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Pasang iklan tjari 
Di Australiz Barat laki2 rupanja sangat langka sehingga dua bersaudara 
kembar ini, Eva (kiri) dan Kristine Sobiesczanka perlu memasang iklan 
dimuka perusahaan peternakan ajah mereka jang bunjinja “Gadis 
tjantik ingir kawin'” Tetapi pasangan tjantik Eva dan Kristine ini tentu: 
nja tidak perlu chawatir dan lamaran? akan segera mengalir. (UPI) 

PEMBUANGAN 
MINJAK 
DILAUT 

Pada waktu jang sama Presiden 
Nixon mengumumkan, langkah2 tam- 
bahan Pemerintah jang meliputi ker- 
kerdjasama antara Pemerintah Federal 
Industri dan Masjarakat untuk meng- 
hadapi situasi itu. 

Perdjandjian2 internasional jang 
harus dimintakan ratifikesi Senant 
AAS ialah : 

Suatu persetudjuan jang dibuat di 
Brussel tahun jang lalu jang memberi 
kekuasaan kepada Amerika Serikat 
untuk mengambil tindakan preventif 
terhadap kapsi2 dilaut jang mengan- 
tjam bahaja kekotoran sir laut bagi 
pantai2 Amerika Serikat. 

'Sematjam konvensi jang memberi 
hukuman jang tegas tarhariap namilik 
kapal manapun jang bertanggung 
djawab atas kerusakan terhadap 
dserah2 pantai, tanpa memperdulikan 

  

PRESIDEN NIXON telah- minta 
kepada Kongres untuk menjetudjui 

dua jandjian internasional dan 
serangkaian usul2 untuk mendjaga 

#danja minjak jang mengo 

Dslam pesan chususnja kepada — 'etak kapal tersebut. : 
Kanggres AS, Presiden Nixon ga Sebagai tambahan Presiden 
tekan bahwa antjaman minj i: - .. yap ban sana Nixon mengatakan, bahwa aman: 

demen2 telah diadjukan kepada 

     hahaja £ mengata- Senat AS terhadap persetudjuan 
ikan diperlukannja kerjdasama inter-  /perdjandjian jang dahulu, jaitu 
"nasional dan inisiatif nasional untuk 

  

membuat peraturan baru jang 
melarang pembuangan minjak 
didalam djarak S0 mil (80 km) 
dari garis pantai. (UPI). 

memerangi bahaia2 itu, Presiden 
Nixon menguraikan tindakan2 apa 
jang harus diambil untuk mengurangi 
risiko2 dari minjak jang kotor dilaut 
itu, 

   
PBB, (MM).— Mama wes se Bahaja Kelaparan 

: Masih Mengantjam 
DJURANG PERBEDAAN ANTARA SIKAJA & 

SIMISKIN SEMAKIN MELEBAR 

Di Negara-negara Jang Kini Sedang Berkembang: 

kan 
» 47 PERSEN 
ADALAH WANITA2 
TIDAK BERSUAMI 

- 5 persen dari 
seperempatnja 

Is2 berumur 
di h 16 tahun 
LONDON, (MM). 

Empat gadis sekolah telah 

mendjalankan pengguguran 

kandungannja dalam satu hari 
di Inggeris, dimana operasi demi- 
kian mendapat pengesahan dan 
djumlahnja mentjapai 60.000 se- 
tahunnja, — demikian menurut 
statistik resmi jang baru2 ini di 
umumkan. 

Angka2 jang disiarkan dalam 
sebuah madjalah kwartalan, se- 
djak penerbitannja jang terachir 
pada bulan Desember jang lalu 
menundjukkan, bahwa 47 persen 
adalah wanita2 jang tidak bersu- 

ami dan dari djumlah ini 5 persen 
atau 386 dari seperempatnja- 
adalah gadis2 jang berumur di 
bawah 16 tahun. 

Aborsi telah disahkan 

  

kan, akan tetapi para pendukung 
undang2 ini mengatakan, bahwa djus- 
tru hal ini telah mentjegah praktek2 
aborsi gelap jang dilakukan oleh 
oknum2 amatir jang melakukan 
operasi demikian. 

1 
'Anggauta2 band Clelsea Group dari Amerika tidak diperkenhkan memasuki Ingge- 

ris oleh pedjabat2 imigrasi karena mereka tidak mempunjd tjukup uang. Merela 
hanja sempat singgah di airport Heathrow selama 3 djam uttuk kemudian digiring 
kembali menudju plane jang membawa mereka pulang kelota asalnja,New York. 

        

Sementara itu.coorang ahli bedah. 
djantung Inggeris jang — terkemuka 
diuga dituduh terlibat dalam peristi- 
wa pendjualan djanin2 baji dari klinik 
klinik aborsi kepada labor 
research. 

Dalam seputjuk suratnja kepa- 
da harian Times of London, Donald 
Longmore, seorang konsultan physio- 
logi jang berumur 42 tahun dan ang- 
geuta suatu team jang mewakili tiga 

Bersambung kekal: IN 

  

  

(AP - Photo). 

luru KARO SEDJAK DU- 

U “KELUARGA BER 

TJANA MINDED": | 
| 

| Orang2 dari suku Karo sedjak 
man2 jang lalu boleh dikata sudah 
eluarga berentjana minded”: 
da masa dulu adi 
emalukan  apal 

ku Karo terdapat lebih dari $ orang 
ak. Ibu dan Bapak sesuatu keluarga 
£ mempunjai banjak anak akan di 

      

    

  

    

  

       

    

     

  

     

    

                    

   

                                    

   

      

  

   
        

   

Sophia Loren, aktris tjantik dari 
Italia dengan mengenakan badju 
mini rupanja telah menggoda hati 
pendeta ini jang dimainkan oleh 
aktor Marcello Mastroianni dalam 
film “The Priest's Wife” (Isteri 
Pendeta). Film ini disutradarai 
oleh Dini Risi. tupI) 

ampaknja kesebelasan Peru 
mempunjai lebih banjak 
kesempatan untuk madju 
dalam World Cup sedjak 

bulan Agustus j.I. Sedjak waktu 
itu ketjemasan jang mereka hada- 
Pi ialah pen-schorsan selama 

setahun oleh FIFA atas dua 
orang pemainnja ialah Mifflin 
(half-back) dan Fuentes (back) 
jang diikuti oleh beberapa insi- 
den dalam pertandingan penda- 
huluan group mereka melawan 
Bolivia. 

Dalam beberapa pertandingan 
dinegerinja, beberapa pemain 
nampaknja tidak begitu menghi- 
raukan untuk mentjapai kemena- 
ngan. Seorang pemain bernama 
Challe telah dipetjat dan dikena- 
kan denda oleh klubnja karena 
tidak mengikuti latihan2 dan 
tidak bergiat dalam beberapa 
pertandingan persahabatan, se- 
dangkan beberapa orang pemain 
lainnja seperti Epedro Leon, 
telah dipetjat karena menimbul- 
kan beberapa insiden dalam 
pertandingan2 persahabatan. 

Kesebelasan Peru tetap me- 
ngadakan latihan2 sekali seming- 
gu dibawah pimpinan seorang 

  

Pada waktu jang bersamaan, Or- 
setan Sepak Bola Peru 
mui menjetudjui pengiriman 
Didi dan kesebelasan — nasionalnja 
ke Eropa untuk mempeladjari dan 

latihan, kemudian mereka menjetu- 
diui, tetapi achirnja merubah rentia- 

seperuhnja — ma- co dan pertandingan2 ini dilakukan 
kanan jang diperlukan, demikian tuk KonperensiBuruhinternasionsl — pendapatan lebih” tidak Tap melawan Tekoslowak a dan Rumania, ditambahkannja. ' jang akan dibuka awal diberikan daripeda di negara2 suku Karo pada HH Gornik (Polandia) dan Mexico dan 

Sab Png MAA Mebing —inoott damiklan menurut laporan man dulu itu pada rombongan ang H Buigaria. Latihan2 dilakukan di Peru 
..ihetanjikan kartania aah ja orang di dunia jang ILO terebut. “Diperkirakan, bahwa tongkat re ketaatan. tas jeng tubaja ebi Unapi daripota 

setengah djumlah negara sih hidup, dan keadaan jang me- dalam tahun 1966 sedjumlah 5 persen Didjelaskan bahwa di Tanah K. Kai tapi d Asia dan dihampir semua negara2 1s,,t | dan “kekurangan | dalam dari orang2 terkaia jang terdapat di luarga berentjana telah didjalankan M copa tenan Gitundhuk sehaga 
jang sedang berkembang ? kemiskinan", Morse mendesak suatu papan apa menerima 31,5 persen itif, bukan melalui sesuatu dah Sporting Cristal. Ojumiah perbandingan anak: Kg. cegah, eetang untuk mengurangi 4 seluruh Lean conan « Bngooe- lainkan akibat sewa N suatu tertinggi untuk meninggal 25 kali ai tinggi dari standard kehidupan jang minimum Gede panen maen hanja dan edjekan dari H sport di dalam tahun 1968. pede di Perantiis atau an diseluruh dunia. Ia terutama menekan — menerima 14 persen. keluarga jang mem. banjak menghadapi perrosian jang iskin — kan akan semakin melebarnja diurang "PERKIRAAN di Afrika me- Ik terlalu banjak. Tidak d: menjangkut disiplin. Ketik: an dan kehidupan dibawah sad antara sikaja dan simiskin dinegara2 an bahwa debeberapa negara. apakah, "adat ” seperti itu N pemainnga harus Siahaan GSUA minimum” ini disiapkan oleh David jang sedang 10 persen dari penduduk Ih terus berlak sampai kini kamp2 latihan selama 10 bulan A. Morse, Direktur Djenderal /LO ““Dinegara2 jang miskin, djumlah —nja jang kaja menerima setengah atau 

, sik “ Je ii Pr: 3 55-—. 
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MERIKA 
ILANDA 
OMOSEX 
MEREKA JANG 

MELAKUKANNJA KARENA SENANG 

DR. CHARLES W. SOCARIDES dari Perguruan Tinggi Kedok- 
teran Albert Einstein di Universitas Yechiva New York baru 

  

bahwa homosex merupakan suatu penjakit dalam kedokteran jang 
dapat disedjadjarkan dengan penjakit epidemi. 

Ia mengatakan, bahwa djumlahnja - 2.5 djuta sampai 4 djuta 
melampaui djumlah ke-empat penjakit lainnja di Amerika Serikat 
dari tahun 1963 sampai 1965. Penjakit2 lainnja ialah penjakit djan- 
tung, athritis dan reumatik, kelemahan ketjuali lumpuh pada pung- 

"Ada dua matjam homosex-homo- 
sex jang berat dan mereka jang mela: 
kukannja sekali? karena senang, 
demikian Socarides menulis dalam 
madjalah jang baru? ini diterbi 
oleh American Medical Association. 

“Golongan jang terachir ditandai 
dengan perbuatan? homosex jang ter 

isah tanpa ng terdahu- 
” 'katanj n biasanja merupa- 

an jang sadar untuk 
melakukan pertjobaan2 variasi. Pera- 
saan jang terasing dipendjara dapat 

gula mendjad sebabnja dilakukannja 
x atau tidak dapat mentjapai 

Kepuasan oleh lawan sexnja. 
ii mengatakan bahwa 

homosex lebih banjak harus digolong- 
kan sebagai suatu penjakit daripada 
suatu persoalan legal atau 

“Tjontoh ini mula2 timbul karena 
kesalahan indentitas sex, jang telah 
ada sedjak dahulu kala. Chususnja 
kita mendapatkamnja suatu 
susunan keluarga patok 

-ibu tidak mau melepa: 
nja dari perkembangan si: 
dimana si-anak tidak mempunjai ajah 
atau si-ajah ini lemah atau tidak 
mengatjuhkannj 

Socarides mengatakan, — bahwa 
homosex jang berat merupakan suatu 
bentuk  penjakit psychiatrik atau 
emosi, dan satu2nja pengobatan jang 

effektif ialah psychoterapi. 
la mengatakan bahwa homosex 

dipeladjari, kelakuan jang diperoleh 
dan bukan merupakan bakat atau 
suatu in: moon. Sak akan 
mei li osex sungguh2, ketjua- 

ado kesadaran kanak2nja Ealak 

DI GI! 

    

   

    

    

MEXICO 70 “82 
sebelum diadakan pertandingan group 
pendahuluan, baru untuk pertama 
kalinja persiapan2 seperti ini ditjoba 
di Peru. Orang2 Peru tidak mengenal 
disiplin dan Didi sangat keras dalam 
hal ini. Sebagai akibatnja Didi kehi- 
langan berat badan antara enam dan 
tudjuh kilo dalam waktu beberapa 
bulan. 

Tehnik Menjerang Untuk 

Memenangkan World Cup. 

nager kesebelasan Peru me- 
ngatakan bahwa mereka akan 
mampu bermain baik dalam 
pertandingan2 jang bermutu 

dan mereka akan mempergunakan 
tjara menjerang. "Setjara phisik kami 
sangat kuat dan dalam hal teknik 
kami dapat disedjadjarkan dengan 
siapapun djuga,” katanja. “Kami 
mempunjai ambisi jang besar dan 
kami akan mengatasi apapun djuga 
untuk menang dalam Word Cup.” 

Didi memudji bakat2 dari Leon, 
Cachito Ramirez, Chumpitaz, Cubil- 
las dan Baylon. "Mereka adalah 
pemain2 klas internasional jang ter- 
tinggi. Baylon menjerupai Garrincha, 
tetapi lebih kuat. Ia” mempunjai 
kontrol jang luar biasa terhadap bola 
dan pada hari2 jang baik tendangan- 
ja tidak terhindar lagi.” Ia memban- 
tah pernjataan bahwa Peru mengan- 
dalkan pada serangan balasan seba- 
gaimana jang didemonstrasikannja 
baru2 ini dalam  pertandingannja 
jang terachir melawan Argentina di 
Buenos Aires. “Hal itu sama sekali 
tidak benar. Selama beberapa waktu 
kami harus bertahan dibawah teka- 

    

            

  

moral. 

Be TALI 

gung dan penjakit mental atau nervous. 

ditakuti dengan bentuk ini sedjak 
umur 3 tahun, katanja. 

Dalam menjusun fakta2 tentang 
'homosex, Socarides mengatakan tid: 
satupun penderita homosex berat ini 
dapat dinjatakan sehat. Ia mengata 
kan bahwa kondisinja membuktikan 
keadaan ini, karena bagi sipenderita 
homosex itu sendiri, adalah merupa- 
kan suatu bentuk pertahanan jang su- 
lit jang tudjuannja ialah, memperta- 
hankan keseimbangan seseorang jang 
sangat terganggu. 

Menurut Socarides adalah keliru 
untuk menggolongkan homosex seba- 
gai suatu pelanggaran sosial. Kebanja- 
kan penderita homosex tidak mem- 
perlihatkan “ketiadaan keinginan” 
mekanisme maupun tjiri2 dari apa 
jang dinamakan Psychopat. — (UPN. 

IR!AN BARAT PUNJA 286 

286 buah lapangan terbang jang 
tersebar diseluruh pelosok. 

Seperti diketahui. keadaan 
Irian Barat sukar d,tembus oleh 
manusia, walaupun — dengan 

ig mekanis. Oleh sevab 
itu hubungan udara 
alat perhubungan jang praktis 
dan effisien. walaupun frekwen 
Si jang ada kiai djauh daripada 
mentjukupi. 

MERDEK 

PIALA 
DUNIA 

2 Team 
Amerika 

Latin Jang 

nan2 suatu team jang mer 
dorongan  sepenuhnja dari para 
pendnton. Tetapi karni djuga menda- 
pat keuntungan2 teritorial selama 
diangka waktu jang lama dalam 

pe ini. Achirnja Cachito 
mentjetak kedua goainja dalam sera- 
ngan balasan, tetapi kami telah 
membuat demikian banjak kesempa- 
tan untuk — mentjetak goal dalam 
pertandingan ini sehingga kami seha- 

    

    
      

   

  

Oleh Didi suatu bukti kemadjuannja 
dan ia jakin bahwa lm suatu kenai- 
kan dalam djumlah ja dalam 
kwaliteitnja selama beberapa tahun 
terachir. Mengenai persoalan kekera- 
san dalam sepak bola di Eropa, ia 
sependapat dengan pemimpin kesebe: 
lasan Brazilia, Joao Saldanha. "Ada 
team jang bermain dengan type 
kekerasan dan ada pula jang bermain 
baik. Italia  mempunjai beberapa 
pemain jang sangat baik: Alangkah 
sajangnja bahwa klubnja bermain 
demikian devensive (bertahan). Apa: 
bila mereka bermain lebih konstruk 
tif di Mexico, mereka akan sukar 

Sikalahkon. Bersambung kehal: IV 
— 

    

# 
3 

   



        

    

      

WALAMANU 

  

NNDA SEORANG PENGISAP ROKOK » 

Setelah 20 Tahun 
Akan Meninggal 

Karena 
ang teka merokok selam. 
HN Anamakak JOM & rokok Mampir selalu dapat Wpastikam, Dihwa meveka akan me winggal karona kanker paru) atan 

Ponakit Law yang dwebabdkan temba Kan, Downkian kata seorang ahli kam 
Ker jangageR covaka Daru) ini 

De John W. Turner dari Sprinetietd Maswchusetin, mengatakan, semakin lama seworang merokok, — wmakin memburuk Keadaan sad didalam Dadtan sehingga acharnja sell ini tidak Yapat bertahan kebuh Lama lagi Ia mengemukakan hal ini dalam suatu konperensi pada Kongres Kanker International jang keX. 
Di Washington, morang djuru 

bitjara dari Institut Tembakau menan: 
tang pernjataan Turner tersbut seba 
gai “ulah sebuah Gontoh dari sekian 
banjak stotistik2 bohong mengenai 
persoalan tembakau.” 

Turner, sorang radiolog, telah 
mempeladiari hubungan antara kan 
ker dan pemakaian tembakau selama 
20 tahan di Rumah Sakit Wowon 
Memorial di Springfield. Suatu penie 

dilakukannja terhadap 
pasien memperhhatkan 
pada umur 30 tahun 

merokok sebanyak 

okok. 
bahwa beberapa 

merokok — sebanjak 
600.000 batang. 75 orang dari 
golongan ini, situ diantara empat 
orang menderita penjakit kerongkong 
an atau bronchitis, satu dari 4.5 men 
derita emphysema dan 1 diantara 

   

   

  

  

        

sescorang 4 
110.000 bata 

Dikatakanny. 

    

orang — telah 

  

  

» 18 menderita kanker paru2. 
la mengatakan 116 dari 118 

pasien dalam — penjelidikannja jang 
menderita paru2 telah merokok 
rata2 389.000 batang rokok selama 
hidupnja. Turner rkata bahwa 
tokok menjebabkan — kematian 80 
persen dari antara 62.000 ora & 

mati karena kanker tahun ini. 
mengatakan, 300.000 orang 

akan mati karena penjakit jang” di 

  

   

       

      

akibatkan arena merokok dalam 

tahun 1970. 
“Mengapa — kaum — muda jang 

radikal tidak memprotesnja? " tanja 
ja. “Mereka mengita bahwa mereka 

    

        

    

merupakan generasi jang akan terhin- 
dar dari hal ini. Mungkin dju 
tetapi suatu kemungkinan 
jang ketjil 

Turner mengatakan, salah satu pe 
tubahan sei jang diakibatkan karen 
mei djadi dalam pembul    

  

an sebut kan'i djcmbe 
mi sedang membantu pa- 

ke agar hukum lebih di- 
hatikan ! 

  

   

  

Alvin, kembalilah sebelun 
anda melukai seseorang ! 

Hukum 
& 

Kanker 
jang Diyambat jang membawa tenda 
Mart dalam paru kemulut 
Ia mengatakan . bahwa Karena ke 
Bajakan menokok dapat memungkn 
Kam bahwa set) pembuluh Hi tidak 
Mapat melakukan tugasnja, tetapi para 
perokok menerkanua mutuk mw 

takkan kendur ani, karena itulah 
Seorang perokok basanja batuk 

Menurut Vurner, mengisap pipa 
atan tjerutu tidak menimbulkan ke 
yusakan jang sama dengan rokok 
"Kami memerbakan (ata? ban untuk 
memberantas kebiasaan merokok,” 
Katanja, “Kami akan melakukannya 
melalui anak 2 kita, jang akan melihat 
Aktan2 imi diteletisi dan menanjakan 

$ a mereka tidak 
menghontikan kebiasaan meroko,” 
Sebagai tambahan, dikatakannja bah 
Wa rokok — merupakan faktor dari 
kanker pada selaput gelembung dan 
merupakan Faktor dari kanker dipo 
vut, Kelendjar ludah perut, tenggorok 
an dan pembuluh esophagus. 

   
   

    

  

    

   

AKTRIS RAHAJL 

EFFENDI MEMBANTAH 

AKTRIS film Indo: 
Effendi hari Djum'at m 
mjesalannja atas suatu pem 
jang sensasionil mengenai dirinis 
tersiar disuatu madjalah ibuk 

Dengan berita headlinenja dalam 
suatu penerbitan tersebut dikat 
"Rahaju Effendi bersedia dititun 

    

    

  

    

ditiduri dalam hubungannja pembuatar 
ditirudi" dalam hubungan pembuatan 
film “Bali” jang dewasa ini sedang 
dilakukan di Bali 

Menurut Rahaju Effendi, berita 
demikian tidak benar sama sekali, 
karena ia sendiri sampai saat ini 
belum melakukan shooting untuk 
pergnan jang djuga belum ditentukan 
baginia. 

Ia menambahkan, bahwa pemberi- 
taan jang demikian sangat merugikan 
nama baiknja dan dunia film pada 
umumnja 

Sedemikian djauh, katania, ia be- 
lum mengambil keputusan apakah ia 
akan melakukan penuntutan dimuka 
pengadilan atas tersiarnja berita ter- 
sebtu, tetapi ia menambahkan, bahwa 
pemberitaan jang demikian itu bukan 
lah tjara jang baik untuk membantu 
membangun dan memperkembangkan 
dunia film Indonesia (Ant) 

  

  

  

Sementara itu didjalanan 
Hai, apa jang anda perbuat 
dengan sapiku? Siapakah 
jang telah menggambarinja? 

Apakah anda pemiliknji? 
Bagus ! Aku menjelamakan- 
nja dari perusuh2 itu ! 

    

Wim Um 

N EASY 

      

Mila 
  

Artis2 pendukung film "Dan Daun2 Berguguran', dari kiri—kekanan (gambar atas) 

Ettendi, Serta deretan bawah : Alice Bebasari, A.N. Aicaf, Tuty Junus, Ismed M. Noor dan Connie Sutedja. 

Film Baru mp Kini Sedang Digarap 

ELAMATAN"' untuk Film " 
DAN BUNGA BERGUGURAN' 
dari Aries Fila telah diadakan 
beberapa waktu jang lalu. 

Film DAN BUNGA BER 
GUGURAN" lang pada saat ini se- 
dang sibuk dengan penjelesalan shoo- 
Uing2-rja adalah berdasarkan sebuah 
drama tentang dekadensf moral je. 
ditulis oleh Wim Umboh, jang djuga 
bertindak sebagai sutradaranja deng- 
an scenario jang dikerdjakan oleh pe 
nulis scenarlio film terbaik H. Mis- 
bach Jusa Biran dam film drama ini 
menggambarkan kehidupan para tee- 
rager, dimana satu dari sekian ba- 
njaknja teenanger ita adalah seorang 
gadis remadia Latifah (diperankan 

    

   

      

MATA 
UB 

ENI KONI 

- Tetangga anda mengambil- 
nja untuk dilukis ! 
Ia berkata bahwa ia sudah 
muak melihatnja memakani 
rumput di taman 
Apa, si mfinafik jang hina 
itu ! Akan kutindju hidung- 
nja ! 

  

  

  

Anda telah mendjadi gila 
untuk membiarkan perusuhZ 
tu menggambari sapiku ! 

Bukan aku ! Tetapi kini aku 
Tirang bahwa mereka telah 
melakukannya ! 

Dp jang bangga dan bor 
bada hukum membuat      

pasti. heberapa mena 3 
teen Kakan" 

Shes serena tah artan 
e .g011 

- aa, 
- 

YEB jae 
Mayang 

Ka aga 
» 

  

tete sman aan kerana 0. 
» tw Vetak aka osnng 
naa m0nngn Sean 

a00 ewanong 
an 

  

rentjanaku 

NI SGh P13 M001, 173 Tok DOT 
KP MAA, ARAB LI Ka Po GG Yeni Taka 

peraga | Mtelah sepang 
Kalirkaks "Mangan aku 
dawet menanangk 
Tongaeban ane 

Menit stek pati snap .e20n 

tangan @soaean mata 
24 mata peran Hata 

  

Masjaallah ! Suara berisik 
disebelah kini beralih kese- 
berang taman itu 

Aku akan turun tangan, 
Tn. MeKee 
Sebelum mendjadi berslarut2 

akal tanganmu, ba 
Sekarang kembalilah kepati 
bh sntitu.... dan bukalah 
tepat! 

      

Rima Melati, W.D. Mochtar, Gaby Mambo, Ratno Timur, Rahayu 

oh menjoroti dekadensimoral melalui kamera: 

...DAN BUNGA? BERGUGURAN” 
KISAH PARA TEENAGER, TANTE GIRANG DAN OOM SENANG, 
DITAMPILKAN MELALUI ADEGAN-ADEGAN JANG TJUKUP BERANI 
Oleh Paula Roemokoy) jang datang 
dari kampung ke-Djakarta dan ting- 
gal bersama kakak kandungnja Hani- 
fah (Rima Melati). Kedua kakak ber- 
adik Ini tinggal dalam sebuah rumah 

  

ru dari sebuah sekolah dasar dan 
Latifah bekerdja sebagai pelajan 
toko. 

Latifah jang tjantik Ini mempunjal 
Litjar Adi (Ratno Timur) anak dari 
keluarga golongan atas, jang mana 
pertumbuhan keduanja ini tidaklah di 
setudjut. Hanifah dan  ketjanti- 
kan Lat'fah ini tidak salia menarik 
perhatian Adi, tapi djuga menarik per 
hatian Mbak Tri (Rahalu Effendi) ig. 
merhat bahwa Latifah ini tjotjok un- 
tuk mendjadi pragawaty. Pada mula- 
nja Latifah menolak adfakan Mbak 
Tri Ini, tapi karena dilesak terus me- 
rerus dan lagi pula pameran pakaian 
(Fashon show) jang diadakan ini ha- 
rja sekali sadja dan  hasiinia untuk 
disumbangkan pada sebuah rumah ja- 
tim piatu, maka djalilah Latifah se- 

orarg pragawaty amatir. 

Suksesnja pameran pakaian itu ada 
lah djuga sukses untuk Latifah seda- 

gal pendatang baru dalam dunia mode 
dan Latifah pun mendjalt rebutan da- 
TI berbagai rumah mode untuk pame- 
ran2 jang kini sifatnja adajah profesi 
oral dan dunia mode Ini sangat me- 
sal Latifah jang kemudian memutus 
kan untuk tetap mendjali pragawaty, 
sebuah karier untuk Latifah jang 
ma sekali tak disetudjul oleh Hani- 
tah. 

Sukses dan ketjemerlangan jang di 
perolehnja dalam dunia mode telah 
tetobah diri Latifah, jang tadinja ada 
lah seorang gadis jang baik dan sela 
lu ingat untuk beribadah dan menu- 
Tut nasihat kakaknja. Kini Latifah de 
ngan terang-terangan melawan kakak- 
nja dan telah pula melpakan kewadji 
bannja untuk beribadah dan Latifah 
mengantjam pifa diika kakaknja ti- 
dak menjetudjut Ispangan pekerdjaan 
nja jang baru ini, maka Latifah akan 
kejuar dari rumah ini, Dan dengan sa 
ngat terpaksa dan hati Juka Han'fah 
lang sesuai dengan djandji pada Ba- 
paknja (W.D. MOCHTAR) bahwa Ha- 
nifah akan mendjaga baik? adiknja. 
Djuga karena kasih sajangnja Hanifah 
membiarkan Latifah menurut kehen- 

  

      

Gak hatinja. 

Latifah kini, jang bukan Latah 
kemarin, jang oleh Profesinja ini te- 
lah membawa ia pada tingkatan jang 
talinja tidak dapet, kini dapat diraih 

  

Latifah lupa diri, bahkam Adi pun ki- 
ni ditinggalkannja-pergaulan dengan 
anak2 kaum berada jan kalangan atas 

tanpa batas telah membawa La 
titah ke-djalan dan djurang kesesatan. 

MASUK PERANGKAP TANTE 
LIL 
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rimanja, tapi jang pasti Latifah tidak 
akan kerumah dan ke-Hanifah jang se 
lalu akan menerimanja kembali, Lati- 
fah pergi kerumah Tien (Gaby Mam- 
bo) seorang pelatfur tingkat tinggi, 
kepala dari sebuah organisasi pelatjur 
Jang dikenal Latfah nada waktu pame 
ran'pakalan dahulu dan jang pernah 
Pula mentjoba untuk membawa Lat'- 
fah kedunia pelatjuran dan mendjadi 
anggotanja dan Tien ini menjambut 
kedatangan Latifah dengan segela sa 
nang hati 

   

     
Sebuah adegan jang melukiskan, dimana Paula sedang asjik dengan spul- dance bersama Jack Djoko Sampurno 
dalam sebuah pesta dajak, jang mana kemudian membawa Paula kedjalan kesesatan 

Mulailah Latifah mejajani panggi- 
lan? jang diatur oleh Tien, Wngga pa 
Ga suatu hari seperti biasanja Latifah 
dikirim oleh Tien atas panggian seo- 
rang kenalan Tien jang tak dikenal 
Latifah sebelumnja Betapa kagetnja 
Latifah dan demikian pula tamunja (tu 

karena ternjata tamunta ala- 
ih oom Abbas. Disinilah Latifah me 

Yhat kekedjamannla oom Abbas dan 
disini pula santnja bagi Latifah untuk 
membalas dendam kesumatnia pada 
00m Abbas, serigala jang mentjemar. 
kannja. . . . 

Achirnja Hanifah dan bapaknja me 
nangis Latifah jang harus berpisah 
Gari mereka dan Bagi Latifah ia me 
rasa ni adalah achir 

   

   

  

teral 
pintu sei, bapeknja dan Hanifah de 
ngan #r mata ber-ilnangI berdoa un- 

  

belah pipinja Lat'fah Ingat akam nasi 
hat Hanifah jang diberikan 
labulu :  WAL AOIBATU LIL MUT- 
TAGIN — AKIBAT JANG BAIK ME- 
REKA JANG TAOWA 

Produksi Aries Mim jang terbaru 
to" DAN RUNGA BUNGA 
BERGUGURAN” selain 

     
INAKARTA 

  

ada, Game jong ruah - Aha ver ani KdaN Aoponngt ntar 
went hewan tang gg tenan ta 0 Yugi Aeata 10 ye katak MemaaT yera patahan Maa yen 
wae Kg Lernan jang weruta Hengah WE1 Imekasta setan mang 
ve setara “0 ae 

d 

bagai anak muda golongan the have 
dan Wpples Kali ing pun seperti Film2 
produksi terdahulunja "SEMBILAN" 
dan "LAKI LAKI TAK BERNAMA" 
Jang telah memukul box offlee di-Asia 
Tenggara Ian di-Indonesia sendir', 
Film "..... DAN BUNGA BUNGA 

      

BERGUGURAN" In! shooting?nja di- 
pertjajakan peda satu dari Cameraman 
Jarg terbaik ditanah air k'ta Lukman 
Hakim Nain dan film in! pun adalah 
sebuah film Cinema Scope dan East- 
man Color. . 

  

Ida Nusalty (Ratu Maluku) jang terlibat dalam pertjnta: 

seorang Hippies Robby Spain. 

Pemugaran 

  

TANGGAL 7 DJUNI Y9TO 
  

Borobudur 
Mendapat Perhatian 
Masjaraka 

TOKYO, data 
KDJUMLAH kurang dik 
pemimgAIa Anduseri 

terkemuka Oi Djeyung 
"telah mengadakan 

Taput Ai Tokyo dun menen 
Yuk suatu perbitogunun junk Bina 
kan “Aseocistkan for ihe Kestoration 
MM bordbutur" dengan maksud mem 
bantu usuhaZ rentorasi Ujang: Bore 
dur d1 Magriany, Djawa Tengah 

"Perbimpuran untuk kestorasi Bo 
robudur” Mu seyera mendapat sam 
butan baik, sokurgan dan restu dari 
Menteri Keuangan Takeo Pukuda du 

    

MN Djepang 
Dengan diketuai oleh Daigoro Ya- 

sukawa, Presiden — Kyushu — Fieetrie 
Crmpany, perhimpunan baru itu ber   

Maksud memberikan bantuan matertil 

kepuda Indonesia Galam usaha? per: 
baikan tjandi Borobudur 

Dalam pembitjaraan2, Nobuyuki Ta 
Kasugi, anggota Dewan Pimpinan da 

Ti salah satu perusahaan swasta, 
memberikan laporan mengenal kes 
Gaan tjandi Borobudur, salah satu 
Objek parawisata jarg sangat menu 
Tik di Indonesia. Nobuyuki Takasugi 

baru2 ini telah mengujndungi Indone 

"ia, dan mengatakan bahwa bantuan 

harus segera diberikan untuk rebah 
Uitasi tjandi itu karena salah satu 

Gindingrja mulai Fontok dan m'ring. 

Akan kunipulkan dana sebesar 
1500 djuta yen 
ERHIMPUNAN tu bermaksud 

mengumpulkan dana sedjum: 

lah 1800 djuta dalam djang 
ka waktu sepuluh tahun. Se 
Jain dari pada itu badan baru 
Ini djuga akan member! ban- 

tuan dalam bentuk semen, bahan ba 
ngunan dan bahan2 lain jang diperlu 
kan 

Pendirian perhimpunan itu djuga 
dirasakan sebaga! suatu langkah lagi 
dalam rangka usaha2 memperbaiki 
dan mempererat hubungan kebudajaan 
antar, Indonesia dan Djepang. Da- 
Jam rapat tersebut djuga diputuskan 
untuk mengadakan kontak dengan Pa 

"nitia Nas!onal Rehabilitasi Borobudur 
Jang diketuai oleh Menteri 
ngan Frans Seda 

Nobuyuki Takasugi djuga melapor 
kan, bahwa dalim pemb'tjaraan2nja 
dengan beberapa pedjabat pemerintah 
pemimpin2 politik dan agama selama 
kundjungan ke Indonesia, mereka Ke 
semuanja sependapat, bahwa rehabi- 
Witasi Borobudur harus segera diusa- 
hakan. Pemimpin? agama jang bukan 
Buddha di Indonesia, seperti dari go 
longan Islam, Protestan dan Katholik 
tidak mempunjai keberatan atas usa 
ha2 memperbaiki tjandi jang sudah 
berumur lebih dari 900 tahun itu 

Unesco pada saat iri sedang 

P 

Perhubu 

mela 

mesra dengan 
Bob The President) 

  

(Foto2 

MARGONO DJOJOHADIKUSUMO TULIS MEMOIR 

Kenangan? Dari Tiga Zaman 

"KENANG - KENANGAN 
TIGA ZAMANY, baru? an 
ungkapkan oleh Margono Diojobad! 
kusuma, ajah dari Prof. Dr. Sumitro 
Diojotradikusuma, Menteri Perdiagar 
an, dalam bukunja jang baru sada 

DARI 
telah di 

  

       

    
terbit “Merimaringen wet Tiki 
perken” dalam bahasa Belanda. Buk 

jang dituti unt mengenang an ci 
Anya (AN YEN gugat ah Seryong 

      

M1 dalam perdjuanga 
Indonesia punta tangga 

M6 Ojaruar 1946 dan mak aka 
Wreana, Butigptd toa mn 
tahun) aan Mono | 
MK teh Pada 

kenang kevangan 
merabuangan kare 

ra, Mangkang dan Kumis 
ve seng! SAR penganan ya (tata 
sana Hiruha Hifatuta maa peubah 
an Dnageting Aan Abowahan janta maen 
tenhasakan Merak Terusan ya 
Sentani senam Lesi Ad Manjuman 
seat» Pepatah gi ON LA Mtagei 

     
ni 

tam 
   

  

  

Aan Mana ANA maa rang 
EN pang La Pa AA ti 
pena 251 s..g. ta 
Vataesatwrnant Aw 

  

Leyaaha Lp gawara 
aa mentah 5 Yep 

TETAPI jang me 

enta Perang Diponegoro, 
2 Budi Utama, 

gasiikan adalah 
mbentuk 

  

   

  

    

        
    

  

Djepang 
kukan survey mengenai termakan pa 
La "andi teh din rentan perak 

sedang Givust Tekasug mengatakan 
butres rekat Indonesia ska sangat 
mengharga bertuan jang Gapat G- 
berikan cieh Diepeng dalam ai Ind, 

Perhaikan — Borobutur bukan 
untuk kepentingan Indonesia 

ss0ya 
UBES D. Ashari dalam sus 
resepsi menjambut pemben. 
tukan perhimpunan baru tw 
mengatakan, bahwa bebera- 
Da langkah pertama telah 

Gisdakan sebelumnja jang menudju 
pembentukan perhimpuran baru itu 
Antar, Isin adalah kundjunfan2 para 
pemimpin Dijepang ke Indonesia pa- 
Ga bulan Maret jang lalu untuk mem 
peladjari keadaan setempat. Mereka 
Gjug, telah bertemu dengan Menteri 
Seda, untuk membitjarakan bantuan 
apa jang dapat dismbargkan Dje- 
pang dalam rargka usaha? restorasi 
tJandi Borobudur, 

Dubes menekankan, bahwa restora 
st Borobudur bukan banja untuk ke- 
pemtingan Indonesia tetapi djuga un 
tuk kepentingan ummat Buddha Gi- 
seluruh dunia 

Belum diputuskan apakah bantuan 
Gart badan baru itu akan diberikan 
langsung kepada — panitia nasional 
habilitast Borobudur atau melalui 

Unesco. (Antara) 

NFO 

    

PENJANJI POP INDONESIA 
AIDA MUSTAFA 

KUALA LUMPUR, — Aida Mustafa, 
seorang penjanji pop Indonesia, kim! 
mengikat kontrak dengai sebuah 

lagu3 Barat jang di-"Melaju"-kan 
#tau di-”Indonesia”-kan, karena hal 
Mu menundjukkan bahwa penjanj2 hk 

bersangkutan sesi kekurang- 
an"'modal”. Di Indonesia, katanja, 
perbuatan demikian sudah djarang ter 
Gjadi. Aida Mustafa jang berusia 19 

Sentwati jang mahir djuga menja 
nil! lagu? Barat/Inggeris dan Tilan (Mandari) dikabarkan mempesona pa. 
ra pengundjung Night Club dimana ia menjanji, (Ant) 

PENGARANG lagu TANDJUNG 
TJINA jang tetap berkesan sampai 
sekarang itu ialah seorang seniman 
jang bernama AULADI. Orangnja 
kurus djangkung dan telah aktif main 
musik terutama diorkes Melaju dan 
langgam Djakarta sedjak tahun 50-an. 
Pengalamannja pernah diadi anggota 
Ork. Melaju Irama Agung pimpinan 
Effendi sebagai pemain dan penjanji. 
Setelah beberapa tahun absen kini 
Bung AULADI kembali muntjul dan 
aktif dengan langgam  Djakartanja 
dengan Ork. PUSPA DJAYA 

ALFIAN bergerak kembali dengan 
ringan De Strangers. Demikian dika- 
takan oleh penjanji tenar ini sewaktu 
kami djumpai baru-2 ini. Ia memang 
telah mulai rekaman Lp lagi di Re- 
maco setelah terlebih dulu mendapat 
bimbingan dari talent scout Jasir 
Sjam. Dalam waktu dekat ini ia akan 

njelesaskan 12 lagu dengan gajanja 

ang djauh berobah dari jang sudah-2 
Kini ja diminta untuk menjanjikan 

,da-2 tinggi dan pandjang-2. 
Jul Onaidir 

  

  

  
2ah Bapah Megan minah mewang 
pendoman” Ae Ojawa Tengah jang 

  

Landewa MergngntaNaN hd 
ane bengwndanan jang what ganda 
V9 Tang Numane we” Tatan 
- NOtaNe ntah Anta maa 
MAN Naat menanda dan 

menanti uang? Betanta 
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Inilah kereta Garuda Jeksa jangdulu pernah dinail 
Buwono ke-V hingga ke—lX. 
jang berwarna kuning ke-emasan adaiah pajung kebesaran kraton. 

(Gambar : Rey Hanityo) 

Ki oteh Hamengku 
Pajung jang tampak dibelakang kereta 
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Perkumpulan Orang? Tua 
Jang Ingin Tetap Segar 

Singapura (MM). 

ORANG2 tua di Singapura 
kini berusaha keras untuk tetap 
sesuai dengan tjita2 orang: 
badannja segar. D 
prija dan wanita jang j 
antara 50 dan 75 tahun tela 
mendjadi anggota Perkumpulan 
Orang2 Tua jang usianja lebih 
dari 50 tahun. Perkumpulan ter- 

tjabang YMCA 
Singapura jang 

2 E j 

  

salami test fisik 
dipergunakan 

Instruktor Pendidikan Djasmani 
Ling Diong Hee untuk menentu- 
kan latihan apa jang diperlukan. 

Beberapa latihan memerlukan 
penggunaan alat? chusus seperti 
alat? untuk mendajung, me 
djak pedal dan met 
modern. Nasehat untuk tetap 
segar itu meliputi 
(berpantang) dan kebiasaan jang 
teratur setiap hari, mandi dengan 
air sedjuk, tidak minum rokok 
dan tidak minum 

(Straits Times) 

  

8 Tionghoa di 
dibentuk dua bul: 
memadjukan i 
rekreasi fisik bagi $ 

Pada Pusat Pendidikan Djas 
mani YMCA Tionghoa itu para 

"anggota melatih otot selama dim 
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| DJAWABAN TTS-MM 

24 MEI 1970 
“T. Nama gulai chas Madura E I 

  

ju
 i Ih 12. Manusia pertama 

14. Selamat datang, 
17. Perusahaan penerbangan Amerika "1 i i si

lt
ss

d 

  i f i h 19. Kelasa unta. 
20. Tanduk rusa jang bertjabang BP KARSA, 6. DJALA, 7. A. LKS, 

3. KASAR, 10. NASA, 13. ANDA. 
15. BIRU, 16. UMUM, 17. BARA, 

MISAL, 24. MAT, 

1 | 

22. Tidak suka (lawan mudah) 
25. Dibatja duakali 19. ADIO, 21 

25. BALAP. 26. AMBON, 27. IE
, i fi Alat untuk ber- 

30. Buku : Kitab. 
31.Nama kereta api penumpang. 

1. KORAN, 2. SD, 3. ILSA, 4. SA, 
AKSI, 8. KARAM, 

9. RAMAL, 11. ABA, 12. SIR, 13. 
5. MASSA, 7 l 

22. IM 1.Sebuah danau di Indonesia 2. IMAN, 16. ASAL, 20. OMBAK, 
2. Pelindung kapala 

Pangkat dalam kera diaan Ti ! i i i 1 f ' Siapa2 Pemenangnja? | I n
 Sutan satu Pantjaindera ! | 1

 1 f Hadiah kasi Rp. 1000,- 
Tempat untuk bersembahjang 

Hi
 | , 

Tukar fikiran (omong2) Oj!. Ojokja 13, Djakarta i i Ii i 

Barang sesuatu jang telah diambil Hadiah kait Rp. 500,-- | ! i Kedung Klintar 1/97 | $ i il 1 Sisa barang jang terbakar, tetap 

? 

! ! f Medan Kei Rp. 280, 
1. FADIAR WAHIONO 

5.0. Batu i, Dj. Abdul Rachman, 

ft bata (endan dewika) 
Gaji Bajaran buruh 
Alat pembersih tanta 

untuk mengikat t
j
 : ln
 Hi 

  

i Hj SIARAT2 MEN 

  

i I f F Hi Djawaban TTS-MM int tjukup ditatisi 
Avatas kartupos dengan diser” 
ngan tempelan: KUPON SAJEMBA 
RA “DIANGAN ASAL MENERKA 
TTSMMT DIUNII 970. Kirimkan ke 

Minggu Merdewa 
DM.M Sangadii 1 

: 1 1 ji
 

is | i: I g 

i ly 
! : SA JEMBARA 1 | 

  

| 

dapa? semenanan 
pe enkan Antam MM tan 
YO, Untuk TTSMM IA 
1 Wadilah Masing beregu sama Madi 

Hadiah ve 1 t9.400 
dar mada ae IN Ro 290. 

i i ! 7 DIUN 1970 i | 
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Kereta Kentjana 

”GARUDAJEKSA” 

Di Pamerkan 
rebutan. Menurut kepertjajaan setem 
pat | masih kuat hingga seka- 
rang, dir jang berasal darlisiraman 
kereta tab mempunjat chasiat berma 
tjama seperti: dapat untuk menjem- 
kan penjaki, menolak bala, mengu- 
sir hama tanaman, dan lain3 keguna- 
an, Dan bagaimana kenjataannja pe 
nulis sendiri belum dapat membukti- 
kannja. 

      

Kembali kepada kereta Garuda 
Jeksa, kereta int hania boleh dinaiki 
oleh Sultan dan para Gubernur Djen 
deral. Tempat duduknja dibuat un- 
tuk tiga orang, dan dibelakang dan 
satu didepan, dan ditarik oleh dela- 
pan ekor kuda. Dua orang sais du- 
duk didepan kereta, Apabila Sultan 
sedang berkendaraan bersama salah 
seorang Gubernur Djenderal, salah 
seorang salanja digantikan ole hsais 
jang dibawa dari Batavia. Karena 
tempat duduk sais jang lebih tinggi 
dari tempat duduk ultan, maka sebe- 
lum mengemudikannja sais tersebut 
harus mendjalankan puasa selama se 
bulan lamanja. REY) 
aa 

   
       
    

PANTUN S! 
DJADI BAHAN 

DISERTASI 
DI LEIDEN 

  

Tanggal 30 Mei 1970 jang lai: 
di PKD Taman Ismail Marzuki, telah 
berlangsung suatu malam "Pantun 
Sunda” dimana dalam kesempatan 
itu ditampilkan seorang djurupantun 
jang membawakan sebuah lakon pan- 
tun jang terkenal. 

Ajip Rosdi jang dengan bantuan 
Kominklijk Instutuut voor Taal-, 
Land- on Volkenkunde dari Leiden, 
sekarang sedang merekam tjerita2 
pantun Sunda. 

Tjerita pantun adalah folk-lore 
Sunda  sematjam "Sesomba” atau 
“pelipur lara,” jang dikisahkan djuru- 

pantunnja dengan iringan petikan 
ketjapi. Lakon2 pantun jang sudah 
terkenal ialah LUTUNG KESARUNG, 
MUNDINGLAJA DIKUSUMAH, 
SRI SADANA, dil. Tapi menurut 
Ajip Rosidi, sampai sekarang sebenar 
nja masih banjak lagi lakon pantun 
jang belum diketahui karena sampai 
sekarang belum diadakan penelitian 
tentang itu. 

Lakon2 pantun jang pernah di 
gublisir adalah hadi usaha pegawai 

landa dizaman sebelum perang 
seperti “K.F.Holle, C.M.Pleyte dll. 
Tapi djumlah jang tepat belum di 
ketahui dengan pasti, karena banjak 
lakon2 jang hanja dikenal disuatu 
daerah sadja. 

Adalah suatu ironi, bahwa seka- 
rang 'ini di Nederland 'ada sardjana2 
jang mengambil gelar berdasarkan di 
sertasinja tentang tjarita pantun, 
tetapi di Indonesia sendiri perhatian 
pemerintah dan para pemi ku- 
rang sekali kepada djenis folore itu. 
Padahal djurupantun kian lama kian 
berkurang djuga, jang sekarang masih 
ada umumnja berusia lebih setengah- 
abad, rata2 sekitar 60 tahun, dan 
agaknja merupakan generasi terachir. 
Karena itu untuk menjelamatkannja 
buat generasi jang akan datang 
perekaman harus dilakukan setjara 
intensif. Usaha seperti itu harus mcn- 
djadi usaha pemerintah (daerah atau 
direktorat djenderal kebudajaan) dan 
takkan tjukup hanja dengan usaha 
perseorangan sadja. 
Demikian Ajip Rosidi.- 

          

   

  

JELAH-TJELAH KEHIDUPAN IBUKOTA : 

Pasar? Di Djakarta 
punja nama jang unik 

Ada Jang Disebut Pasar 
Dan Pasar Ular 

Oleh: Tjasmo Tatilitofa 

   
Arsitek Paoto Soteri sedang 
untuk sebueh kota jang pelabuhan jet dan sebuah kompteks 
perumahan bertingkat 300 jang akan dibangun didaerah New. Jersey 
jang kotor diseberang mngai Hudson di New Yogk Cry. Karja ita H 
namakannja “3- D Jersey” 
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rahat selama pembuatan maketnja 

      

"— Ani, pasti sadja kundjungan ini 
bukanlah kundjungan jang terachir. 

Wanita itu menatapnja dipintu. 
"— Aku akan selalu datang lagi. 
Entahlah makin ada sadja jang me 

narik dalam diri wanita itu baginja, 
Kemudian diam2 selalu ja datang la- 
Ii kemari. Dan semakin akrablah per 
Gaulan mereka dalam menikmati hari2 
bersama, 

— Wawan, — tegur bibinja di 
berat ketika Ia datang Sa 
angan bibinja. — Kau tidak pernah 

kemari. 

— Tapi sering kulihat kau disebe. 
lah. Kau tahu siapa dia ! ? 

"— Entahlah. Sala tidak tahu tuan? — — Pasti sadja. Dia adalah Ani. 

  

— Tidak! Kau tak tahu siapa dan 
bagaimana dia ! 

— Aku tahu: aku tahu semuanja. 
Alangkah marahnia bibinja ketika 

(— Lalu siapa tadi jang berlari lari Gibalaman samping, ketika aku selesai 
mobil dibawah 

Pembantu itu bisa lam sadja dan tidak 

kedatangammnja. 
semua ini terdjadi kalau bukan masa 

lah Ani. Ia telah merasa demikian di 
awasi sebagai seorang anak2 jang 

'—.Bibi: Ani adalah masalahku sen- 

  

sadia 
ketika ta minta diri, pulang. 

Serta dirasakannja alangkah peningnja 
Bajang wadjah 

embali. Bibinja jang marah 
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Gidadanja. Serta ditjlumnja dengan 
mesra dahi wanita itu, Ia masih teri- 

sak setelah semua siksaan jang tere 
simpan didadanja didepan seorang le- 
laki jang ditjintainja kini 
— Tinggalkan aku Wawan 

Tidak, lupukaniah Ani. Kau akan 
Gjadi milikku, 

Diremasnja rambut wanita itu jang 

terurai. Bukan lagi manusia kalau se- 

seorang tak pernah membuat kesala- 
han. Ditjiumnja dahinja sekali lagi 
Dan dia tertegun menghadapi kenjata 

      

"— Kau negelamun sadja sedari ta- 
di. Mana istrimu ? 

Dipandangnja sekeliling, sibuk se- kali. Kuli? sibut mengangkut barang dan pintu keluar berdjedjal djeajal penumpang jang baru turun 
— Kau baru bertengkar ? — tanja Iwan kangmasnja kemudian. — Begi- 

tulah ramanja berumah tangga Wa- wan 

  

"—.Tidak, tidak apa2. Aku memang tak mengadjak serta memberi tahu kalau mas mau datang. Aku ingin membuat surprise buatnja 
Mereka bertatapan dan saling ter- t Banjak memang jang telah be Fubah. Wawan telah mendjadi sema- kir gemuk sedang kangmasnja masih sadja nampak awet muda. Tapi dalam pertemuan kali ini tidak ada jang be Tubah dalam sikap mereka Jang akrab Tak banjak jang mereka pertjakap- kan. Dan masing2 hanja mentjoba me ngingat kenangan dan kenakalan? me 

lu. 

        

Sendja telah berlalu ketika sa Kerumah setelah berputar putar apa ta lebih dulu. Dengan perasuan ge bira jang meluap luap tariknya Iwan kedalam.. Dan Ia jakin batma Ani Istrinja akan merasa bahagia 4 ngan kehadiran kangmasrja ini . Bukankah int berarti bahwa perkawt 

ker 5 Ani! Ani! Lihatlah na “ala aa djawaban, 
: — Dia 1 tentamenna. besok Dania" Ehadapi Mereka hanja tertawa — Ani! Ani ! 

— Ja, ada apa? 
"5 Lihatlah siapa dia Ant! 
Sepi, @injalakannja lampu serta df- pasangnja sebuah piringan hitam Yas Ru kesajangannja, 
5 Ada apa mas? — tani Diva hitlah siapa dia, 
undjukrja lelaki ng nu Gap dlendela itu Pa menghadap 
— Siapa ? 

— Tiobalah terka 
Lelaki Itu membalikkan tubuhnja 

la Istrinja 

Dan wadjah istrinja mendjadi putjat 
serta gugup 

— Kau! Kenapa kau datang kema- 
IL! — terlak istrinfa tibaz 

Mereka berpandangan dengan te- 
gang. 

—.Kau tidak menginginkan keba: 
hagiaanku! Kau mau- merusakku lagt 
kini ! — 

    

- Ani! Ani ! 
— Ja, ada apa? 
— Lihatlah siapa dia Ani ! 
Sepi, dinjalakannja lampu serta di 
pasangnia sebuah piringan hitam lagu 
kesajangannja 
—. Ada apa mas? tanja istrinja 

Lihatlah siapa di: 
Ditundjuknja lelaki ji 
djendela itu 

    £ menghadap 

— Siapa 
— Tiobalah terka. 

Lelaki itu membalikkan tubuhnja. Dan 
wadjah istrinja mendjadi putjat serta 
gugup. 
— Kau ! Kenapa kau datang kemari ! 
teriak istrinja tiba2 

  

     Mereka berpandangan denga: 
- Kau tidak menginginkan k 

anku ! Kau mau merusakku : 
— Kenapa Ani. Kenapa semua ini? 
Hanja tangis istrinja jang mendekap- 
nja. Dan ia mendjadi bingung sendiri, 
kenapa semua ini tiba2 

enapa kau menangis A 
— Kau telah menemuiny, 
jang kau inginkan. Djangar 
labih lami. 

    

     
   

— Kenapa, tanjania lagi 

  

— Kau mau menjiksaku Wawan. Dia 
lah Wanto jang membuntingiku dutu ! 
— Ani, maafkanlah aku, kata Iwan 
kemudian. 
— Apa jang kau inginkan kini pe- 
ngetjut ! 
Tiba? sadja Ani djaruh dan pingsan 
Iwan dan Wawan saling bertatapan. 
:- Wawan kalau tjerita ini belum ter 
dengar olehmu, Akulah Wanto jang te- 
lah merusak hari depan Ani di Wono: 
sobo dulu. Dan meninggalnja lari 
Dimanakah anak itu? Maafka 
Wawan, Kenapa semua ini 
djadi 

Sepi mereka bertatapan dan diluar 
malam kian rebah perlahan. 

    

Dunia? 
(Sambungan Hal. 1 

ahli2 — transplant djantung Inggeris 
mengatakan bahwa ialah orangnja 
jang disebut-sebut dalam suatu tuduh- , 
an jang dibuat Parlemen mengenai 
pendjualan djanin2 baji itu 

Menurut Longmore, ia tidak per 
nah mentjarikan, — membeli atau 
memperoleh dianin2 baji untuk mak 
sud apapun 
“Saja tidak melakukannja dan tidak 
mempunjat maksud untuk mendapat 
kan dienin2 baj: untuk dipergunakan 

Longmore — mengatakan bahwa 
belum lama berselang ia ditawarkan 
dua buah dhani bari untuk keperluan 
remarchnja untuk — mendapatkan 
pengobatan penjaki diantung pada 
anak anak 

Orek Stevenson, Sekretaris dar 
British Medical Asoston mengata 
kan bahwa ada (ssve2 penting jang 
legal dan ethik berhubung dengar 
svatu keadaan jang emowan 
MENARA AA Keputusan Keme 
tah Untk 
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MEXICO 70 
Sambungan Dari Hal. I 

ertandingan2 group pendahu- 
luan melawan Bolivia dan 
Argentina jang tidak bermutu 
tidak menundjukkan ukuran 

kekuatan jang njata, sungguhpun dua 
Goal jang ditjetak oleh Brazil pada 
awal tahun ini memperlihatkan bah- 

.wa Peru tidak mudah dikalahkan.” 
Peru sangat berbahaja dalam pe- 

njerangannja tetapi lemah dalam 
pertahanannja. Susunannja 4-24 
menjerupai susunan kesebelasan 
Brazilia. ”Keepernja Luis Rubinos 
dalam serangan2 bola dar 
nervous dan kurang jakin bilamana 
harus keluar, dan kadang2 bola me- 
luntjur masuk melalui tangannja - ke- 
salahan2 jang dapat dimanfaatkan 
Oleh lawan jang mengetahuinja. 
Tetapi Rubinos tidaklah begitu lemah 
dibandingkan dengan keeper2 lainnja. 
Kelemahan pertahanan terletak pada 
kurang tingginja beberapa intji (tinggi 
rata2 1m 70 cm) dan lemah diudara, 
ketjuali bagi kapten dan pemain 
tjadangan Peru, Hector Chumpitaz, 
jang dapat melompati pemain2 jang 
lebih tinggi dan menutupi lubang2 
jang ditinggalkan oleh jang lainnja. 
'Chumpitaz djuga menjukai peranan 
pentjetak goal, tetapi sebagaimana 
kawan2nja, kadang2 iapun membiar- 
kan peluang jang besar bagi lawan 
untuk mempergunakan kesempatan 
ini sebaik2nja. Pertahanannja lemah 
dalam membuat angka dan sebagai 
suatu team, Peru tidak begitu bernilai 
karena para pemainnja tidak suka 

il Inja. Roberto Challe, jang 
an oleh Luis Cruzado, meru- 

pakan seorang pemain kuntji ditengah 
lapangan, dengan teknik jang menge- 
sankan akan tetapi ia seorang jang 
berdarah panas. 

Pemain mukanja baik, pemain2 
bola jang intellegent jang semuanja 
dapat mentjetak goal. Dengan half- 
bachnja jang mambantu untuk mem- 
buka pertahanan dan backnja, 
chususnja Chumpitaz jang akan me- 
nendang bola dengan djarak jang 
diauh, lawannja akan berantakan 
untuk menghindari serangan2 Peru, 
terpisah dari permainan kasar oleh 
beberapa team superior, adalah 
tendangan2 pendek ditanah. Hampir 
selalu turun hudjan di Peru dan para 
Pemainnja tidak suka bermain ditanah 

jang keras. 

   

   

  

bawah, 

RUGUAY memenangkan per- 
tandingan group pendahuluan- 
nja melawan Chili dan Ecua- 
dor sebab mereka lebih banjak 

mengandalkan penserangan2nja dan 
bermain dengan lebih kuat daripada 
biasanja. Ini membuat mereka lebih 

jotjok untuk melawan kesebelasan2 
Eropa jang ditakuti daripada Brazil 
itau Peru, tetapi ini tidak berarti 
bahwa mereka memiliki serangan2 
jang kuat. Susunan team mereka ada- 
lah 4-33 dan formasi ini mereka 
susun demikian karena Cubilla dan 
Rocha (half-back jang kuat) merupa- 
kan satu2nja pemain jang berpengala- 
man dalam penjerangan. 

Dalam pertahannja, mereke mem- 
punjai seorang keeper jang paling 
kuat dari ketiga negara  lainnja, 
Penarol's Ladislao Mazurkiewicz jang 
telah menantang Inggeris di Wembley 
tahun 1966. Mereka memiliki 
pemain2 belakang jang tinggi2 dan 
kasar2 jang safe diudara dan dapat 
mempertahankan diri mereka terha- 
dap lawan jang paling kasar sekalipun. 
Uruguay mungkin tidak dapat men- 

  

kana - 
lo jang agak lekas naik darah. Tetapi 
Uruguay tidak dapat dilepaskan dari 
pemain2nja seperti Pedro Rocha, 
Seorang pemain 'half-back jang cool 

  

Uruguay telah menjelesaikan suatu 
perselisihan diantara klub2 bola jang 
merupakan top di Uruguay mengenai 
susunan para pemain jang akan ikut 
bertanding dalam Worid Cup. 

Sementara itu mereka telah 
mengumumkan suatu program jang 
meliputi lima pertandingan di Culum- 
bia. (semuanja didataran tinggi 
Mexico) dan mungkin dua pertandi- 
ngan lagi di Peru. 

'UUruguay memegang rekord jang 
paling baik di Amerika Selatan “jang 
akan mengagumkan siapapun jang 
jang menjadari permainan mereka 
tetapi mereka merupakan satu2nja 
negara di Amerika Selatan jang 
mempertahankan kemadjuannja.! ws 

  

   

MUNGKIN anda telah ber-kali2 men 
dengar tentang lukisan Mona Lisa. 
Lukisan jang kendatipun amat ketjil 

  

   

  

Yj ts B8) Hp Perugia telah mentjuri 
membawanja ke Florence. 

tanggal 13 Desember 1013 t 
kan lukisan jang begitu terke 

# 
-i 

   

kemudian dikembalikan lagi di Mu- 
seum Louvre hingga petjah. Perang 
Dunia II. 

Selama P.D. Il berketjamuk sang 
lukisan disembunjikan pada sebuah 
Kastel jang terletak disalah satu tem 
pet di Perantjis, Serta berpindah? tem 
pat sampai 4 kali guna mendjaga dja 
ngan sampai dikeaemukan oleh Her: 
man Goering, perwira Nazi jang 
djuga menggemari lukisan serta bu- 
tang seni lainnja. 

EMBITJAKAKAN Mona Lisa 

kita tak dapat memisahkan 
nama pentjintanja. Leonardo 
da Vinol. Leonardo da Vinci 
(1452—1519) dilahirkan seba 

gal anak seorang bangsawan Pierrc 
Gi Ser Antondo da Vinci. Sang bangse 
wan telah djatuh tjinta dengan seorang 
wanita pendjaga kedai jang tjantih 

  

Aktris kelahiran Jugoslavia BEBA LONCAR bersiap untuk pengambilan suatu 
dalam film “Interrobang” diatas sebuah perahu motor disebuah pulau 

ketjil di Laut Tengah. (AP). 

Dengan rambutnja jang pirang sert 
matanja jang kebiru-biruan pang mem 
buat sang bangsawan mendjadi tergi 
la-gila kepadanja 

Pendjaga kedai tadi bernama Cate 
rina Accadairiga. Dan dari pentjinta- 
aroja tadi lahirlah seorang baji laki: 
Jang kelak akan terkenal dengan na ma Leonardo da Vinci. Tentu sadja 
hubungan ini telah mendapat tdngga. 
pan diri pihak keluarga bangsawan 
#lahnja marah wetul ketika mendengar 
kelakuan Plerro jung melakukan hubu 
ngan gelap dengan gadis berusia 16 
kahun jang tjantik tetapi hanjalah seo 
rang pendjaga kedai. Jang sering di 
kundjunginja djika ta bersama para 
bangsawan Florence lainnja sepulang 
dari berburu untuk melepaskan lelah 
Plerro kemudian dipisahkan dari keka 
sihnja dan dinikahkan dengan seorang 

eri seorang bangsawan jang 

  

Sedang Caterina sendiri diserahkan 
kepada seorang tukang kaju, sebagai 
suami jang sanggup memikul akibat 
Gari kesalahan2 jang telah dibuat 
oleh Pierro 

Selama 13 tahun Leonardo mengiku. 
ti #bunja dan ketika usianja mengin. 
diak 13 tahun ia diterima ditengah2 
keluarga ajahnja di Florence, Plerro 
sendiri menikah 4 (empat) kali dan 
berputera 9 orang laki laki dan 2 
wan'ta, tidak termasuk Leonardo 
Leonardo tidak melupakan  wadjah 
ibunja. Maka bukanlah suatu hal jang 
aneh tpabila dalam lukisan2nja da- 
pet diketemukan  wadjah Catarina 
ibunja, dimana ia mendapat asuhan 
lang penuh kasih sajangnja. Dan wa: 
djah tadi tak pernah bilang dari pi 
kirannja. 

Disamping melukis Leonardo mem 
punjai daja pikir lain jang sangat 
mengagumkan. Disamping pelukis Lec 
nardo adalah seorang pemahat, pema 
tung, echli bangunZan, arsitek, ahli 
musik kritikus sent di). Leonardo 
telah memerlukan waktu 4 tahun me 
rjelesaikan lukisan jang sekarang ter 
kenal dengan nama Mona Lisa. Is 
menutup djri didalam kamar disuatu 
rumah di Venetia, untuk menjelesal- 
kan lukisan itu dengan penuh kesung 
guhan dan diliputi rasa tjinta. 

Lukisan tadi merupakan satu2nja 
lukisan kesajangannja, kemanapun 
pergi lukisan tadi selalu dibawanja 
Begitulah ketika Leonardo pergi ke 
Rcma serta pengembaraannja ke Pe. 
rantjis melewati pegunungan Alpen 

Demikianlah Leonardo jang telah 
landjut itu tidak mau melepaskan Iu 
kisar Mora Lisa dari sampingnja. Di 
Perart's Leonardo diterima oleh Fran 
v's I jang mendjadi Padja Perantjis 
vada waktu itu. Mungkin karena telah 
kcbabisan uarg Leonardo telah men 
djual lukisan Mona Lisa kepada Fran. 
Cis 1. Dan hirgga sekarann lukisan 
tadi berada di Perantjis. Lukisan2nja 
sekarang terdapat antara lain di Mu 
3eum | Vatikan Leuvre, Florence 
Ctant!lly didekat Paris dan lain2 ten 
Ket lagi. (PABMING) 

  

   
      
      

Nona Hiroko Koyanagi, seorary 

pantjiptanja. 

Untuk lihat seluruh Indonesia 

  

pameran katjamata tiptaannja di Tokyo. Ber 

  

perantye itjamata untun warta u 

perlu waktu 40 tahun 
BANDJARMASIN, 

Dutabesar Inggeris untuk Indo 
nesia, H.C. Hainworth mencrang- 
kan, bahwa ia telah banjak me- 
lakukan penindjauan kedaerah2 
di Indonesia, tetapi karena sangat 
luasnja negara Indonesia menurut 
pendapatnja diperlukan sekurang 
kurangnja 40 tahun untuk dapat 
mengundjungi setiap tempat di- 
kepulauan Indonesia ini. 

Dubes Hainworth mengemuka 
kan hal itu dalam konperensi pers 
digubernuran Bandjarmasin baru 
baru ini dalam rangka penindjau- 

ja selama dua hari didaerah 

  

     

KATA DUTABESAR 
INGGERIS 

Kalimantan Selatan. 
Dubes Hainworth mengatakan 

bahwa Kalimantan adalah pulau 
terbesar jang ketiga didunia jang 
mempunjai potensi luar biasa. 

Dikatakan, bahwa karena ia 
baru untuk pertama kalinja ber- 
kundjung ke Kalsel maka sulitlah 
baginja untuk mengadakan suatu 
perbandingan mengenai pemba- 
ngunan didaerah ini, tetapi me- 
nurut Wing Commander Chieck. 

   

   

    

up 
natjam2 bentuk katjamata Jang dipamerkan, termasuk model isi, 

Maksudnja bukan untuk digunakan setjara praktis, tetapi hanja untuk melengkapi dandanan pakaian sadja, kata 

  

    
    
     
       

         

     
4      

    
   (AP" 

Dubes Ingxe 
NC. Hainworih 
sembongannja jang per- 

yah mengundjungi Kalsel pada 
2 tahun jang lalu, terlihat banjak 
kemadjuan2 didaerah Kalsel sc- 
lama 2 tahun terachir. 

anggota 

    

  

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 

es, suspension systems and 
safe riding features. 

WORLAYS LARG ST MOTORCYCLE MANUFACTURER 

& HONDA 

       

        

    

      
          

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

@Horsepower 4.8 ps @Automatic clutch 
@Fuel consumption 90 km/lit 
(228 mph US 254 mph Imp) 

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

lorsepower 8 ps 
@Fuel consumption 75 km/lit. 

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

  

MODEL SS-125A 
@Max. speed 120 kph (75 mph) 
@ss 
@4-speed transmission 
@Twin cylinder 

MODEL CB-125 
@Max speed 130 koh (81 mph) 
@ss 
@5-speed transmission 
@twn cylinder 

I-mile 18.3 sec @Horsepower 13 bhp 

mife 182 sec @Horsepower 15 ps 
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