat terus meladju dalam karier 
Vivi, 

Setiap kali Vivi muntjul diatas 

panggung, maka Vivi akar: berha- 
dapan dengan wadjah2 baru 
Wadjah dari ribuan penonton 
jang ingin berkenalan dengan 
Vivi baik setjaraMtangsung mau 

"pun meratui Sud VAN?" 
Sudah pasti Vivi menghadapi 
mereka dengan seluruh keramah 
tamahan dan muka jang terse 
njum. Tetapi tidaklah merup. 
kan suatu keanehan dalam masja 
rakat kita jang masih digolo-g 
kan kedalam — “Underveloner 
country”, dimana keramah 
mahan seseorang dinilai dengan 
arti jang negatif atau tidak pada 
tempatnja, 

Tetapi adalah haknja tiap2 
individu untuk menjinta terha 
dap siapapun dan termasuk diri 
sendiri. Seorang tukang betja 
atau seorang gembelpun boleh 
menjatakan, bahwa menjintai 
seseorang. Hal tersebut adalah 
hak mereka dan tak seorangpur 
jang dapat menghalangi. Djuga 
sampai saat ini tidak hukum 
atau  undang2 jang melarang 
seseorang untuk menjintai orang 
lainnja. Dan semua ini achirnja 
tergantung kepada djodoh jang 
penentuannja adalah diluar keku- 
asaan manusia, demikian Vivi 
Sumanti 

Sebagaimana diketahui, pada 
hari2 belakangan ini banjak 

koran2 mingguan jang terbit di 

Djakarta memberitakan bahwa 

Vivi akan menikah dengan Alwi, 
disamping ada djuga jang mem: 
beritakan Vivi main tjintrong2an 
dengan Muchsin dan sebagainja 
Dalam obrolan kita dengan Vivi 

belum 
mau 

main 

T'jinta 

tentang berita2 tersebut, dengai 
tersenjum-senjum Vivi mengata- 
kan bahwa persetan dengan 

mereka2. Mungkin djuga dian- 
tara mereka jang tidak senang 
melihat kesuksesan jang telah 
ditjapai Vivi selama ini, terutama 
pada hari2 belakangan ini dima 
na Vivi sering muntjul dipang- 
gung2, baik jang bersifat busi- 
1ess maupun jang bersifat amal. 

Achirnja — Vivi menambahkan 
Memang susah kalau kita sudah 
tenar. Ada2 sadja alasan atau 
issue2 untuk mendjatuhkannja 
terutama jang berhati sirik. 

Demikianlah — Vivi Sumanti 
memberikan tanggapannja Ta 
dap berita2 jang. tidak mempu" 
njai fakta2 tersebut. Dapat dju 
ga ditambahkan bahwa saar'ini 
Vivi tidak di - Djalan 

  

  

ana Saori lan. 
menempati rumahnja jang baru 
di Djalan Batu, Djakarta.- 

(Cete's) 

  

Vivi Sumanti sedang asjik duaan 
dengan sahabat karibnja biduan 
Muchsin. 

(Foto:Istimewa).- 

AKIBAT PENJAKIT TJATJAR : 

Dalam 10 tahan di 
Sul-Sel 125.000 Djiwa 

Makasar, (M.M.) 
Dalam 

# F Ti | A 1 1 r | : 5 | Te
 

| Ta
 

8 
EE
i 

meninggal 
dunia 

kabupsten jang terletak pa- 
“ zong Timur dan Laga 

, dan rang, e aatiana dan 

# 

lebih meluasnja a- 

   
   

     

  

sebuah film ko- 
mer-il, maka Gg rank mem 
tjari Naga Hizam” produksi 
DPFN ing telah berhasji men 
tjapaj sasarannja, terbukti de 
ngan suksesnja pemujaran ? 
bulan jang talu dibjoskop Dj: 
kartg jang telah menghasil- 
kan 7 djuta rupiah. Ini berat 
sepertiga Gari biaja prcduk 

bakar embaij. 
Tejapj ada jang jidak suk 

3es dalam ,DJAMPANG” nj, 
Kalay umumpja ke—akraban 
sesama artis pema'n risa le- 
bih gerpupuk karena permbual 
An Sebuah film mzikg pembu 
atan fjlm "Djampang” djustru 
melahirkan permusahan dan 

SEBAGAI     
W.D. Mochtar 

  

MINGGU, TANGGAL 31 MEI 1970. 

Gara2 Pembuatan Film “Si - Djampang” 

Sukarno M.Noor 
Dan W.D. Mochtar 
Bermusuhan 

PERANAN "DJAMPANG" 
DIDAPAT SUKARNO 
M. NOOR KARENA 

HASIL KASAK-KUSUK? 
dendem  Permusuhan jang 
dipenuh: dendam kesu- 
ma. itu berlaugsung antara 
WD. Mochtar dengan Sukarro 
M. Noor, jang dalam fjJm yer 
Sa mn Nat bermajn scba- 
sai t Bendot dan Dam 
pang, 

Sebelum pembuatan fjm 
»Djampang”, kedua aktor te 
Rar jiu Cjkenal mempunja hu 
bungan jang tjukup akrab 
dan saling menolong. . 

Apa pangkal permasuh- 
annja? 

Unyuk mengetahu, pangkal 
atau sebab permusuhan itu 
maka kita harus kembali ke 
waktu sebelum DPFN membe- 
Tikan persetudjuannja untuk 
Ba ta Li .Djampang 
merujarj Naga Hjtam" ini. 
SEBELUM ada fjlm ,,Djam 

pang mentjarj Naga H:tam" 
(DPFN), maka ,PENAS Stu- 
dio" Itelah lebih dulu membu 
at film tentang Djampang 
ini jaita ,,Djampang pembe- 
la kebenaran”, sebuah film 
pendek dengan masa putar 
kira2 3/4 djam, dibuat dalam 
Cjnemascope black & white. 
Sutradaranja Liliek, Sudjjo 

  

Profesor Ghiorso temukan 
unsur radio 

WASHINGTON, — Professor Albert 
Ghiorso mengumumkan dalam pertemu 
@muan tahunan Perhimpunan Pisika AS 
dl Washington hari Senen, bahwa Ia 
telah menemukan satu unsur radioak- 
tif kimia berat jang baru. 

Teani Professor Ghiorso jang djuga 
telah menemukan unsur2 "'nomor 94" 
Aan "nomor 104”, menamakan unsur 

baru Itu "nomor 108” Profesor Ghior- 

alam — usaha 
Menemukan unsur nomor 114, jang 
merupakan satu diantara unsur2 radio 
2ktif jang paling berat dan paling sta (bil, dan jang eksistensinja masih me- 
Fupakan dugaan belaka dikalangan ka 
um penjelidik. 

Penemuan unsur? 108 terdiadi sete- " 
lah dilakukan reser selama lebih Gari 
satu setengah tahun dilaboratortum2 
Lawrence Raeniution di Universitas 
Kalifornia, Berkeley. Unsur Ku dite- 
(mukan bulan Maret dan diberi nama 
""Hahnlum"" untuk mengormal sardja- 
an nuklir Djerman Otto Hahn jang 

mengenal 
Muklir telah meratakan djalan bagi 
— 

aktip baru 
pembuatan bom mom untuk tudjuan2 
damat. 

Penemuan unsur 109 dimungkinkan 
Oleh penggunaan satu sinar sub-nuk. 
Ulr dari 84 djuta electron Volt jang 
diperoleh dengan HILAC—heavy ton 
Uinear eccelorator — dj laboratorium 
Lawrence. Sinar Mu digunakan untuk 
membombardir dus-per-djuta One Ca- 
Mtorninm-248 — satu unsur: buatan — 
Gengan bantuan sinar nuklir nitrogen. 

Profesor Ghiorso menerangkan bah- 
Wa unsur 105 belum lagi dapat diiso- 
Ur setjara fisik dan boleh djadi tidak 

akan mungkin. Penggunaan prakteknja 
belum dapat diketahui. Akan tetapi 
penemuannja, berssuma2 dengan unsur 

104, akan membantu para sardjana 
mempepoleh kemadjuan dalam usaha 
kearah penggunaan unsur? radioak- 

UR jang lebih berat, diantaranja un. 
sur Ina, 

Diantara team profesor. Ghiorso ter 
dapat James A. Harris, ahli kimia 
nuklir Negro AS jang pertama jang 
Ikut dalam penemuan besar jang se- 
peril itu 

  

M. Noor Sukarno 

sedangkan scenarionja ditulis 
bersama antara Liliek dengar 
Sofia WD mengambil dasar 
tierwa—bersambungnja Za: 
din Wahab. 

Jang mendjadj Djampang 
ng adalah WD. Mochtar, dj 

tu bintang2 lain seperti: 
Sandy Suardi, Moch. Mochitar 
dan Mansjursah. 

Melihay bahwa film ,.Djam 
pang" pendek ini tjukup bak 
dan disukai penonyOn, mak2 
antara Liljek, Ssfja WD dan 
WD. htar merentjanakan 
dan menjusun lagi sebuah sce. 
nario ..Djampang” dengan tje 
Tita jang lain tapi teyap me- 
ngambil dari aa  Zaidin 
Wahab, jajtu DJAMPANG 
MENTJARI NAGA HITAM" 

Setelah scenario darj ,.Djam 
pang” jang baru ini selesai 
disusun, maka mereka bertiga 
segera menjerahkan ke ,De 
Wan Produksi Film Nasjonal” 
jang lebih populer dengan 
Singkatan DPFN Wakyu itu 

DPFN baru sadja berdiri dan 
sedang menampung scenar:o2 
atau tjerjta2 unuk difilmkan 

sebagai Produksinja jang pet 
tama. 

Lil'ek, Sofia dan WD. Moch 
tar menjerahkan naskah sce- 
narjo ,.Djampang” sersebut 
dengan harapan jang penuh 
kejakinan bahwa DPFN ekan 
setudju untuk mem-fjimkan 
tjerjta tersebut. Bersama sce- 
Nar:O itu, djuga dilampirkan 
susunan castingnja, dimana dj 
sebur bahwa tokoh Djampang 
@d'mainkan oleh WD. Mochtar 
dan Sandy Suerdi sebagai 
Mat Bendot. 
Sambil menunggu kepuyus- 

an, WD. Mochtar mengguna- 
kan waktu jtu untuk mempe 
ladjarj scenario—nja, sampai 
achirnja ja jakjn selah men- 
aa tokoh sang Djampang 

(Bersambung kehal: IV) 

Pentjipta "opera buffa" jang tidak ada duanja 

GIOACCHINO 
ROSSINI 

"The Barber of Seville” adalah 

IA seorang pentjipta gaja 
»Opera buffa" jang menurut 
para ahlj tjdak ada duanja. 
Musik Rossinj selalu penuh 
dengan linyasan2 sinar .jemer 
lang dalam tiap bar. Banjak 
kritikus jang mengatakan, 
bahwa Rossinj kekurangan ke 
dalam tjiptaan2nja, tapi tidak 
ada orang jang menjangkal, 
bahwa musiknja selaiu mem- 
buih seperti sampanje jang 
mahal. Namanja sekonjong- 
konjong meroke, keatas, keti- 

ka pasa «ahun 1813 diperzun- 
aj operanja: ,,Tancre- 
@i”, jang sesudah pementas- 
annja pertama itu keliling se 

paro p dalam waktu 
empat tahun sesudah premi- 
erenja itu. 

Komponjis dengan keahljan 
menulis musik ,.manjala" ni 
@lahirkan pada 'iahun 1792 di 
Pesaro, Italia. Ig mi bela- 
djar ilmu musik darj Matlej 
pada Liceo Musicale di Bolog- 
na. Hasilnja pertama, sesu 
dah tamat darj Liceo adalah 
sebuah operasi satu babak jg 
tidak beg'tu dikenal. Kemudi 
an ja mulai mtngembara. Wi 
na, London, kemudjan ke Pa- 
ris. Dikota jnjlah Rossini di- 
tundjuk mendjadj Drektur 
“Theatre des Italens" dan ja 
kemudian terus bermukim di 
kota seniman itu. Opera "Wjl 
liam Tell” ditjiptakannja pa- 
da tahun 1829. 

Sesudah t#jiptaannja itu, 
mesk, ja masih hidup selama 

empat puluh tahun 
hingga saat meninggalnji 
hun 1868, Rossinj tidak lagi 
menulis sebuah oparapun, D 

jang Gi 
nj Pada tahun 1815 Rossini 
pergi ke Roma dan menulis 
Opera itu dalam waktu Ima- 
belas harj sadja. Dan opera 
jang ditulis setjara tjepat? 
(tu ternjata merupaka, sebu- 

master—pis 1 

    

karjanja jang 

rena telah menulis atas dasar 
libre'"o jang sama sepertj jg 
pernah dilakukan oleh ,.ie- 
wa musik” mereka pada wak 
tu itu, Pajs ello. Disamping :tu, 
kebetulah (atau tjelakanja). pa 
Ya waktu opera sedang ber. 
djalan, ada kuljing nakal jang 
melintas, panggung. Kemudj 
an sesudah itu, salah seorang 
pemain kena pendarghan hi- 
dung Tidak berhenti disitu sa 
dja. sebab tenor utamanja ha. 
trus bergulat dengan gitarnja, 
sewaktu hendak menjerem 
dan inilah jang menjebetkan 
penonton  mendjadi gaduh 
sama sekali. 1 

Tapj pertundjukan kedua 
lebih berhasil. Rossin, menam 
bahkan sebuah cavatina bagi 
tenor utama jang tersjata 
memukau penonton, sedang- 
kan ach:rnja selurah pertun- 
Gjukan benar2 bisa membuat 
para perjandu opera terdjam 
kagum. Dengan ,.The Barber 
of Seville” jitu, Rossinj celah 
mengangkat opela—buffa da- 
Ti alam absurd jang sebelum 
nja telah menguasai benar? 
buffa pada masa jtu. Rossini 
mengangka, dengan memberi 
kan aksentugsj mengedjek 
dalam opera ,.The Barber” jtu 
Tjaranja: mempersangat dan 
mempertadjam keijerewetan 
€nsemble, finale dan tabrak- 
kan antara alat? trombone 
Dan Rossinj jang telah di- 

tjemoohkan selama pertundjuk 
an pertama opera , The Bar- 
ber” tu, sesudah pementasan 
kedua didatangi oleh para pe 
nonton dan menerima ovasi 
-. luar basa hebatnja oa 

diketahuj tentunja, 
wa ,The Barber of Seville 
didasarkan atas tjerita Jawa 

- ter, Bari djatuh 
#wtuk—semangnja, 

Sebaliknja Rosina 
mentjintaj seorang Count, Al- 

  

  

Almaviva 

tjemerlang 

mav:va. Dengan segala usaha 
mentjoba menem. 

bus rumah Doktor Bartolp un 
tuk bisa meraju Rosina 
Sebagai seorang serdadu 

mabuk, kemudian menjamar 
sebagai guru piano, Don Ba- 
slio. Achjrnja berhasillah Al- 
mavjiva ketemu Rosina dan 
mereka merentjanakan untuk 
melar kan diri 
Mula2 yentjana mereka.itu 

terhalang. Doktor 
Bartolo berhasil mejakjrikan 
Rosina, bahwa pa'jarnja, Al- 
maviva tidak setia padanja. 
Tapi, ketka Rosina achirnja 
tahu, bahwa tjerjta Bartolo 
ilu bohong belaka, ja kawin 
denga Almaviva. Tjerita gem- 
bira dan kotjak inilah jang 
diangkat oleh Rossini mendja 
di, sebuah mi 
sanggup mengatasi 
Berkatalah Frederick H. Co- 
wen: ,Seplah-olah djalan pki 
ran Rossini lebih tjepay da 
ripada gerek penanja dalam 
menulis opera jnj. Opera ,,The 
Barber” penuh dengan kelin- 
tjahan melodi dan semua ni, 
digabungkan dengan jnerpre- 
tas, Rossini terhadap komedj 
Beaunarchais jang gembira 
itu. membuat hasjl Rossini ini 
benar2 — suatumaser—pjece, 
sebuah tjontoh, bagaimana 
orang harus menulis sebuah 
operasi komis" 
Sebaga: 20 he ea 

jang menarik perlu 
bahwa opera ,the Barber ci 
Sevillle” me sebuah 
opera jang pertama jang dnja 

Naa Yo “Ia kangjan nd ew Yori 
tanggal 29 Nopember 1825 dj 
Park Theater, disele,ggara 
»leh pendatang jang namanja: 
Mani Garcia company” 
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FILM2 TIMUR DI DUNIA 
BARAT DIBAHAS UNESCO 

TEP
EEh

 3 Aa Bi
d 

ih
 

mengemukakan usul2 jang kong 
kepada Unesco untuk mendapat 
bantuannja dalam hubungan per 

ini. 
Dalam rangka Pekan Flim Asia 

Gikota Djerman Barat ini selama dua 

thema "Film2 Timur Didunia Barat" 
(Eastern Films in the Western World). 

"Unesco roundable”" jang di 
hadiri oleh wakil? Djerman — Barat, 
India, Djerman Timur, Perantjis, 
Vietnam, Italia, Pakistan, Indonesia, 
Uni Sovjet, Denmark, Iran, Pil'pina 

“dan Afghanistan itu telah dibahas 
masalah jang sama2 dihadapi negara 

teb, Jaitu masalah pembuatan film, 
Pengemukaan kebudajaan dan soal 

“ spomorshipnja. 
T Film2 dokumenter 

perlu bantuan Unesco. 
WAKIL INDONESIA, Wilson Sili- 

tonga antara lain mengemukakan, 
bahwa Unesco kiranja dapat membe- 
rikan bantuannja dalam masalah per- 
filman ini kepada negara2 jang se- 
dang berkembang. Menurut pendapat 
nja pula, disamping film? feature 
perlu pula pembuatan film2 doku- 

f 

    

menter dengan bantuan Unesco. Dike 
mukakannja, bahwa di Indonesia ter 
dapat banjak kebudajaan jang sudah 

  

lenjap. Kiranja problema jang diha- 
dapi Indonesia itu dapat diatasi de 
ngan djalan co-production misalnja, 
demikian Silitonga. 

Wakili Unesco, Enrimt Fulchignios 
ni menerangkan, bahwa Unesco se- 
tjara tidak resmi telah mendapatkan 

Informasi mengenal film? Indones'a 

- dari Departemen Penerantan di Dia 

Ki bahws 

  

Dalam Pekan 

  

Film Asia 

Ke-5 Di, 
Djerman 

as usaha Unesco dalam tahun 1971 

#kan dapat diselenggarakan suatu    
film festival di Djakarta. 
Achirnja dikatakannja pula, bahwa 

hendaknja pemerintah Indonesia me- 
ngemukakan usul? setjara konkrit ke 
pada Unesco guna mendapatkan ban 
tuannja dalam bidang perfilman itu, 
Gemikian Fulchignioni dari Unesco. 

(ant). 

  

2 SENDRATARI BARU DARI 
JOGJAKARTA. 

JOGJAKARTA, — Dua buah sen. 
dratari masing2 — "Haleuja" dan 

Juna wiwaha'" telah berhasi! di- 
tiptakan dan merupakan karja2 ter- 
bary dari Pusat Latihan Tar) "Ba- 
gong Kussudiardlo” — di Jogjakarta 
dan menurut rentjana untihc pertama 
kalinja akan dipagelarkan pada tgi. 
30 dan 31 Mei jad, 

Pagelaran ini diselenggarakan oleh 
PLT sendiri dan Jajasan Dharma 
Bhakti dan Wanita Katholik. 

Menurut keterangan dari PLT, ke- 
dua sendratari itu ditjiptakan selain 
bertudjuan untuk memberikan bukti 
pertanggungan djawab kulturil, mem 
perkaja perbendaharaan duni, seni 
tari, djuga untuk membantu promosi 
pariwisata ke Joglakarta chususnja. 

Kedua tari Itu ditjiptakan  sedjak 
achir bulan Maret Jl, dan kepada ro 
haniwan2 Kristen dan Katholik telah 

Imintakan nasehat2 dan petundjuk2 
jang berhubungan dengan sendratari 

      

    

  

Er 

  

Pada saat Pawai Gunungan sampai di Pagelaran dalam perdjala- 
nan menudju Ke Mesdjid Besar. Pada latar belakang adalah bangu- 
nan jang dinamai Sitihinggil, jang sekarang dipakai sebagai ruang 

kuliah mahasiswa Sos-Pol dan Hukum UGM. Jang tampak di 
depan adalah gunungan Djaler, diikuti oleh Gunungan Estri 

(Lensa: ':NPHO Press!.. 

  

Masalah Gadis Remadja Dalam 
LIVA puluh tahun jang lalu, para gadis diadjarkan bahwa sex 

merupakan suatu kewadjiban dalam perkawinan semata-mata. 
Sekarang, hampir setiap orang menganggapnja sebagai suatu peme- 

Muhan jang sehat dalam pertjintaan jang merupakan suatu bagian jang 
penting dalam kehidupan. 

Gadis2 jang sekarang telah bebas 
ari kebodohan dan segala matjam 
tabu, dalam kebebasan jang semakin 
luas itu dihadapan pada pilihan2 dan 
keputusan2 bahwa para ibu dan 
neneknja tidak perlu merasa chawatir Tag e in kabitan menentakar keKudeman adi 

Biasanja anak2 gadis segan untuk 
membitjarakan persoalan sex dengan 
orang tuanja, dan terlalu banjak orang 

tua jang tebih suka menghindaraan 
pembitjaraan ini. 

Walaupun demikian, masih selalu 
timbul bermatjam-matjam pertanjaan 
diantara mereka mengenai persoalan wa 
Perbedaan perasaan laki2 dan waruta 

dalam sex 

  

NTARA anak laki-laki dan 
wanita jang telah akil balik ada 
suatu perbedaan jang besar 
setiara “biologis dam emosi. 

Napsu sex pada anak laki2 

  

ngnja 
O@g “anda, “dengan pe 

dalam suatu serangan emosi ' jang 
hebat — suatu napsu jang tiba2 dan 
Chas, berbeda dengan perasaan tjinta 

Seda beberapa gadis membeda- 
kan tjinta dari kesenangan dan keba- 
njakan diantara mereka menemukan 
napsu sexnja bertalian erat dengan 
perasaan tjinta romantik, Sebagaima- 
na pada anak lakidaki, napsu sex pada 
wanita datangnja berbarengan dengan 
berdebar-debarnja hatinja. 

Biasanja anak 1 bersikap sembarangan dalam soal sex daripada 
wanita - tetapi mereka djuga lebih 
tiepat membutuhkan pemuasan dalam 
perdjumpaan sex jang tiba2. Ketju: 
Gjika seorang wanita mengerti keadi 
an psychologi ini, ia akan mendjadi 
yagu2 apabila seorang laki2 mentjoba 
berbuat hal ini padanja. Tidak perl' 
bal ini “berarti bahwa ia mentjintai 
wanita itu. 

Djadi, bukanlah suatu penghinai 
apabila seorai laki2 ba" pi 

11 Ka bah 
hal itu merupakan sesuatu jang wadjar. 

   

  

   

  

  

  

   

      

  

Djangan Asal Menerka 
  

  

  

    
  

      
PEK TANJAAN2 

MENDATAR: 

1.Olahraga. 
. 4.Tegur. 
8.Padang rumput. 

10.Djangkar. 
11. Rukun tetangga. 

12. Berkeping2. 
13. Dengan alamat. 

15. Sebuah alat musik. 
16. Akademi Militer. 

18. Tidak djelek. 
19. Tepat. 
21.Sakit (Bah. Inggeris). 
24.Bukan satu. 

26. Akademi Grafika Indonesia. 
28.Dasar. 
29.Binatang Gurun Pasir. 
30.Pantulan sinar. 
31.Tanda. 
32.Satu bentuk pemerintahan. 
MENURUN: 

1.Tempat duduk. 
2. Tidak berombak. 

SN -z0 

3.Dibatja dari belakang - merah 
(Bhs. Inggeris). 

5. Tanja (Bah. Inggeris! 
6.Perang. 
7.Batja dari belakang Ichtiar 

9. Kebal. 
14. Usaha. 

15. Bagian dari Tumbuh2en 
16.Salsh satu buku karangan 

Idrus 

17. Lembaga Kesenian Nasional (diba: 
tia dari belakang). 

20. Bentuk. 
22.Sesudah sekarang. 
23. Tidak ada jang istimewa. 
25. Huruf terachir diganti G- jang se: 

lalu ditjari orang. 
27. Tidak malas. 
28. Tempat minum2. 

DJAWABAN TTS-MM 

. AL ME) 1970. 

MENDATAR: 

ILOJULI, BAJU, 7. PROSA, 8.ARE 
NA, 10SALib, 13SAIS, 15.PUS, 
16.TIRA, 17.PMI, 19.AKU, 21.WALI 
Z2.0NAK, 2411, 26.ALLA, 285A- 
AT, 30LAIB, 32SAJU, 3G.AKRAR, 

     
   
  

  
3E.SAJAP, 37.0MBAK, 38.HUMA, 
39.DASI. 

MENUR 
1.DJOKI, 2.LUAS, 4.ADAB, 5.UPETI, 
Ya, 7.PASI, 9.ALAT, 11.API 

  

   
20.KOL, 23.USUS, 25.LAK, 26.ABA, 
27.LUAK, 29ATJUH, 31.IBNU, 
33.AMBOL, 34.APAM, 36.RONA. 

Siapa2 Pemenangnja ? 
1. Hadiah ke | Rp. 1000, 

Sdr. SRI MURTINI. 

  

  

Petogogan 11/42 
Kebajoran Baru, Djakarta. 

2. Hadiah kell Rp. 500,- 

  

  

DjlMalabar No.33 
Djakarta. 

3. Hadiah ke-lll Rp.250,-     
Masa 
RALAT TTS -. MM 

24 MEI '70. 

Dalam TTS-MM tanggal 24 Mei 1970 
jang lalu ada terdapat beberapa kesa- 
lahan sebagai berikut. 

1. Dalam petak silang sesudah perta- 
njaan No.7 menurun, smestinja ada 
pertanjaan tertulis pada pertanjaan 
mendatar No.7-A jang berbunji : 
Huruf singkatan achir diganti N - 
Lembaga Kebudajaan NAsional. 

2. Pertanjaan mendatar No.2, seharus- 
nja No.3. 

3.Pertanjaan menurun No.7 berbunji: 
Lawan Reaksi. 

Demikian, maka dengan ini kesalahan 
kesalahan tersebut telah 1. 

(RED) 

" KUPON SAJEMBARA 
"DJANGAN ASAL MENERKA 

TTSMM 31 MEK70 

      

SPLIT, 16.TUNAS, 18.MIL, 

Persoalan SEX 
Oleh: Nj. INES 

  

   
| Tetapi ini bukan pula suatu penghii 
an baginja apabila anda menolakni 
Emosi anda jang meningkat dengan 
perdahan2 dan memakan waktu jang 
lama merupakan suatu perlindungan 
bagi anda terhadap akibat untuk 
membiarkan seorang laki2 memuas- 
kan keinginannja jang akan menimbul 
kan konsekwensi jang lebih besar di 
pihak wanita daripada dipihak laki2. 

Diantara gadis2 belasan tahun jang 
n pendapatnja hampir s 
jang telah hilang kegadisan- 

nja | menjatakan menjesal sesudah 
melakukannja. Seringkali gadis2 ini 

kiriugakt ani bahwa mereka La, 
safi ya rel eh mikian pena bera kn Seruni Arman 
kan karena tjinta. Hal mana aan - 
kan sematjam pemberontakan terha- 
dap kekuasaan orang tua atau suatu 
pelarian dari rasa putus asa dan bukan 
nja suatu gedjala dari napsu sex jang 
normal. Gadis jang "nekad" demikian 

    

      

    

“bissanja -adalah orang jang -memper- - 
gunakan sex untuk memetjahkan 
persoalan2 jang tidak ada hubungan 
nja dengan sex, dan "keputusannja" 
untuk berbuat demikian hanja akan 
lebih dalam  mendjerumuskannja 
dalam persoalan2nja. 
Memang tidak ada jang lebih berkesan 
daripada pengalaman dimasa muda. 

Tidak pernah ada seorang gadis 
jang  terbudjuk tanpa "diminta". 
Seorang pemuda akan mentjoba tan- 
pa perlu mengharapkan sesuatu akan 
terdjadi. Djika seorang gadis dengan 
djudjur dan terus terang menolakn 
pemuda itu tidak akan merasa ti 
singgung atau marah dan kadang2 
ia bahkan merasa dijakinkan bahwa 
gadis itu sungguh2 adalah seorang 
"gadis baik2”. 

Bagaimana tentang tjumbu2an? 

AJANG, beberapa  gadis2 
menganggap — ber-tjumbuZan 
sebagai suatu permainan dan 
menjombongkan bahwa mere- 
ggup "memutuskannja seketika 

Sikap ini dalam suatu segi tidak adi 
bagi sipemuda jang merasa bahwa 
benar2 telah dipermainkan atau di 
rugikan. 

Beberapa orang ahli psychologi 
berpendapat bahwa pemutusan napsu 
jang tiba2 ini baik bagi sipemuda 
maupun bagi sigadis dapat mengaki- 
batkan ketegangan? jang kurang sehat 
dan frustrasi2, malahan dapat menim- 
bulkan perasaan takut akan kemam- 
puan sex kelak djalan perkawinan. 

dang perlu dipikirkan ialah djum- 
lah perkawinan dibawah umur jang 
semakin meningkat, pengguguran 
kandungan dan djui anak2 jang 
dilahirkan diluar pernikahan untuk 
membuktikan bahwa teknik pemutu- 
san ini kadang2 terlalu berbahaja 
Karena semakin beraninja atjara 
tiumbuZan dan karena sedikitnja 
orang jang membatasinja dalam wak- 
tu dan kemesraan, sehingga akibatnja 
akan lebih berbahaja lagi. 

Tentu sadja ada pemuda2 jang 
akan bersikap dingin atau tidak mau 
berhubungan. lagi dengan sigadis sete 

mengatakan "tidak." Tetapi pemuda2 
sematjam ini tidak akan bertahan 

  

      

    

    

    
kan 
lain jang dapat ditaklukkannia: Ting- 

gallah lis dengan segala akibat 
Tuwet jang harus ditanggungnja sendi- 
ri sedangkan sipemuda dengan seenak 
nja akan melepaskan diri dari segala 
tanggung djawabnja. 

Adalah merupakan suatu fakta 
bahwa kebanjakan pemuda akan ke- 
hilangan respectnja terhadi 
"gampangan” demikian, dan sesudah 

affair "terlalu hot" itu mereka akan menganggap bahwa gadis itu 
"bukanlah matjam gadis jang kuidam- 1g entah mendjadi ibu dari anak2- 
Uu. 

Seringkali seorang pemuda mem- 

  

  

ATU2NJA — djalan untuk 
melindungi diri anda ialah 
mengatakan "tidak" sebelum 

akan 
tinja akan bertanggung dijawab, takut 
kalau2 patjarnja akan meninggalkan- 

ja dan membatalkan rentjana perni- 
kahan mereka - tentunja tidak akan 
mendapat kesenangan dari sex. Keta- 
kutannja memang beralasan. ! 1 

antara pasangan? jang telah mengada- 
kan hubungan kelamin sebelum per- 
nikahan. 

Biasan corang laki? tidak begitu 
bernapsu lagi untuk menikah dengan 
gadis jang telah tidur bersamanja, dan 
demikian pula sebaliknja. Lagipula 
pasangan2 jang telah berhubungan 
kelamin sebelum pernikahan lebih 
banjak jang bertjerai, sehingga dapat 
dilihat bahwa hal ini lebih banjak 
membawa kerugian daripada memper- 
erat sua' ikatan. 

Apabila seorang gadis merasa, 
bahwa hidupnja telah hantjur karena 
suatu “ketjelakaan” jang diperbuat- 
ja, buatlah ia jakin bahwa masa kini 
dan masa jang akan datang lebih 
penting daripada masa lalu. Djangan- 
lah merasa putus asa karena tiap2 
pengalaman bukan tidak ada gunanja. 
karena kita dapat beladjar daripada 
pengalaman itu. Bahkan kesalahan 
dapat. metobsaiu kita: membangun 
kembali dan mendjadi orang2 jang 
lebih baik. 

Gadis ini setelah menjadari kesalah 
annja, mungkin akan meminta pemu- 
da itu mengawininja untuk mendjaya 

baiknja. Mungkin ia tidak akan 
mau berhubungan lagi dengan pemu- 
da2 lain karena merasa terikat pada 
kekasihnja tersebut, Setelah insaf. 

ti2 menentu 
kan djalan hidupnja dan ia harus 

ngangkat dirinja 
eutuhannja itu. Bitjarakanlah 

hal ini dengan djudjur pada pemuda 
itu untuk menghindarkan kemalangan 
jang lebih besar dari suatu perkawin- 
an jang tidak bahagia. 
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Minggu @ Nisudalen 

   

Pawai Tradisionil Gunungan Grebeg 
Sekaten Di Jogjakarta 

Kiai Gu ntu rm adu Pawai Tradisionil Gunungar A “GNI 

logo keluar dari 
Keraton 

UPATJARA tradisionil dari kraton Jogjakarta jang dikenal dengan 
“Grebeg Sekaten” hari Senin tanggal 18 Mei jang lalu telah ditutup 
dengan d'eraknja gunungan sekaten menudju ke Kesdjid Besar Kaum 
an di Jor'-kerta. 

Upat, 4 jang telah ber-abad2 usianja ini dimaksudkan untuk mem- 
peringati Maulud Nabi Besar Muhammad s.a.w. dan menurut perhi 
tungan penanggalan Djawa, tahun ini djatuh pada tahun Dje - 1902. 

  

Lensa: INPHO PRESS 
Pena: REY HANITYO 
aa 

Sedjak seminggu sebelumnja di 
Alun2 Utara, jang letaknja disebelah 
utara kraton Jogjakarta, telah diada- 
kan keramaian sematjam pasar malam 
tanpa dipungut bajaran, dengan kun- 
djungan jang meluap dari penduduk 
Jogjakarta dan sekitarnja, terutama 
pada malam hari mendjelang Maulud- 
an Nabi 

Sementara itu di Mesdjid Besar 
Kauman sedjak seminggu sebelumnja 
hingga malam mendjelang Maulud 
Nabi telah dibunjikan dua perangkat 
gamelan jang dinamakan "Gamelan 
Sekaten" jang memiliki arti sangat 
penting dalam penjebaran agama 
Islam bagi pemeluknja di  Djawa 
Tengah sekiatr abad XIV. 

Gamelan Sekaten ini teri dari 
dua perangkat gamelan jang diberi 
nama " Kjai Guntur Madu" dan "'Naga 
Wilogo.” Gamelan ini setiap malam 
selama seminggu lamanja dibunjikan 
ber-ganti2, sampai malam mendjelang 
Mauludan dan kemudian dikembali- 
kan ketempat menjimpannja semula 
di Bangsal Sri Penganti dengan suatu 
upatjara jang tradisionil pula. 

  

   

Arti Dan Makna Gamelan 
Sek.    

AGI para ahli mengenai 
phonetic gamelan (bunjiZan 
gamelan), setjara sepintas lalu 
akan dapat membedakan 

antara bunji dari kedua gamelan terse: 
but. Tetapi bagi penduduk biasa, 
kaum awam, kedua gamelan ini se: 
olah2 mempunjai nada2 jang sama. 

Gamelan tersebut ketjuali chusus 
dibunjikan pada saat2 mendjelang 
Mauludan, djuga akan dibunjikan 
pada saat Ngerso Dalem mempunjai 
hadiat mengawinkan putera puterinja 
seperti jang terdjadi pada beberapa 
bulan jang lalu pada saat Sri Sultan 
mantu puterinja BRA Murhandjanti. 

Sebagai tanda dimulainja perajaan 
Sekaten, maka gamelan Kjai Guntur 
Madu dibunjikan terlebih dahulu 
dengan sebuah lagu jang telah diwa- 
djibkan jaitu Rambu 1, kemudian 
barulah diikuti dengan gamelan Naga 

Wil lagu2 bebas jang dina: makan Hangkung 
Menurut tjerita jang berhasil kami 

kumpulkan dari pihak kraton Jogja- 
karta jang mengetahui riwajat benda2 
tersebut, konon dahulu kala, gamelan 
Kiai Guntur Madu ini dipakai oleh 
Sunan Kalidjogo (salah satu diantara 
Wali Sanga jang mendapat tugas 
menjebarkan agama Islam di Diawa 
Tengah) untuk ” menarik rakjat 
mendengarkan  wedjangan2nja jang 
menanamkan pengertian serta adjaran 
adjaran tentang agama baru itu. Ter. 
njata usaha Sunan dengan memukul 
gamelan ini, menarik banjak sekali 
perhatian penduduk, sehingga penje- 

      

fangisnja tak bisa dibendung lagi. Ie 

meraih tangan anaknja dan menangisi 

nja luluh. Dalam kepanikannja Samuro 
masih sempat memapah Ibunja keda- 
lam kamarnja dan disuruhnja tenang. 

"— Tenangkan hatimu Ibu, kadang 
sesuatu itu terdjadi diluar dugaan kita 
biarlah 
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baran agama Islam di Djawa Tengah 
madju | dengan pesatnja. Sehingga 
boleh dikatakan bahwa gamelan Kjai 
Guntur Madu ini mempunjai' andil 
iang tjukup besar dalam usaha penje- 
baran agama Islam di Djawa Tengah 
chususnja. 

Ketika berlangsung perdjandjian 
Gianti, waktu Kraton Mataram harus 
dibagi dua mendjadi kraton Surakarta 
(Kartasura) dan Jogjakarta, maka di 
buatlah seperangkat gamelan lagi se- 
bagi copy dari gamelan Kjai Guntui 

Madu jang berasal dari Demak ini. 
Copy gamelan baru ini kemudian 
dinamai Naga Wilogo, jang mana 
keduanja dikenal sebagai gamelan 
Sekaten. Demikianlah sedikit kisah 
dari kedua gamelan tersebut jang 
tjukup dianggap keramat ini. 

  

  

dan Kiai Nogowi-S:52z:5 
jang akan dilalui oleh pawai 

Gunungan, jaitu di Keben tempat 
gunungan 'itu disemajamkan sebelum 
diberangkatkan di Sitihinggil Alun2 
Utara sampai — ke Mesdjid Besar. 
Terutama di Alun2 Utara dan Mesdjid 
Besar ber-puluh2 ribu penduduk 
berdiri dengan sabar ditengah terik 
matahari hanja untuk menjaksikan 
tradisionil ini. Dapatlah dimaklumi 
bahwa dikalangan penduduk masih 
tumbuh kepertjajaan jang amat kuat 
bahwa Gunungan Sekaten ini akan 
memberi berkah dan kesedjahteraan 

Gunungan Sekaten tahun ini semu 
anja  berdjumlah 10 buah dengan 
perintjian: Gunungan djaler (laki2), 
Gunungan Estri (perempuan), Gunu: 
ngan Gepak, Gunungan Pawuhan dan 
Gunungan Darat jang masing2 ber. 
djumlah 2 bulan. 
Dengan Sekaten kemudian diarak 
menudju ke Mesdjid Besar, melalui 
Sitihinggil, Pagelaran, Alun2 Utara 
kemudian membelok kebarat menu- 
diu ke Mesdjid Besar sebelum diberi 
doa menurut agama Islam. 

Suatu kepertjajaan lain dari pen- 
duduk Jogjakarta dan sekitarnja ialah 
bahwa dengan mendapat salah satu 
bagian dari gunung ini maka mereka 
akan memperoleh berkahnja, sehingga 
sebelum gunungan ini sempat diberi 
doa2 seperlunja telah diserbu oleh 
rakjat jang merasa sudah tidak sabar 
lagi. Hal ini tidak pernah. terdjadi 
pada tahun2 sebelumnja, dimana me- 
reka dengan tertib menunggu selesai- 
nja seluruh upatjara, baru kemudian 
berebutan mendapatkan bagian dari 
Gunungan Sekaten tersebut. 

    

BEBAN JANG BERAT... 

  

    
Sebuah helikopter S-64E turut membantu pembangunan 

sebuah kota minjak di Alaska, dekat Kutub Utara dengan me- 
ngangkat bahan2 berupa bangunan2 djadi jang dapat diselesai- 

(AP) kan dalam waktu sembilan hari. 

— Aku ingat kini Nak, tentang ho 
toscoop pada mata itu. Tjoba kau 
Nihat dengan seksama, dah gambar 
Ini menundjukkan bahwa gadis Ini 
bermata hitam? Oh, mata hitam ada 
lah. mentjerminkan djtwa jang egole, 
penuh mementingkan diri sendiri. 
Dan kau, seorang suami pasti tersi- 

ari, pasti tidak akan mendapat- 
pelajanan jang semestinja. Oh tau 

kah kau nak, bahwa didunia ini ti- 
dak ada jang lebih menderita dari- 
pada seorang jang tidak diperhatikan 
Istertnja? Karena itu dengarlah. Pu- 
tuskan perempuan itu! Nenek tus itu 
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berenang ditengah 
mau Itu terasa betapa damainja dan 
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HALAMAN IE 

Na 

PADA zaman tahun 50an tentu 
pasti banjak diantara pembatja jang 
kenal baik dengan nama SOEPRAP- 
TI, biduwanita krontjong dari SOLO. 
Penjanji lain — seangkatannja ialah 
MARJATI almarhum, — Kini bakat 
Soeprapti dilandjutkan anaknja jang 
perempuan. Langkah pertama kemun- 
tjulannja didunia piringan hitam 
J&B dengan iringan Band ELECTRI— 
CA pimpinan Iwan Setyawan, Putri 
penjanji Soeprapti itu tidak muntjut 
dibidang krontjong tetapi dimusik 
Pop. 

SEMENTARA itu "WALANG 
“KEKEK" WALDJINAH dengan be 
berapa penjanji dari SOLO seperti 
Soewardi serta ENDANG MAWARNI 
S. BEKTI dan ANNY DS muntjul 
pula dalam bentuk VARIA BIN- 
TANG SURAKARTA dengan iringan 
Ork. Krontjang Bintang Surakarta 
pimpinan Waldjinah pula. Djelas ter- 
lihat bahwa Solo memang memiliki 
banjak penjanji-2 jang punja harapan 
baik dimasa mendatang. Varia Bin- 
tang Surakarta telah dipiringkitam: 
kan oleh EL SHINTA. 

DUA pengarang lagu Pop terkenal 
kita ialah Bung A.Rianto dan Bung 
Jasir Sjam. Keduanja tergabung da 
lam Band 4 NADA sebagai pemain 
Keduanja selalu giat memberikan 
latihan-2 berat kepada setiap penjanji 
jang akan rekaman dengan iringan 
Band 4 NADA, sebab mereka meng 
hendaki pertection. Bung Jasir dan 
Bung A. Rianto dalam pada itu 
menambah luas bidang geraknja dida: 

lanr musik Pop sebagai duet jang 

mendampingi ANDRIANI 
dalam rekamannja baru-2 ini jang 
diiringi The STRANGERS di Remaco, 

penjanj 
  

  

DEWARUNTJI 
(Sambungan Hat. I) 

menundjuk 
kan kesedihannja, teringat kampung 
halaman, orang tua dan keluarganja. 

Dalam saat jang sangat genting 
sedjarah kehidupan pelajaran 

Letkol (L) J.H. Saloe 
sebagai pimpinan telah bertindak 
tepat, melakukan fungsinja sebagai 
Bapak daripada anak 2nja jang sedang 
dalam kepanikan. Selama Ik. 70 djam 
"Dewa Runtji” mendjadi barang 
mainan badai dan ombak. sehingga 
"Dewa Runtiji" terletak dari titik arah 
jang harus ditempuhnja sedjauh bebe- 
rapa puluh mil, tetapi berkat kebidjak 
sanaan pimpinan kapal Letkol (L) 
J.H.Saloe, kepanikan para Taruna dan 
beberapa orang awak kapal segera 
dapat diatasi, sehingga mereka dapat 
kembali pada pos2?nja dengan penuh 
ketenangan dan kedjantanan 

Akibat terlepasnja beberapa puluh 
mil dari titik arah dan kerusikan2 
alat komunikasi, sehingga perhubung- 
an antara “Dewa Runtji” dengan 
daratan Fremantle terputus, selama 
70 djam itu "Dewa Runtji" kehilang- 
an djedjak. Akibat serangan badai 
dan ombak dalam perdjalanan ke 
tremantic, "Dewa Ruutii” wanja 
dapat mentjapai ketjepatan antara 
617 mil perdjam, sehingga gerakan 
“Dewa Runtji" bagaikan Angsa tua 
jang merangka2 ditengah lautan: 

Dengan — penuh ketabahan jang 
menggantikan sam hara dan kesedih- 
an, pata Taruna telah menundjukkan 
djiwa pelautnja jang sangat membang 
gakan. Badai dan ombak dilawannja 
dengan penuh rasa tanggung djawab. 
Heroisme dan romantika para Taruna 
sebagai Kader2 Pelaut Bangsa telah 
mengembalikan kepertiajaan pada diri 
pribadi mereka masing2, sehingga 
“Dewa Runtji" dapat diselamatkan 
dari kehantjuran. 

Akibat serangan badai dan ombak 
"Mewa Puntji" terlambat selam 120 
djam dalam perdjalanannja mentianai 
daratan Fremantie. Pada saat “Dewa 
Runtji” merapatkan dirinja dipantai 
Pelabuhan Fremantle  masjarakat 
setempat menjambutnja dengan pe- 
nuh haru dan kagum. — /SOEP/ 

Ibunja pada saat? ja barus memutus- 
kan Herry tunangannja. Dan dari se- 
Gjak Itu pula ia berusaha mendjauh- 
kan d'ri seluruh gadis kenalannia. Ia 
begitu takut menghadapi perempuan. 
Suatu ketakutan jang pernah disadar 

mentjutjurkan air mata 

  

      

Ganja. Ia sudah dewesa kini, bahkan 
sepetutnja dipanggil sebagai bapak, 
tetapi mengapa ia tak boleh menem- 
tukan pilihannte sendiri. Ah, horos- 
600p itu? Apakah tak boleh menjalahi 
sedikit sadja? Pikiranja dalam hati. 

i motjopat lewat siaran stm 
Semarang terdengar mjaring 

ja. Malam belum begitu larut, 
Ih djam 16. Dan saat itupum 
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    WAKTU jang dit 

"jampang" 

oleh WD. Mochtar. 
keputusan iii 

Liliek dan Sofje segera meng 
hubungi anggota2 DPFN jang 
berkuasa waktu iti seperti: 
Sjuman Djaja, Wahju Sjhom 
bing, Alam Surawidjaja dll 
untuk meminta perxmi8ngan 
kembalj agar tetap memilih 
WD. Mochtar sebagai Djam- 

a. 2 
Tetapi DPFN 'tetap pada 

'alai aa pn 
lam film2 ,Matjan 
an" dan ,Semb'lan", dua film 
jang themanja akan sama de 
ngan ,.Djampang”. 

Dan DPFN telah menetap- 
kan pula peran 'utama Djam 
pang itu kepada aktor lulusan 
ATNI jang dianggap akan le 
bih mampu jaitu: Sukarnp 
M. Noor. Sedangkan untuk 
WD. Moclyar djberj peran 
kedua: Maj Bendot, tokoh 
Pendjahat lawannja Djam- 
pang. - 

Keputusan DPFN xersebut 
tax bidg di—tawar2 lagi, ariti- 
nja: kalau bukan Sukarno 
M. Noor jang mendjadi Djam 
pang, maka ,,Djampang men 
tjari Naga Hitam" tidak akan 
difilmkan. 

Bag: WD. Mochiar chusus- 
ja, keputusan 'tersebut mem 

Buatnja ketjewa sekali. Patah 
hari kalau istilah ,,asmara”— 
nja. Dan untuk perama kali 
nja seorang  matjam WD. 
Mochtar jang keras. terpaksa 
menangis oleh keputusan jtu. 

MUSTINJA Sukarno M 
Noor sebagai seorang rekan 
harus berbasa-basj kepada 
WD. Mochtar setelah menge 
tahui ja dipilih DPFN untuk 
menokohi peran Djampang 
Bentanja ikenapa ia (Sukarno) 
jang dipipih? Apakah WD. 

Dota menolak peran ter- 

Begitu umumnja dan mus- 
tinja ia sebagai rekan WD. 
Mochtar harus berbuat, kare- 

              Perantjang2 mode pakai- 
an pria tahun '70 tidak 
lagi menjertakan dasi da. 
lam koleksi mereka jang 
biasanja dianggap tradisio- 
:4 itu. Seperti tampak da- 
lam kedua Li Li ang au: 

   
        

       
   

   

          

kup menari 

bar), dimana setiap pria 
dewasa ini kiranja akan 
tetap bergaja, bila hanja 
mengenakan — pakaian2 
mereka dengan potongan 
mode jang selalu up - to- 

date. (AP) 

    
       
               
     

   
       
     

  

       

    
    

  

5 | For Better Economy 
Better Buy HONDA 

Honda is the world's largest manu- | 
facturer of motorcycles, and has 
already sold more than 10,000,000 
around the globe. 

With dozens of stylish models (like 
the 4 shown here) to choose from, 
there's a Honda that's perfect for 

| you, 

  

  
All Hondas are powered by eco- 
nomical OHC 4-stroke engines and 
are eguipped with the most modern 
frames, suspension systems and 
safe riding features. 
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WORLD'S LAR MOTORCYCLE MANUFACTURER $ 

HONDA MOTOR CO. LTD: TOKYO, JAPAN 

  

Ketua PARFI 
.tidak kuasa 
mendamaikan? 

Bee sangan 
Tginkan betul peran Djam- 
pang itadi, 

smasokaly" dah Bukan 10 

DPFN untuk an 

Sean ge Noor, ae 
kemudian bel 

akan menolak majn sebagai 
Mai Bendot. Tetapi karena 
budjukan Liliek dan jster:- 
nja: Sofia, peran Bendog :tu 
diterima meskj dengan 
tidak Aa 

Ito diterimarja 
tersebut sebanjak 

rbu, djumlah ji £ 
terima pula oleh 
sebagai Djampang. 

dp. Lan 
Yama di- 

M 

    

Rati. Honor | 

4 Waktu opname ,,Djam- 
na telah dimulai, Sukarno 

oleh kap musuh darj WD. 

ja me aronap ane, e 
Clear—kan Dnanengi seperti 

pat dinjatnia SA sraka 
karno lebih takut pada adas 

Permusuhan antara kedua 
aktor ini diketahuj oleh selu 

ruh kalangan film, Surjo Su- 
manto jang dianggap 

is" karena kedudukannja 
menga ketua PARFI, pernah 

na jang bertengkar ini. Tapi Ja jang bertengkar ini. Tapi 
Tupanja tidak mudeh. tidak 
semudah mendamajkan permu 

ya anak? kefjil jang tju- 
Mengait kan ke- 
ingking mereka. 

Manito tidak 
bisa mendamaikan. Dzm permu 
suhan antara WD. Mochtar 

dengan Sukarnp M. Noor itu 
ih berlangsung sampai d 

(David R. Manan) 

  

Sukarno M. Noor dan Ida Kusumah alam adegan fil “MENJUSURI DJEDJAK 
BERDARAH" 

TT 

Honda apa the 

Ma 

      

SAJA AKAN MENJANJI ... 
(S. mbungan Hal. 1) 

dalam Festival Musik 
Ostende 'di,Belgia. Ia mewa- 
kili ne dan harus 
bersaing dengan 24 peserta 
dari negara2 lainnja dimana 
Bich u achirnja meng: 
gondol hadiah kedua.” 

Apakah rentjana Chieu 
untuk selandjutnja? Dengan 
mengenakan: sepatu boot 
jang ti dan gaun mikro 

ta ma ai jang tjantik 
itu mengatakan: "Saja 
belum mempunjai rentjana 
untuk menikah. Saja masih 
suka menjanji, dan djika 
saja menikah, saja harus 
tin 
tidak peduli apakah pekci- 
djaan tjalon suamiku. 3 
dan kepribadiannja. Bila ia 
mempunjai perasaan dan 
angan2 jang sama dengan 
saja, itu sudah tjukup. Saja 
tidak peduli apakah ia kaja 
atau miskin.” 

"Saja akan menjanji terus 
sampai saja tidak sanggup 

  

menjanji lagi!” kata Bich Setelah dinobatkan sebagai Miss AS 1970 di Miami, 
Chieu. (MF). 

  

dak dapa: merubah s.ij! kese 
belasan Brazjlja. 
Biasanja kesebelasan Brazi 

lia lemah dalam -.pertahan- 
annja, suatu fakta jang djsa 
darinja sedjak lama. Mereka 
tidak mempunjaj ko—ordjnasi 
ajau sasarannja kurang bajk 
dan menghindar benguran2 
badan. Dalam  periandingan 
group? pendahuluan, pertahan 
an mereka. walaupun djarang 
bergiat, terlalu lambat, serua 
ma Penjusu, kemba 
1 apabila mereka 
Mereka berichiiar unjuk 

menandakan seorang demj se 
orang apabila mereka harus 
mengundurkan djrj ber 
kelomy pok dalam d: nja 
masing2 dan rentjana ini ts 
dak pernah lansjar. Saidanha 
berusaha untuk menguatkan 
perjahnannja dengan perhj 
tungan akan melemahkan pe 
netangan Sa mengganti 
susunan Brazji jang (radisjo 
mil  jaitu 4—2A mendjadi 
41 dan memakaj Ji 
bero" Wilson Pjarza unjuk 

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

(228 mph US 254 mph Imp) 

| disatu ,tempat. Saja | 

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

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

   
    iss Debbie Shelton memberikan sekilas senjumannja jang manis itu kepada segenap para pengauumnja 

mexico 70 
pertama kalinia. Brazil lebih 
suka mempermainkan bola dj 
luar garis pertahanannja da 
ripada mempergunakan ten- 
dangan jang djauh. 

INI berbeda dengan taktik 
penjerangan Brazil. Half— 
backnja jang merupakan per 
tahanan jang lemah, setjara 
senansiasa berputar dengan 
barjsan penjerangnja untuk 
menygjarj lobang2nja. Atrjbut 
permainan bola, pergantian 

Posisi pemain dan kerdjasama, 
menambah kesan jang lebih 
besar bahwa mtreka mempu 
njaj dua barisan pemain mu 
ka menghadapi se.jap serang 
an lawan. Sasaran para pema 
in muka Brazjl sangat berba 
haja. Menempgykan dua orang 
pemain seperit Pele lebih bu- 
Tuk lagi. Bagaimanapun djuga 
mereka akar dapat mengo 
brak—abrik barisan lawannja. 
Pertahanan mereka harus di 
hanyjurkan sebelum mereka 
sampaj pada djarak jembak 
annja. Saldanha menga:akan 

       

MODEL ss-i25sa /f 
@Max. speed 120 kph (75 mph | 

@SS Hmile 183 sec @Horsepower 13 bhp 
@4-speed transmission 

@Twin cylinder 

  

MODEL CB-125 
@Max. speed 130 koh (81 mph. 
SS Hmile 182 sec @Horsepower 15 ps 
@S5-speed transmission 

MINGGU, TANGGAL 31 MEI 1970. 

NGAIN ANA KANS TEAMS BRASIL ? 

(sambungan hal. !). 

    

       

  

     
   
        

  

    
    

   

     

  

   

   

       

    

    
    
    

  

    

    

  

   
    

        

      
    
     

  
Beach baru2 ini, tidak lupa 

(Foto: UPI) 

   
   

    

            

     
   

                 

bahwa teamnja selaju akan 
menjerang dengan lebih darj 
saju orang dan mempertahan 
kan diri dengan lebih darj sa 
tu orang djuga daripada baris 
an lawannja, tetapj kelemah 
an untuk memperiahankan dj 
Ti. ketakutan akan permainan 
jang kasar dan membunyuti 
Gdarj deka, serangan lawan — 
apabila tejap mengikut, bola 
dan menghindarkan serangan. 

Braril merupakan favorit 
Untuk mentjapai kemenangaa 
dalam group Guadalajara — 
»Eroup djuara” — dan Sal 
Gjadj djuara tahun lalu agau 

Inggeris jang men 
danha meramalkan bahwa ti 
Tiekoslowakia jang dalam ta 
hun 1962 mendjacj runner—up, 
jang sermasuk dalam group jr 
sama jang akar menghalangi 
kesebelasan Brazjl unjuk me 
menangkan piala Jules Rime: 
tahun ini. Ia mengatakan bah 
wa Italia akan merupakan ke 
sebelasa, jang akan mengalah 
kannja dj Mexico, 
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