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BATJAAN' BERMUTU UNTUK 

IBU. BAPA DAN ANAK" 

     
Djakarta, (MM) 
DENGAN penuh perhatian dan hati '” Thomas Cup tuan ruman Malaysia. 

Dengan demikian piata Thomas akan 
dibawa kembali pulang kebumi persa 
da Indonesia, dan genaplah pula 4 kali 
Indonesia mendjagoi kedjuaraan bulu. 

tangkis Thomas Cup sedjak pertama 
kal'nja diadakan tahun 1949 ji, Leng- 
kapnja, Indonesia berhasil membojong 
lambang supremasi bulutangkis dunia 
tsb. pada tahun2 1988, 1961, 1964 dan 
1970, Sedang kedudukan diuara pada 
tahung 1949, 1953, 1985 dan 1967 di- 
duduki oleh Malaysia, jang pada tahun 
Uma puluhan masih disebut Malaya. 

MARIA ISABEL PEREZ MONTES (tengah) dari Chili, terta- 
wa gembira dengan pialanja setelah menang dalam kontes 

ketjantikan “Maja” Internasional pada bulan Mei j.I. Dideretan 
belakang kiri ialah ANYA ME YES dari Djerman, dan belakang 
kanan CHELO COSTALES dari Spanjol. Didepan kanan ialah 
SHIRLEY JONES dari Inggeris dan kiri, ANETTE GLEERUP 
dari Denmark. (UPI) 

SI GONDRONG ,,HIPPIESss 
BOLEH MASUK INDIA 

HIPPIES dari mana sadja di mengambil sikap kaku dan tidal 

dunia ini bisa beristirahat di '” mau menerima hippies itu." 
India, karena negara ini tidak la memberikan tanggapan 
akan menutup pintu bagi mereka atas suatu pertanjaan jang d: 

Demikian diketahui oleh Menteri — adjukan oleh anggota Kongres, 
negara urusan dalam negeri — jang mengatakan bahwa ia sangat 
India, Vidya Charan Shukia, chawatir terhadap membandjir- 
didepan para anggota Kongres, nja kaum hippies ke India dan 
bahwa hippies tidak menimbul meminta kepada pemerintah 
kan "masalah jang membahaja- untuk. mendjamin bahwa hanja 
kan keamanan negara” dan “wisatawan2 sopan” jang di 
pemerintah tidak bermaksud — idjinkan masuk | 

  

    
   

  

melarang masuknja mereka kene- Indonesia, Argentina, Spanjol 
gara ini. Jamaika, Muangthai, Turki, Bul 

Namun demikian, New Delhi — garia dan Libanon adalah dianta- 
sedang menjelidiki semakin ra negara2 jang telah bersikap 
meradjalelanja peredaran obat- 
bius setjara ilegal dikalangan 
para hippies, dan pengaruh jang 
mereka bawa terhadap generasi 
muda India, kata Vidya Charan- 
Shukia. 

1 Setiap antjaman jang datang- 
nja dari kaum hippies jang akan 

keras terhadap kaum hippies, 

demikian tulis wartawan Reuter 
dari New Delhi. 

Kaum hippies ini kebanjakan 
berasal. dari Amerika, Kanada, 
Inggeris, Perantjis, Djerman, 
Skandinavia dan Australia dan 
beberapa orang mahasiswa jang 
gagal dalam studynja atau mere- 
ka jang ingin mentijari pengalam 
an dengan biaja jang murah. 

Diantara hal2 jang sangat 
mentjemaskan kaum tua India 
adalah kenjataan, bahwa kaum 

   

    
          

           
    

melarang masuknja orang2 — teenagers setempat telah beramai 
hippies, tetapi India mempunjai — ramai mendatangi pantai2 dan 

pandangan lain. "Kami bukannja — tempat2 bermukim kaum hippies 
. salah satu dari negara2 jang melihat tamu2 jang aneh ini. 

(Ant) 
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PASANGAN RUDY-INDRA 
GUNAWAN TROEFKART 

KEMENANGAN KITA 

ETAPA hati tidak ber-debar3 
sedjak Indonesia mengumum. 
kan susunan pematanja teru- 
tama dalam partai double 
jang akan turum dalam final 

Melawan Malaysia nampaknja sangat 
Indonesia RUDY HARTONO—INDRAT 
NO jang semula mendjadi tumpuan 
harapn jang dapat memenangkan par- 
tai double, ternjata turun dengan mu 
ka baru, Indratno diganti dengan In- 

Gilakukan di Kualalumpur, pertama ke 
toe Pertandingan Indonesia lawan Ka 

la. 
Terutama sebelum mengetahui raha 

sia jang terkandung didalamnja, peng 
Indratno dengan Indra Guna- 

lah mendapat tanggapan nega 
nah air. Keketjewaan telah se 

makin mendalam, ketika ”pesangan 
Rudy-Indratno diumumkan setjara res 
ml akan diturunkan dalam pertanding 

   

mengetahui 
kondigi phisik Indrntno, Teracir baru 
Giketahul Indratno sedikit mengalami 
(Jedera atau cram dibahu. 

Akan tetapi keketjewaan itu segera 
Gisapu bersih, ketika kita mengikuti 

Gunawan dengan 
"smash menggeledek” dan permainan 
Jang penuh "variasi" menundukkan 
pasangan Malaysia Tan Aik Huang/ Ng Tat Wal dengan straighfvet 13—7, 
2 dalam djangka waktu 38 me- 

  

Bukan maksud kita untuk mengetjil 
kan kemenangan Muljadi jang telah 
membuka pintu bagi kemenangan Indo 
nesia. Kemenangan Muljadi pada sing 
le pertama hari Djumat tanggal 5 Dju 
ni melawan djuara nasional Malaysia 
Gunalan dengan siraightset 1-8 dan 
18-54 telah mematahkan semanfil' per 
    
    

    
   

  

hankan Thomas Cup, Dengari demiki 
an kemenangan Muljadi adaluh lIak- 
sana ''kuntji" membuka dan menu- 
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DNYOBUM nya 
Me mm annananaa 

BERFIKIR MERDEKA “ BERSUARA MERDEKA 

John 
Gunther 

JOHN GUTHER, penulis 
buku2 "Inside Rusia Today,” 
Inside Erope Today,” dan 
banjak buku2 lainnja telah 
meninggal . dunia dirumah 
sakit Columbia Presbyterian 
baru2 ini. Ia mentjapai umur 

un. 

TEE " 
| PERUT STAKDAN 

U.agpr . Ha 

"THOMAS -CUP" 
Untuk Ke4 Kalinja 
Dibojong Indonesia 

   
   

    
   

      

    

  

Penulis jang serba 
»INSIDEs meninggal 

Seo djuru bitjara ru- 
mah "ant Ph mengatakan 
bahwa sebab kematiannja be- 
lum diketahui. Gunther telah 
dirawat dirumah sakit itu sela- 
ma seminggu. 

Gubernur jang berasal dari 
Chicago, memulai karfernja- 
sebagai seorang wartawan pa- 
da Chicago Daily News tahun 
1922. 

Ia mengadakan perdjalanan 
keluar negeri antara tahun 
1920 dan 1930 dan mengada 
kan wawantjara dengan tokoh 
tokoh seperti Lloyd George, 
Leon Trosky, Bapak Sutji 
Pius XII, Kaisar Hirohito dari 
Djepang dan Djenderal Dou- 
glas McArthur. 

"Inside Europe” di 

at & 
“ , 

. - 
/ P 

MISS SWEDIA KE KONTES DUNIA 

tulisnja dalam tahun 1! 
dan “Inside Latin Am 
Inside the U.S.A.," 

High Cost of Hitler, -Day 
1944, "The Riddle og Mac 
Arthur" dan "Eisenhower: 
The Man and The Symbol.” 

Guther menikah “dengan 
Jane Vandercood dalam ta- 
hun 1948. Perkawinannja se- 
belumnja dengan Frances 
Fineman dalam tahun 1927 
berachir dengan pertjeraian 
pada tahun 1944. Dari perka- 
winan jang pertama ini, ia 
mendapat seorang anak laki2 
John, jang meninggal tahun 
1947. Ia djuga mempunjai- 
seorang anak laki-laki dari per 
kawinannja jang kedua. 

(UPI). 

  

  

  

   

Gadis tjantik berusia sembilan belas tahun ini adalah Britt 

Inger Johansson, jang telah terpilih sebagai Miss Swedia 1970. 
Ia akan mewakili negaranja dalam kontes Miss Universe di 

Miami Beach, Florida. USA (AP: 

  

   

   

    

   

        

   

   

     
   

   

  

   

  

    

    

“ HAK MANUSIA MERDEKA 

  

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

No. 1236 TH. KE XXIV - TH REPUBLIK XXIV 

  

Penari2 ballet ini membentuk 
formasi menjerupai sebuah pohan 
jang besar. Adegan ini adalah 
sebagian dari ballet “HOPOP” 
tjiptaan Dirk Sanders jang akan 
dipertundjukkan di Theatre de Ia 
Ville di Paris. (UPI) 

NN 

Anda Boleh Pertjaja Atau Tidak : 

EBIASAAN MEROKOK 

   

DAPAT DITJEGAH 
New York, 

Pada usia 74 tahun, seorang 
ahli bedah jang terkenal Dr. Alton 
Ear Sen | merokok lagi, 
tetapi ini hanjalah untuk penje- 
lidikan ilmiah jang sedang dilaku- 
kannja. Kesimpulannja ialah bah- 
wa para petjandu rokok dapat 
menghilangkan kebiasaannja de- 
ngan mengadakan sjarat2 pen- 
tjegahan. 

Bersama dengan @r Frederick 
Damrau, ia mengadakan pertjoba 
an pada 53 orang perokok selama 
21 hari. Pada achir masa per 
tjobaan itu, 45 orang atau 85 
persen telah menghentikan ke 
biasaan merokok atau mengu- 
ranginja hingga 509 atau lebih. 

Beberapa ahli Psikologi de- 
ngan sistim Pavlo lainnja djuga 
telah mengadakan pertjobaan 
dengan tjara "sjarat2 negatif” 
ini tetapi mereka kurang berhasil. 
Kesukarannja ialah dalam pe- 
milihan dan permintaan untuk 
mengadakan pentjegahan jang 
tjukup kuat, jang mengesankan 
perjandu2 rokok itu. 

Dengan tjara2 tehnik demi- 
kian, Ochsner tidak akan men- 
djumpai kesulitan. Beberapa ta- 
hun sebelumnja, orang2 mem- 
buat pidato2 jang berisi per- 
ingatan? dan menulis buku2 po- 

  

    

PEMILIHAN MISS 

"NONE DIAKARTE"' 
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lemik jang menghubungkan ke 
biasaan merokok dengan penjakit 
kanker. Waktu itu Ochsner adalah 
seorang ahli bedah di Tulane 
University dan Kepala Rumah 
Sakit Ochsner Foundation di New 
Orleans, seorang ahli bedah inter- 
nasional jang diakui dalam pem- 
bedahan kanker paru2. Karya 
Ochsner—Damrau jang terkenal, 
ialah suatu pamflet berisi 21 
halaman jang menggambarkan 
bahwa merokok merupakan pe- 
njebab dari segala sesuatu jang 
djahat. Ochsner bukanlah pelukis 
nja, tetapi mungkin djuga i 
adalah orangnja. Tiap2 gambaran 
diberi ketjaman jang pedas dan 
pada tiap? pinggirnja ada suatu 
peringatan jang tadjam akan ba- 
hajanja. 

Ke-53 orang subjeknja, 20 
prija dan 33 wanita, telah diminta 
untuk membatja satu lembar se- 
tiap hari selama 21 hari. Mereka 
membatjanja sambil. merokok, 
djika mereka mengingininja. Pada 
hari pertama jang kebiasaan me- 
reka untuk merokok adalah 25,7 
batang dan pada hari jang ke-21 
djumlahnja menurun hingga 5,2 
batang. Demikian menurut lapor- 
an Ochsner dan Damrau kepac: 

    

  

     
       

   

    

HABIS DIA KALAH SALAH 
NEBAKNJE , JG DIBASANG 
NO 3-6 TAHUNYE 2-7 

madjalah AS Society. Tjira ini 
merupakan suatu test dari pen 
tjegahan kebiasaan merokok, dan 
mendesak penjelidikan2 untuk 
mentjiptakan tehnik2 guna me- 
ningkatkan pentjegahan kurang 
dari 21 hari. 

Sebagai tjontoh bagaimana hal 
ini dilakukan, Ochsner menun- 
djukkan dirinja jang telah ber 
henti merokok dengan sistim 
pentjegahan diri, sebelum ia ber 
henti dari tugasnja sebagai ahli 
bedah 9 tahun jang lalu dengan 
alasan, bahwa tak scorangpur 
ahli bedah manapun dapat mela- 
kukan tugasnja dengan baik bils 
telah berumur lebih dari 65 tahun 

Sebagai petjandu rokok jang 
berat, ia mulai dengan teratur 
memikirkan bagaimana tjaranja 
agar ia membentji merokok. 
Tiap2 kali ia menemukan se- 
batang rokok ditangannja, ia me- 
njingkirkannja sebagai latihan 
mental sambil membajangkan 
nja bahwa itu merupakan sesuatu 
jang kotor, bahwa didalamnja 
terdapat tjatjing2 ketjil dan bah- 
wa baunja akan menimbulkan 
perasaan muak"! 

Dan itu telah berhasil, kata 
Dr. Alton Ochsner. (UPI) 

| 

   

DAR 
NANGIS 
KINDJENG 
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Tanggal Mei jang kalu Mus 
Mualim melangsungkan pertund 
“Yazz Universal” d    dengan dukungan 
musisi besar Budi Chen (piano), Idris 

Sardi (vio), Arie Tess (trompeU, Muis      
Radjab (saxophone), Benny Mustata 
(drum), dan Kibout (guitar). Sekilas 
lalu, kita tiba pada kesumpulan bahwa 
Mus Mualim dengan rekan? pasti 
membawa atjara jang tjukup bikin 
surprise bagi penggemar Jazz. Kesan 
kita pada achirnja akan terdjawab 
setelah melihat permainan se 
loist dari pada tokoh2 ini 

Mus Mualim memilih thema Jazz 

  

      

ara s0. 

  Universa! melihat dari segi hakiki 

Jazz itu sendiri, jang ternjata dapat 
berpartisipasi dengan manusia? di 

  

  dunia ini tanpa melihat perbedaan 
atau Gjiri satu bangsa. Dalam musik 
Jazz, ternjata dia mendapat djawab. 
serasi bagi kegiatan musiknja. Pe 
kerdjaan jang sedemik 

          

   

   

    

mengatur pem 
dengan nama dan karier mereka ma 
sing2. Lebih2 seperti Bubi Chen 
pernah mendapat djulukan “the be 
pianis in Asia” dalam Festival Jazz 
Anternasional di Eropa beberapa tahun 
jang lalu. Tokoh jang 
kan kita, adalah Idris 
biolanja 
zacharias 

    

  ardi dengan 
seperti gesekan Helmut 

ENGAN Jaz2 Universal ini, 
Mus Mualim membangun satu 
idee besar diatas musisi2 jang 

    

ada. Dia mula? mengadakan 
kontak dengan para pemai cbut 
barulah kemudian dengan dialog? 
menjusun konsep lagu? jang akan di 
persembahkan. Setelah itu barulah 
Mus mulai bertapa merampu 
arransement lagu? —nja. 

Waktu jang dipakai relatip pendek 
hingga latihan? didjalankan dengan 
tergesa2. Tetapi semua berdjalan sc 
suai dengan rentjana. Dalam malam 
pertundjukan Jazz Universal, masing 
individu tegak berdiri diatas pentas 
menundjukan kemahiran mere| 
tjara bergantian dengan soloist-instru 
ment. Kibout muntjul dengan djari 
manisnja mc 12 diatas guitar sangat 

  

    

      

lintjah dan berkesan dalam lagu Boud - 
Bossazz dan Diwadjahmu kulihat 
Bulan, Kemudian Arie Tess dengan 
trompet dalam Three four blue dan 
Body dan soul. Idris Sardi dalam nada 

ke-ragu2-an memainkan instrument 
solo pada lagu Django karena tiada       

AIN EASY 

Mengapa, MAC! Andalan orang 
terachir jang kurahapkan akan 
terlibat dalam kerusuhan ini! 

Aku hanja berusaha agar kali- 
an Kallikas mendjadi sadar! 

  

RAC..DIS WAS BY DA 
RALLY OF UNGLB ) wipem: 

inilah suatu gerakan perdamai 
an paman Jake sampai pendu- 
duk setempat ikut tjampur ! 

Ngomong2 dimanakah pa. 
man Jake ? 

Pe Untan bnti te on 

Jake djuga tidak ada disini 
Mac! 

Labby telah ditinggalkan! 
Sudah kukatakan pada djuru 
talis ita untak tidak mening- 

  

musik Mus Mualim 

mu Kembali Mempesona 
biasa membawakan musik Jazz, tetapi 

lolos dari djarum udjian. Muis Radjab 
axophone membawakan lagu Anak 

Tiung dan Piso Su 
Benny Mu 

drum selama 
fa beraksi dengan 

menit berturut? 

mentjoba menggambarkan lagu Nine 
dengan improvisasi menurut daja 
imadjinasi sendiri. Dia tersinjum ke 
tut, diantara perasaan Gape dan rasa 
puas. Sedangkan Bubi Chen memikul 
tugas jang paling berat pada repetoar 

   

    

     

  

disamping Mus Mualim jang bertindak 
sebagai conducter sekaligus memper 
lihatkan kelibaian memainkan instru 
ment vibraphone' dan guitar bas 

Bubi sangat menarik perhatian kita 
terlalu tekun namun menjempitkan 

  

diri melampiaskan semua keinginan 
nja diatas tust pianonja. Ketekunannja 
terbenam dalam suasana 

mimik ekspresi jang terkila 
nja 

    

Malam itu, Bubi Chen paling me 
nondiol dalam menangkap musik? 
Jazz jang dipersembahkan. Dia me 

    

milih lagu Cylinder dan Round mid- 

night. Dalam jung kedua, Bubi 
Chen adakalanja kembali kepada mu 

    

  

sik Klasik, tetapi achiruja dia sadar 
an kembali lagi keirama Jazz 

ESAN kita, bahwa Mus Mualim 
mampu menundjukan satu re 
pertoar jang bermutu dan lebih 
berhasil dibandingkan dengan 

tepertotenja jang terdahulu, Nilai? 
musik jang diangkat sesuai dengan ni- 
lai Jazz internasional dengan kreatip? 
tinggi. Kesangsian kita achirnja ter 
bajar dengan Jazz Universal. Akan 
tetapi Mus Mualim harus banjak bc: 
ladiar membatja hasrat penggemar 
musik di Indonesi mau kemana 

arahnja? Kita masih terbenam dalam 
aliran musik jang tak — menentu 
Mungkin Mus Mualim bergelut di 
antara nama, karier dan publik kaum 
elite kita 

Akan tetapi kita masih menuntut 
pertanggungcdjawab moral bagi pem- 
bentukan dan pembinaan musik nasi- 
onal jang djustru salah satu harapan 
terlotak pada Mus Mualim sebagai 

erasi angkatan muda sekarang ini 
amun hal itu terserah pada Mua 

Mualim sendiri, djalan apakah jang 
mau ditempuh? 

            

   

(Paul L. Tobing) 

    

HORMON MENENTANG POTENSI 

DAJA PERKOSAAN 

ARUZ ni diadakan simposion 
ke-16 mengenai  endokrinoto- 
gl di Ulm (RED). Titik po- 
kok persoulan jang ditekan- 

kan falah tentang pentingnja 
mengetahui dan melajani pada saat 
jang tepat masalah? gangguan per- 
tumbuhan seseorang dari sedjak ma- 
sa kanak2?nja. Pelajanan dari semen- 
djak.usia kanak? itu dapat menghem 
pang tabiat2 tak baik dimasa dewa- 
sa, jang mungkin akan sangat meru 
gikan masjarakat 

Sajang, hingga Rini masih sedikit 
benar para orangtua kanak? jang ter 
ganggu pertumbuhannja Itu, bahwa 
sebenarnja perkembangan 'penjak't 
sedemikian Itu dapat dihalangi deng 

tjam pelajaran hormon. 
1 tJontoh ialah, pertumbuh- 

an seseorang jang mendjad! kate 
atau sangat besar melampaui ukuran 
dapat dihambat dengan hormon, wa 
laupun sebenarnja sebab2 pertumbu- 
han seseorang jang gandjil itu hing 
Ea kini belum sempurna d'temukan 

Dr, Weller sebagai tabib dari kota 
Koblenz menerangkan, bahwa ta te. 

  

        

   

    

  

   
   

    

       
   

  

   
   

   

lah berhasil, melalui penggabungan 

hormon pertumbuhan dan hormon 
Gjantan, badan seseorang anak se- 
tiap tahun diperkembang antara tiga 
hingga duabelas sentimeter. 

Agak berbahaja bahkan akan ber- 
SiTat kr'minal, ialah gangguan per- 

tumbuhan seksull, Diperkirakan dju- 
Ra, bahwa akan terdiadi  Gedjala2 
seksull jang terlalu tjepat masuk 

bagi seseorang arak, 
Sebagaimana djuga pada anak pe- 

rempuan, jang daja penerimaan Sek 
sulinja mungkin terdjadi dari sedjak 
usia kanak2, demikian pula bagi 
anak laki2 berusia antara enam hing- 

ga delapan tahun sudah mungkin 
masak pelaksanaan seksuli. 

Setjara rohaniah, anak2 Jang ketje 
patan matang itu tetap pada tingkat 

ke-kanak2annja sera kuosien Inteli- 

   a2 tetap pada batas 
ke-kanakZannja. Tetapi karena ka- 
dang? ukuran badannja jang besar 
dan kekar, mungkin sangat berbaha- 
ja akan timbulrja rangsang atau d 
ja memperkosa dalam usia remadja. 

Dad) 

    

LEAN 
Ua) 

(ITA NIA 

  

Anda tidak akan dapat pergi 
djauh! Petugas2 akan segera 
mengedjar djedjak anda dalam 
waktu jang singkat! 

Tidak selama anda ada bersa- 
maku! sekarang beloklah 
lewat cafe disebelah .. 
tiepat! 

  

LORDY.. ES PROBLY, 
IT IN DA WEEDO, HOeban Di Dah 

NATIVES! yang 

Tiepbt! Masuklah kemobil dan 
kendarailah menjeberangi t 
man itu ! 

      

“Aneh! Tak dapat menemukan — 
bekas2nja ! 

Aku tak sabar untuk melihat 
permata?2 McKee dikota ini, 
bung !   

Astaga..... mungkin ia terba- 
ring diramputan karena ter- oleh penduduk ! Inilah hari jang paling bu- luka oleh penduduk meat Kiki jang pebing t 

Mungkin ia berkeliaran di ini? 
hotel 

  

Oh, druru tulis ! tulis itu telah 
mentjuri mobil kita dan 
mentjulik Jake jang malang 
diustru pada saat ia telah ka 
pok dari 

  

Diarnlah. Wung! seorang anak dise- 
berang dajalan telah melihatnja 
berlari dari pintu belakang bersa 
ma seorang jang memakai tpi cow 

  

u mengatakan bahwa 
      gi ng mengantjam djuru 

tu dengan sebuah pis 
Aduh ..... D0, mobil kita 
hilang " 

  

sk ada jang Aagat mengikuti 
Medtak bia AiAtalaman Kari wi 

Tetapi. Mar... 000 jang #hat 
Avonn berat 4 Tete fanaan Aster 
perban Ma 7 

Akan Mataram am anda 
snim Meme bata... ham 
Intoa Jari meraka atu an 

Mewetkah Ata Man me tmta Aka 
atap mam harta Ian heran 
MEBEL Koh am AAaar ah Lata ta 
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TAN Ka Mis 
'BAND DHARMA MUSIKA setesu! 
istirahat sekian bulan karena jang 
menggerakkannja tidak ada dalam 
beberapa hari belakangan ini sudah 
aktif kembali, berkat kemauan jang 
keras dari pemimpinnja jang sekarang 
ialah Sdr.Bujung Saleh. Harus di 
akui pemimpin jang masih muda ini 
energik sekali disamping terus mem- 
perdalam — tentang musik dengan 
musisi2 senior. Langkah pertamanja 
ialah merekam dengan penjanji2 
Harry Setiarso, Wati Chaniago dan 
Surikam. 

ZAENAL ARIFIN kirim surat baru2 
ini menjatakan bahwa ia akan tinggal 
lama di Singapura karena masih ba: 
njak penjanji jang akan ia iringi dalam 
waktu dekat ini. Nampaknja Bung 
Zsenal dapat pasaran tjukup baik 
disana. Sedangkan" kemungkinan 
besar keluarganja akan dibojong pula 
kesana. 
SALAH seorang pengarang lagu Mela- 
ju jang terkenal jaitu Ali Alatas telah 
meninggal dunia. Almarhum terutama 
banjak mengarang lagu sentimentil 
dan salah satu diantaranja tjiptaan 
bersama dengan Hasan Mazin SEKE: 
DAR  BERTANJA. Sementara. itu 
Bung Malik BZ pengarang lagu KEA- 
GUNGAN TUHAN jang dinjanjikan 
oleh Orkes Melaju Sinar Kemala ter 
njata seorang techniker. Ditanjakan 
tentang tempat tinggalnja, Bung Ma- 
lik BZ ternjata tipggal di Surabaja 
Sampai sekarang telah puluhan lagu 
jang sudah ia tjiptakan dan termasuk 
seorang jang pendiam. 

BEBERAPA lagu lama telah dihidup 
kan kembali oleh beberapa penjanji 
Lilis Surjani, M.Rivani serta Andriani 
Tentu sadja idea ini sangat baik, di 
samping usaha untuk memperkenal 
kan tiintaan2 haru. Djuga kami dapat 
mentjatat bahwa lagu krontjong 
langgam Djawa masih punja pasaran jang kuat, ternjata banjaknja muntjul njanjian Waldjinah dan Enny Kusrini. Enny Kusrini berhasil menandjakkan 
namanja dengan Lagu KETJIK2 dan belakangan ini ia muntjul membawa kan Lagu KATJANG BUNTJIS iring: an Ork.Bintang Djakarta pimpinan 
Budiman. 

PENJANJI dan MC di Miraca Sky 
Club bung Juni Amir pada pertengah 
an Djuni ini kemungkinan besar akan 
meninggalkan Djakarta menudju Lan. 
don. Ia dikontrak selama 2 tahun di 
sana, suatu kontrak jang tjukup lama 
Selain menjanji Juni Amir menguasai 
dengan baik tugas2 sebagai MC dan 
jang terpenting ia menguasai pula 
tari2an daerah Nusantara. 

Disamping itu penjanji tenar lain: 
nia Bob Tutupolly jang kini masih 
berada di Holywood California, telah 
turut menjambut kedatangan Pak 
Harto dan rombongan sewaktu rom 
bonyan menudju New York. Dapat 
anda bajangkan betapa djauhnja dia- 
rak California ke New York, Bagus 
begitu Bob, biar dielas bagi orang 
bahwa saudara bangsa Indor 

    

MINGGL 
  

Rima dalam rangkulan    
    

    

benar? djant 
NAMANJA sering . berobah. 

Demikianlah kenjataannja. Dan 
perubahan itu selalu terdjadi di 
bagian belakang. Iseng2 dan 
sambil bergurau saja tanja djuga 
mengenai hal itu. 

la. mendjawab dengan serius : 

Tentang nasib saja dan tentang 

takdir saja tidak kuasa sama se- 
kali. Sudah begitu rupanja surat 
an nasib. Namun djalan itu meru- 

pakan djalan jang terbaik jang 
dapat saja tempuh. Agar saja 

tidak terlempar kedjalan jang 

salah”. 
Sebab itu Ellya sangat merasa 

tersajat djantungnja, ketika bebe: 
rapa orang penonton meneriaki- 

nja dilapangan Banteng beberapa 

waktu jang lalu. Sungguh kata2 
jang kurang baik kedengarannja. 
Berjjeritera — tentang masa 
sebelum muntjul sebagai penjanji 
lagu2 Melaju-India, Ellya menja- 
takan wa memang sedari 
       

Igambar atas/. Dalam film “Dan Bunga2 Berguguran”, 
nampak disini Rima Melati mendapat sebuah peranan jang 
sangat disenanginja. (gambar bawah). 

Ellya Khadam 

“tap manusia anda dan sja sendiri, membutuhkan (inta d 
karier, demikian pendjelasan jang diberikan oleh artis tenar 
RIMA MELATI. Rima Welati aktris film jau pula 
dengan 'aktris2 lainnya, memulai kariernja dalam dunis filw 

sebagai pemain figur karena sedjak dari mulanja, Rima sela 
memutuskan dunia film sebagai bidang kariernja. Maka peranan ketyil 
jang diberikan kepadanja, diterima dengan penuh kesungguhan dan 
Rima telah menumpah seluruh perhatiannja untuk peranan ketjil itu 
dimana peranan ketjil inilah jang achirnja merupakan djalan selandjut 
nja memberikan peranan2 besar | epada Rima 

Seperti ditjeritakan oleh oom Ing (panggilan untuk almarhum 
com Rahadi Ismail), bahwa Leintje (nama Rima Melati waktu itu) 
sebagai seorang pendatang barv, begitu mamasuki dunia film telah 
banjak memikat orang2 film dengan permainannja jang mengesankan 
dan personality-nja jang menarik. Oom Ing sendiri jakin bahw: Rimu 
pasti mendjadi seorang aktris besar pada masa mendatang. 

   

seperti 
    

  

    

  

     

    

Tahun demi tahun  dilalui-nja. Indonesia. Kemudian meni 
Dari peranan ketjil beralih keperanan berikutnja, dimana Rima » 
pembantu (supporting role). Kemu- hatkan kemampuan akting 
dian peranan utama jang pertama untuk film2 drama dan kom Ji 
kali dibawakan Rima dalam film Rima terkenal sebagai ah tri | " 3 anda radjin betadjar. Serious dalan bek 
NKASIH TAK SAMPAI" (Sarinande “Gia Yan Ajinta akan pekerjaanya 
Ma Aa ian am Untuk sebuah peranan sebasai »tas» 
bawa — Rima kepuntjak ketenaran gila dalam film "PENJEBRANGAN 
sebagai aktris pemain watak jang 
berbakat. Dan jang telah pula mem- 
bawa Rima pada tingkatan aktris/ 
aktor jang teratas dalam dunia filni 

  

          

    

      

     

                        

   

  

   

        

   

      

   

    

   

  

   

   

    

   

    

   

              

   

      

   

  

    

    

  

      

ngi rumah sakit djiwa 
i-Grogol. Selama beberapa hari, 

Rima mengadakan Riscarch untuk 
peranannja itu. Dan adalah tidak 
berlebih-lebihan djika publik mem 
berikan complement. Para kritikus 
film memudji-ja sebagai satu satunja 
pemain jang berhasil dalam — film 
tersebut. 

Dalam film "KUNANTI DJA 
WABMU" (Aries film), sebuah melo: 
drama jang dibintanginja bersama 
sama Chitra Dewi dan Rachmat Kar. 
tolo, adalah sebuah film jang meme 
tjah rekord film2 Indonesia, Film ini 
merupakan film terachir dari Rim 
jang kemudian untuk beberapa saa 
mengundurkan diri dari dunia film. 

Mengundurkan diri dari dunia 
film, adalah djuga mengundurkan 
dirinja dari dunia musik, dimana 
dalam masa tenar-tenaraja Rima seba- 
Bai aktris film, tenar pula sebagai 
penjanji. Pada tahun2 itu Rima 
adalah bintang kesajangan dari setiap 
pirsawan televisi. 

    

  

  

        

crbitjara dengan Rima tentang 
dunia film dan musik, kita pun 
harus membitjarakan dunia 
mode, karena dunia ini sangat 

aktif pula dibina-nja. Selama ia tidak 
mempunjai kesibukan dengan dunia 
film dan musik, — maka berdirilah 
sebuah boutiguc jang bernama "RI 
MA MELATI BOUTIOUE”. Dalam 
waktu singkat boutigue ini telah 
terkanal dengan karya2nja jang indah 
disamping menondjolkan Rima seb 

i pragawaty - fashion model dan 
Tashion designer jang kreatif. 

Rima jang terkanal sebagai aktris 
ternjata telah dapat pula membagi 
waktunja untuk membentuk sebuah 
dance group bersama aktris tenar: 
Alice Ishak - Hanny Pellopessy dan 
Sophie Boutton (seorang penari dari 
Paris). Dance group “THE EKA 
@UARTA DANCE GROUP" ini 
mungkin adalah satu-satunja dance 
group jang paling menarik jang ter. 
dapat ditanah air kita. Dalam pertun- 
djukanfja tidak melulu mempcr 
tundjukkan-tari2am, tetapi dua di 

        

  

     

    

Windo, teman barunja sekarang 

(Foto2! Bob The President) 

ungnja tersajat 

di-soraki 

penonton 

        

  

    
      

ketjil sudah senang — menjanji nja talah Adjare Pardesi. 
disamping mengadji dan gasidah. 
Dan sampai sekarang saja djuga 
senang akan lagu2 Oasidahan itu. 
Mengadjipun tetap dikuasainja. 

Mengenai — lagu2 #jiptaannja 
diakui, bahwa — jang paling ia 
sukai ialah jang ditjiptakannja 

sewaktu ia dalam tahanan Polisi 

   

JANG KINI SEDANG DITJARI RIMA MELATI: 

Sukses dalam karier. 

  

Ellya betul2 penjanji alam 
dengan bakat jang besar. Lagunja 
Boneka dari India dengan seke- 
djap mata membuatnja terkenal. 
Disamping itu, ia satu-satunja 
penjanji kita jang betul-betul 
meminati  lagu2 India atau 
Pakistan. Sehingga ia pun berha- 
sil merebut simpati tentara PBB 
(jang terdiri dari orang Pakistan) 
di Irian Barat beberapa tahun 

ng lali 

    
         

      

     
      

  

   
    

  

“Kau pergi Tanpa pesan” atau- 
pun “Pengertian”. merupakan 
lagu2 jang paling disajanginja. 
Lagu2 tersebut jang memberinja 

hiburan dalam kesepian tahanan. 

Kini Ellya masih tetap menja- 

nji, karena — memang itulah 

lapangan pengabdiannja. Ia akan 
merasa puas djika jang mende 

ngarnjapun merasa — puas dan 
senang. hi   

  

YANG AL 14 DEAL 1 gO 
  

tjinta 
dan 

rumah 

angga 

  

group "RK ' UKA SN 

LA telah mengalah ba: kewa 
luruh Indonesia - Malaysia dan Singa 
pura. 

Achirnja pada awal tahun 1969, 
setelah beberapa tahun mengundur: 

  

kan diri dari dunia film, Rima mem 
buat come backnja. Tiga produk 
film menantikannja. Ketiga film 18 

adalah: "LAKI KAKI TAK BERNA 
MA" (Aries Film) dan "THE BIG 
VILLAGE” (Perfini dan D.C. Dja 
ya) kemudian "AISSA” sebuah pro 
duksi dari telsvisi Italia. Come back 
uya Rima dengan ketiga filmnja ini 
pun mentjapai sukses jang menjamai) 
sukses jang diperolehnya dalam dunia 

  

mode Djuga dalam dunia vocal, 

groupnja “THE TANGERINES” jang 
dibentuk bersama Alice Isk: lan 
Gaby Mambo. 

Beraambung kebal IV 

ANJA 
SILJA 
Sripanggung Opera 
Jang Kini Hidupnja 
Pudar & Merana 
BERPAKAIAN sanga 

pirang dan berpita lebar — 
untuk pertama kali pen 

    

  

  

  

    

    

     

    

  

pakatannja jang se- 
ut eh keasii- 

Jang pada waktu 

  

samasekal! 

  

  

Sepuluh tahun jang lalu Wieland 
Wagner telah memilihnja untuk me- 

peran Senta dalam opera 
nder Hollander", kemudian 

mendjadi pelaku utama dalam seba 
gian besar opera bimbingan Wagner     
tjuju karjawan termasjhur    

  

Wagner, sehingga am ta 
hun 1 Anja Silja termasjhur 
diseluruh dunia disamping Wagner    
hingga meninggalnfa enam tahun jg 
alu dalam usia 49 tahun 
Primadona termasjhur itu tidak 

merahasiakan, bahwa setelah mening 
gal Wieland Wagner, boleh dikata- 

    

     

    

kan hidupnja mendjadi hampa sa- 

Segala partitur jang sela 
dikembalikan 

nda Wagoer 
kiarg Anja Silja kt 

ni tetap hidup sebagai seorang wan! 
ta modern dalam masa usia tuanja 
menegendarai mobil2t tjepat, menge. 
nakan pakaia ti         jang sangat berharga dal 
telah hilang 

Ia berkata, bahwa d 

    

Ma ia telah mentjapat 
keseniman jang senantiasa d' 

atau seniwati 
1m segala per 

ia telah berperan, tetapt dju 
      

  

   
la telah mengelilingi seluruh du. nia dengan peraman2nja jang senan: tiasa membawa kemasjhurannja, na mun kebahagiaan berp sdg. se 

masa dengan Wiela 
pernah 

  

    
d Wagner tid 

inja lagi. (Dad)     

  

Benda' Archaelogi Mesir Purba 
DITEMUKAN LAGI DIBEKAS RERUNTUHAN MUSIUM BERLIN 

BERLIN, (MM) 
ENDA2 kuno jang menarik 
perhatian, baruZ ini telah di- 
temukan oleh pekerdja2 bu 
ngunan pada waktu mereka 

membersihkan reruntuhan — di 
Museum Baru di Berlin. Dalam tum- 
pukan2 reruntuhan jang sudah beru- 
mur 28 tahun dihalaman museum tsb 
Jang hantjur waktu perang dunia ke: 

para pekerdja telah menemukan 
benda2 kuno duri Mesir jang sangat 
berhari 

        

im tuanyan samping jang se 
tengah hantjur, mer mula? mene 
mukan lemari dinding ketjit jang ber 
Isi patung2 ketjli, Jang @ketemukan 

ja tertmbun tanah sedalam 7 meter, 

    

berkepala sifka, Jang pandja 
14 meter. Patung tsb. terbuat dari 

ant Jang tergosok dan bera 
bad dari zaman kira? A400 tahun ji 
taman Amenoptrs III dari Nynmeti 
kete Jaitu nah mertua Anri Nefrete 
16 jang terkenai, jang dahulu terletak 

     

      

tung2 jang belum diketemukan jang 
termasuk kumpulan patung2 tsb. ja- 
itu sebuah patung burung Pavian jg 
sedang memudja dan sebuah patung 
Dewi-perang lagi. 

Para achli tersebut mendasarkan 

sangkaan2-nja Itu #tas gambar2 po- 
tret Jari museum tsb. djaman sebe- 

lum perang. Dalam gambar halaman 

alam museum tsb. dahulu patung? 

'tsb. masih lengkap. Kalau patung2 
itu semuanja ditemukan kembali, ma 
ka museum Berlin akan merupakan 
museum jang terkaja dalam hal pe- 
ngumpulan patung Sachmet 

AGAIMANA penemuan ini ba 
Turu terdjadi 25 tahun sete 
lah penghantjuran — museum 
tsb? Dr. Stetten— Wenig, 

iardiiawai? benda? 
museum tersebut. menerangkan: ebh 
Ketika ribut2 perang dahulu, — ne 

jumlah hampir 20.000 benda? muse 
um diamankan dari kehantjurannja. 
Penanaman benda? tab terpentjar, 

dan daftar tempat penanaman ba 

rana? Mu tidak bera, sehingga ke 

"wsdia tak dapat lagt dengan pasti 

@temukan dan diketahui tempatZ pe 
nanaman tab. Orang menjangka bah 
wa bendal Wund jang diketemukan 

kembali Mu telah bantar oleh been 

weh peran Kini barang? jang ba 

" 
Uh dan sandinda akan ditaruh kemba 

1 dihalaman depan mena ita 
Mens batu Jana sebel Pera 

  

  

  

   

pan djuga benda? kuno, benda? cthno 
logi, sebagian dari barang? antik, ru 
engan seni dan ruangan senipahat 

ja dan patung? tuangan 

  

dari @ips. 

Para pengundjung Museum di Ber: 
Iin dapat menemukan benda2 kuno 

pomeran2 jang teratur, para tamu da 
pat menjaksikan peninggalan Mesir 
Kuno untuk mengetahui sedikit se 

djsrah sebelum tahun Masehi hingga 

taman — Junani Romawi Djuga ada 

potret2 mumi jang  mentjeriterakan 

tentang zaman Junari.Romawi. djuga 

peti2 mati, mumi2 dan benda? jang 
terdapat dalam kuburan? manusia 
dan binatang, diuga gambar? ront 
ten dari pada mumi seorang perem: 
puan, jang besarnja seperti manusia 
sesungguhnja, gambar mumi seekor 
kutling, seekor iblis dan seekor Sc 
hakel, semuanja itu dapat memberi 
Ikan gambaran tentang Mesir kuno 

Yermasuk kumpulan benda? kuna 

jang berdfumiah 2000, termasuk dju 
#a kumpulan Papyrus jang terdiri da 
MR 19000 Pagi, petjatan batu 

kapur, permamen2. bingkai? Ikaju dan 
Min. Selain dokumen tulisan Mesir 
terdapat djuga Junani dan Latin, Hi 
brani, Armma, Peria tengah. Siria 
dan Kimopia 

Selain murat dan aktat dari modi 
Ku? Ajuga 8 
tok latihan mark? dari Mesir kune 
Para schii Sedarah Mesir jang setjak 
bertahun? melakukan penggailan 4 
Batan Utura, jang sekelompok diba 

   

  

     
   

ny gn MI GADIS MODEL DJADI BINTANG FLV 
en baba Kena omah ta Gang 

Da Mah benak dp pengandiang Ga Sea UG enggan 
Mesir Kama pena nihangi wuantain Bert Gattm 40 tereranga Bean ana ut Pama ro 

du ii aU  



MINGGL YANGGAL MH DIUNE iu 

AL AUPIN Yamuel 

Waamokett telah memenang 

Ik. aman adah Nobel, namun 

200 iadak pergi ke Stochalm 

Warta arang) Irlandia jang terdabuli 
dani Alia, da dapat mweeilih: Gonggtal di 
Inggris. Dam balikan ketika ta mem 

wangi, kapun dapat pula seperti 
ulis karya dnja 

  

   Jaye”   

    

untuk mmwengambilaya, — Djika ia bahar Inggeris, Wanjak Ujawab 
tutak muwemalak hadiah Ani, itu 31 Jang dapat menerangkan tentang 
adalatr Karena kerendahan hati PERAN NN ar ba kn 
va Van taak mengatakan "tdak Ketika dalam tah an Wockett 

  

            
  

akan Benttsah menghebohkan dari wang menempuh peladjarannja padu 
Dada Meewediam diri Akademi Trinity College di Dublin, ia memilih 
Swedii telah menjadari, bahwa "UK beladjar bahasa Perangis la di 

La beri hadiah Ik karim ke “Keole Normake” di Paris 
Mereka #usemberi hadiah kesusas- . senagai orang yura dan bahasa Pe 
Serakaan pang paling Cinggi ini kepaya     is dikuavainja sama baiknya 

     
      

da Sesaaang penulis jang paling 4 bahasa Inggoris. Waktu ia kembali 
. ke Dublin, ta mengadyar selama bebe Pe Su dan sebagaima PENSE RAN dan sebagaimana Umum AW gan plat selaya bebe 

nya bs 
    

    

  

SIA Swedia bersifat pen: 

  

sih Angat Kursusnya jang Iebat 

mengenai Ra Tetapi diatas segala 
galanja 18 memimpinkan untuk dapat 
menulis tentang Proust 

Ia telah menulis sebuah essay jang 
luar biasa mengenai Pi W akan teta: 

PU 4. selalu menolak untuk diterdi 
mwahkan, Dalam essay ini kita dapat 
welihat bagaimana tertaknja ia pada 
Uroust karena bagi Beckett, Proust 

dam 

Becek ee tidak mengatakan “pa 
pun Gemtang hadiah Nobel, ini 
Sama sperti pada masa lalu, di 

Becket tidak pernah 
taman apapun kepada wan 

Akan siasialah menanja 
SESUAU tentang dirinja 

amupu karyanja, — SatuInja 
pendjetkasan jang diberikanaja 
jang berikan merupakan pendjelas 
an em saung karyanja, tetapi hanja 
sebabingaa sadja 

  

          
    

tertjela. 

    

Dalaras  Karyanja : "Menanti Go 
dot ada Suatu kalimat jang dahsjat 
jang mearpakan suatu igauan pernja 
taan “Mereka dilahirkan dengan 
sebelah Kaxkinja didalam kubur. Keti 
Ka itu dipuaaga, hari siang dan kemudian 
hari mer padi malam .....” Sesungguh 
vjalah, Kamrva Becket ditulis 
sebelah Kaki didalam kubur 
Dan deraszaan demikian dapatlah dime 
ngerti bau wa ia tidak mempunjai ke 
inginan mau Waktu untuk membitjara 
kan diringja sendiri 

Beckete ingin hidup dalam dua 
matjam premibuangan: Ia tidak tinggal 
dinegerinja sendiri dan ia tidak menu- 
lis dalam bahasanja sendiri. Sebagai 

  

      
  

MODE SEPATU SEKARANG 

lan dengan £ 

UTEL AG dua tahun di Lon 
Yon, Beckett kembali ke Paris 
karena ia tertarik pada kawan 
soangsanja, James Joyce. Bagi 

Beckett, Joyce merupakan seorang 
penulis dengan siapa setiap pekerdja. 
an dapat diselesaikan dan segala sesua 
tu dapat dimulai kembali, 

Mode sepeti ode pakaian. 
Badju maxi dan r 
serasi. Demikianlah di 
industri dibidang ini tela! 

satu tjontoh se 
ang baru2 ini c 

HAL? JAN6G MEMBUAT PUSING IDI BALI: 

    

          

rupanja tidak 

  

     
   

  

    

      

   
    

    
    
    

    
     

didekati orang asing, Banjak diantars 
nja adalah orang Australia dan mere 
ka menolak istilah “hippis,” “Kami 

    

  

  Pada waktu itu di Parisada sebuah — tapi banjak buku2nja jang lain tetz 

  

          

     

  

     

: Walah pelantjong2”, kata mereka, kolon Anglo-Saxon jang, Sorpasat tidak dikenal di Perangit, sport fe dan sedang dalam perdjalanan me- M disekitar toko buku Sylvia Beachjang — cssay-nja mengenai Proust, atau "Mo: . BALI, pulau dewata, taman @ @ ek er cabin merupakan perusahaan penerbitan — re kicks than pricks” atau “The gelilingi duni: Pp firdaus jang mempesona setiap “ag beberana penduduk. Bali, Dalam koloni ini Joyce jangselenyal' - Wohoroscop : pengundjung dari dalam dan Ivar Oleh ID. Hadmoko Soehoed. mereka merupakan sumber penghidu- M buta sangat di pudja2 sebegai pemba: Mungkin novelnja jang pertama i. telah ndjadi turisme pan, dengan mendapat beberapa ratus M haru dan pentjipta bahasa. Beckett ti- ditulis Jalam bahasa Perantjis, "Mal negeri, telah mendjadi turisme 2 Awi Dab uminja dari segi ke loy” (1951). bersamaan dengan pers dan telah dibangun sedjak turjuh rupiah sehari untuk sewa beberapa u e! Cc    "Menanti GO      
      

Ka NA AJ Sa en ne An Pa pa Maman Ka 5 Neh Blah sebagai seseorang jang memiliki dot", jan ainkan dalam tahu tahun jang terachir, jaitu sedjak JAN Pera E kebudajaan jang sama - Malloy dan 1953 dan djuga ditulis dalam bahasa dibangunaja Hotel Bali Beach KESEHATAN          Malone, kedua pahlawan dari dua 
buah novelnja jang paling terkenal, 
akan membuat orang termgat pada 
loyee, Dan suatu hal jang penting 
jalah bahw # 
me” 

Perangjis, Tema2 jang digambarkan 
dalam “Murphy” dan “Watt”, seperti 
pentjarian jang menjesatkan dan pe 
nantian jang sia-sia, sudah biasa pada 
kedua karya "Perantjis” jang 

Kedua petualang dd 
Godot,” Vladimir dan Estras 

dikenal diseluruh dun 

     dalam tahun 1963. 
Saja berada disana ketika 

Menteri Perhubungan dan Turis- 
me Djen. Djatikusumo, Presiden 
dari PATA untuk tahun itu, 

    TERANTJAM 
    

  

isini banjak gadis2 hippic jang 
mengandung penjakit”, kata 
seorang dari kota.” 

  

Dan Tamlbahan       
     

  

     

  

ia masih menulis dalam bahasa In, 

  

    
anda mengetahuinja", — tanja telah membawa para delegasi jang umi, Teman? saja telah mendapat M tis untuk waktu jang lama. “murphy ja persamaan sifat dalam menghadiri konperesi PATA di V0, (penjakit kelamin) dari mereka, M Yan “Watt” telah diterdjemahkan te- — Malloy sendiri dan Moran keduanja       

Djakarta untuk suatu “free visit 
ke Bali. Setiap .ovang merasa 
Ikayum akan Bali, walaupun 
akomodasi pehwbu agan disini 
masih djauh — dari sempurna. 
Pada waktu itu semua funds 
and forces pemerintah dibuat 
untuk memungkinkan kuandju- 
ngan agan2 travel bureau, mau 
pun bagi orang2 penting lainnja 
jang ingin mengundjungi pulau 

    

   
    

      

   
    

    

     

    

    

     
   

    

   

     

    

  

    

    

     
    

     

       

  

     

    
     
    

    
    

    
    

   
     

      
    

  

BAHASA INDONESIA SEBAGAI 
BAHASA KOMUNIKASI 

ANTAR BANGSA 
DI ASIA TENGGARA 

  

@ Gadis2 itu dapat disewa. Taripnjs 
telah naik dari Rp. 100, mendjadi 
Rp. 300, Memang mereka harus 
hidup tetapi mereka berpenjakit dan 
kotor, Harus segera diambil tindakan   

untuk mengatasinja 
Mereka mungkin mendjadi sum 

ber penghasilan bagi beberapa pend: 
duk tetapi merupakan beban bagi 
meperintah. — Dan mereka kadan, 
tidak mempunjai jukup uang urtul 
berobat. 

Hotel Bali Beach adalah jang 
per-tama2 menutup pintunja 
bagi kaum hippies. Mereka menjata 
kan bahwa k 

  

   

      

        

an n hippies bukanlah ANASA Indonesia Jang mem setjara simuitan sebab meskipun pe- 
al wang2 jang memenuhi sjarat sebagai punjal masjarakat-buhasa (la) ngembangan bahasa Indonesia sebagai at Gak rejang an sanja para turis dan tidak pantas nguage community) kl. 120 bahas, akan banjak tergantung kepa tetapi tak satupun jang d 

  

  tinggal dalam hotel2 jang mewah yang 

PERKUMPULAN2 
djuta orang merupakan suatu — da pembinaan sebagai bahasa nasio- 
bahasa jang menempati tang: nal namun keadaannja dalam kebi- 

ka keenam didunia dari lebih kurang — dupan penddi'kan telah diterima se- 
6.000 bahasaz didunia, Dititik dari Yara Internasional, 
beberapa faktor, maka kemungkinan 
untuk dipergunakannja bahasa Indone 
sla sebagai bahasa-komunikasi (Ingua 
Iranca) antar bangsa di Asia Tengga 
ra sangat luas 

Dem'kian dikemukakan oleh Dekan 

Lambat laun segala “fasilitas j 
diperoleh Bali Hotel sedjak pengar 
alihan dari K.P.M. tahun 1958 mer 
djadi berkuran 

Pembangunan — Hotel gkat 
internasional ini diteruskan dengan 
kredit Djepang di Sanur berdasarkan 
suatu kontrak jang dipimpin oleh 
Intercontinental Hotels Corporation 
(seperti Hotel Indonesia di Djaka 

  

    

  

Ada pula desas desus bahwa para 
hippies akan mengadakan suatu pcr 
temuan bersama pada achir tahun 
ini di Bali. Djuka benar, maka sudah 
waktunja bagi Pemerintah — untuk 

mbil tindakan. 
Kita telah mendes 

"Terlepas dari kelemahan2 jang ma 
ilh ada pada kita, kalau pengadjaran 
dan pengembangan bahas, Indonesia 
di-negara2 asing tsb terus berkem- 
bang menurut polanja sendiri tanpa 

     
   

       4) 
Dalam bulan Nopember 1966, Hotel        

      

  

    

  

               

       

  

      
     

    

    
                       

   
   

  

        

    

  

   
     

     
    

         
                          

    

   
  

         
            

                  
  

      
      

       

    
   
   
   
   
    
    

  

   
    

   

     

          
         

  

          
    

a tu Prinsip? Pegangan ke Fak. Keguruan Sastra & Seni IKIP #danja suai » i terdjadi di California dan Nepal T'Amte Falstl ke. (Gu'lding princtples) dari Indonesia, Ie One san, Gila keseaa pen Sungguh mengerikan bilamana bor. M bandung Des, Jusuf Am maka tidak mustahil nantinja akan Degan Jeng uan yapont anna busibu hippies mengambil alih suatu | ?”9a "Antara muntjul apa jung dinamakan bahasa 
Penambang nga Pen aaan Para pembunuh Sharon Tate Dikatakan selandjutnja bahwa ka- — Indonesia Australla, — Amerika, Ero- Lan asas jang SN: — : elah membuktikan bahwa pari Miau dilihat dari sudut sudah makin pa disamping bahasa Indonesia asli Kana Anna dindi “Menmbe” “Dale Saji hippiestidaklah begitu dapat dipertis: M banjaknja negara2 jang mengadjar- tdak berpengaruh sebagai bahasa Ba AN ea San NG an bahwahippi Msan Bahasa Indonesia, misatnta di” standard”, demiklan pendapat Drs katena djarang dihuni. Paling banjak AAN Doing eekurgarua Maya ae mena 
Kou Ti trip, mponjak 10 Ng seekor kutu Barat maupun di Afrika ,maka da- Lembaga bahasa Indonesia TAN arentatihkan hah dna bag : 1 Tetapi rambut pandjang jang Mpatiah @tarik kesimpulan bahwa ba- ka Neraa Dian SAN PN merupakan Ajiri chas hippie, entah M hasa Indonesia sudah dirasakan oleh Pers Kwan £ Hiog edang duduk2 n Pi PE2PD udara sendja dip. sebutan apa jang ingin mereka mena- If berbagai Tangsa didunia sebagai sua M ETELAH memperhatikan taktor PA menyamar Pong Da Kuta 2 Perairan Fesban makan dirinja Wu bebas jang elllag untuk dihuas positit dan negatif tersebut. 

Ka Akan Pamer maan 2 Pa Foto: ID. Hadmoko SoehoedI Mulamula gerakan hippies ini Mi day sebaga maa komunikasi Dekan FKSS-IKIP itu kemudi 
ngan terbang disisi tidak mm rang komunik ningk di Motet Akta Vasa dan banjak ainnja —— mundjul di San Fransisco tahun 1967 M pan dur an Pemai dalan per an mengusulkan pgar Pemerin lan hanja”p puluh k pi masih ada ker berkeliarawr dipantai Kuta dan menje- Jang didirikan oleh “anak2 bun Wokepannja dengan "Antara" tsb. me tah mengambil Jangkah2 kea ketjil dapat m 1 modasinja wa kam dikampung Kuta seharga. Mereka terbuka dan (ramah dan MH egcmukakan masalah jaitu apakan tah terbantu Mara Lambnga Has disini pada siang har penundjuk2 djalan dur ta : Pung Prona mereka ingin menempuh kehidupan Ml perkembangan bahasa Indonesia seba hasa Indonesia jang bertugas untu GIA. sudah terkenal ik Bali, kini hanja nga hn 2 ag Ja ira baru terlepas dari pendirian ksi bahasa asing tsb memang sudah” meneliti dan mengembangkan bahasa vicenja jang buruk dar innja sadja. Sebenar na - anna Banjak jang bera Waktunja untuk ditingkatkan, ataukah Indonesia sebagai bahasa asing tannja. Kemudian datanglah px t 2 M hidup dara | pisang atau masi dun jang mempu dan Kk us mennnggu Hasil2 lembaga akan dapat didjad! innja. Kemudian datanglah p 2 makanari Baim jang didjus orang di- ab an Daan, 4 ha 2 bag om ran dari Thai Internasi yang yee nusa 2 kaka, Mereka - mentakai Pa ON NN Di pembinaannja sebagai bah kan pegangan oleh para Attache Ke menawarkan p ca akan sarung, wmamebbui pandang dan djang— Teran, Peng bat sudah mentjapal tarap sempurna, budajaan Indonesia diluar negeri dan tapat n " Pati “imi 2. Langsarnd 8 djuga jong hanja bergelandangan M enan Kita mas kan terda- ora swasta Indonesia dalam rang , sa Aa uber anna Be beta Gitanjakan — SNGAN nafkah sekedarnja jang ter: Moe, Kanak beberupa ka Teh mukpirkanikan bahasa in ang p lilaksana- — mengemas #wseradjadanja kaum hippi PN UMB Pada magarakat ca donesia diluar negeri 
un sesuai dengan per 4 Tahun lalu ad Man ma kepada” Sendakah ppies gn Amerika. dipulau ni H pemainaan marus DILAKUKAN suatu usaha jang member'kan sumba: dan Sri Sultan untuk m " ksna sebuah — mendjawasta bahwa djustte hal ini ja Aumenjakan hipgtes. berasal ALAM hal Ini Dekan FKSS- — "#an terhadap makin dikenalnja baha 4 ML dari Austualia, —Sebenarnja mereka 1 Ma aa perusahaan pen tj ' Jihaslkar dari — Sebalik rp Bahwa orang Bali telah ' IKIP Bendung toh djuntru. "8 Indonesia, abon. lelapi memang se darat ni bag sma lan bermuntju- — mempemgsarehi kaum hppis Apakah —idak tinggal disini untuk waktu jang mengusulkan agar usaha pem Yara wadjar dapat membantu perkem $ € t e “ . aa U akah ma tetapi me . chususnja pengadjaran baha " # r y iri langan-keta maksudrsga ebalam hal badju - sarung — Yama tetapi mene Kn Minsan sebagai bahasa nasio- — Dengna: Ohanvasa Pengadiaran bala Kn me Setiap orang terlibat didalam dan Manan ana rana ketimur atu kebarat hal dan pengembangan seba. 48 odonesia diluar nezeri", Tutur sarapan Tetapa ) toala kita melihat pemuda? iKebanjakan. mx Loka Lamenganut Hgat bahasa asing tab harus dilakukan 31 Drs Jusut, ( ve , Sekarang tidak Yan maan “gama tan that pemuda) fofofi hippix anti kekerasan . g gi ora tjarakan Ketek? maca ag 1 Are Per rpandgsa namun demikian beberapa kedjadian Nag S J Ng mwajai pa Der dipansi Kuta mendja. buruk telah: terdjadi djuga di Bali " Bali jang « li Stasaee bani penduduk. kai) — Seting kali mereka menghina keptiba Mani 2 bau sekuler spam eat telandime bulat, kawa dian penduduk Bali dengan duduk? 

2 dibidang IpprEs P1 #dsa2 “dalam bikin tan sarung "dandang buat de pantai | Lg 1 5 marun per udah waktunja bagi Pemerintah HIPPI # ui Bali untuk memperingatkan, bahwa ska dan & pesek annya Mereka me-odah) tidak mempu ratna ng. ak a Kai keperijagaan tudjuan, dan “hanja ai ap sopan sebagai 4 , Lan kak mengtap pandja gita mana halnja pemerintah Sinyapor k 2 sa Hn “0-1 mp 1. lan Thailand telah mengambil tinda Png Pena : Kan untuk menolak para hippic 1 6 , abang denga $ Karena” meerka Oak mani Kehilan 2 k : keuntungan dari kundjungan “ » ba” KI Montir “hut butuhkan biaja untuk $ 8 : aa an ut ja, dan industri jang paling     

Pa mma 

BA RONG DALAM METOLOGI RAKJAT BALI 
    

  

            

bs jang tdak setia, rebsite2 
an menedan tatu « 

Utapa jung budup dhstrad 
permulaan. dan jang mentjari pembe   

  

bulnja kena     

  

Katalle dalam ba 
alat bekas a 

alilah pasti bahwa penga 
Mallery” memilih bahara 
kare Uidah pada 
tupakan satu Inja negara 

han pembaharuan? 
dalam pementasan maupun dalam ke 

Becketi 
sama dengan lanewo jang membuat 

lebutnja dalam tahun 1980 dengan 

Soprano jang botak” suatu permain 
an jang tidak tertjela, jang mungkin 
merupakan suatu kedjadian jang unik 
dalam sedjarah pementasan. 

Kisah penulis eway Cioran dan 

djuga Rour jang sifat “pessi 
mis" nja lengan Beckett, meru 

" suatu Yontoh jang lain 
Cioran dikemudian hari mendjadi 

salah worang sahabat Beckett 

Perusahaan Penerbitan Perantjis, 
Minuit, | dimana Beckett mentjetak 
Malloy” dan novel2 dan pern 2 

uya jang berikutnja, djuga menerbit 
kan — sedikit resensi 84”, dim 
tergabung kebanjakan penulis2 jang 
telah disebutkan diatas. Ketua dari 
resensi ini, Jerome Lindon, telah siap 
untuk langsung mempergunakan ke 
susasteraan jang abstrak ini, dan di 

  

   
rang dar 

   Perangi 
waktu 

  

Haa 

    

    

annja, jang membuat 

      

  

    

  

    

  

    

SAMUEL BEKCETT 
« Pemenang Nobel Jang suka berdiam diri 

« Karja?nja selalu djadi bahan 
perbintjangan para kritikus sastra 

kemudian hari bersama dengan Robbe 
Grillet, Butor, Claude Simon dan 
pengganti 2nja, ia mendjadi propagan- 
dis dari "novel baru” ini jang berakar 
dalam buku? Becket jang pertama. 

  

KARJANJA “ MENANTI 
GODOT " BANJAK DI 

BITJARAKAN. 

UKSES jang luar biasa jang di 
tjapai oleh “Menanti Godot” 
di teater Babytone di Paris da- 
lam suatu produksi jang di 

sutradarai oleh Roger Blin membenar 
kan Samuel Beckett dalam peran- 
barunja sebagai seorang penulis Peran- 
Iis. Tetapi suksesnja di teater tidak 
begitu — berhasil dalam pendjualan 

  

  

  

MENDATAR 

1. Hadiah 
3.Bulu halus pada badan 
5.Petang hari 
7. Panggilan sembahjang, 
9. Binatang berbisa 

10.Pinggir : Tepi 
11. Sematjam sjair 
13.Bau barang sesuatu jang lembab. 

jang sudah lama terhimpit 
Tak sama 
Tudjuan 
Tak boleh terus : Berhenti 
Do,a (kata madjemuk) 
Sebar (kabar) 
Bulu mata di 
Tarum, Biru 

5. Kepaia Negara 
Usut 
Minuman keras 

gg dahi 
ya      

MENURUN 

Benteng 

  

Tebu 
4 Orang jang paham dalam sesuatu 

Merek bumbu masak 

      

Djangan Asal Menerka 

  

HALAMAN Ih 

      

menja Maker Tae 
dan “The L be” jang merupa 
kan karya2 jung bebih sukar dikerdja 
kan 

Disamping wbab2 luar ini, mam 

  

paknja bahma Perantjis merupakan 
alah satu jang sangat dibutuhkan 

Berkett. Pertama-tama adalah sifat 

  

pembuamgannya jang sangat dwasakan 
dalam — karyanja, dimana orang di 
pambarkan sebagai pembuangan de 
ngan watu definisi, tanpa kesetiaan 
jang dalam dan serupa dengan peker 
djaan, para alim ulama, dan orang2 
Pascal, Dengan mengekspresikan diri 

a dalam suatu bahasa jang tetap 
aung bagonja, walaupun telah tinggal 
selama 25 tahun di Perantjis dan pe 
ngetahuan imiahnja jang mendalam 
tentang Peranyjis, Beckett dapat 
mempertahankan hubungan jang ter 
tentu dari bahasa itu dan tetap netral 

   

   

    

dalam persesuaian idee2 jang ingin 
Giutarakannja dalam  gambaran2. 
Bahasa Inggeris merupakan suatu 
perbedaan kata2 dan bahasa Perantjis 
adalah suatu bahasa dimana segala 
sesuatu dapat dan harus dinjatakan 
dalam bentuk gramatik jang membuat 
bahasa ini suatu keistimewaan mele 
bihi bahasa? lainnia 

  

lam Karya? jang ditulisnja dalam 
asa Inggeris, Beckett mengguna 

kan kalimat? pendek dan djelas, seper 
ti kawan sebangsanja, Swift. Di Peran- 
tis, utjapan2nja adalah luas dan djika 
gaja bitjara dan bahkan susunan 
Ivriknja, aksen Perantjisnja memberi 
kan kemungkinan baginja untuk 
mentjiptakan — suatu pertundjukan 
musik seperti Proust jang meletakkan 
kedjadian pada tingkat jang sama, 

Karena Beckett tidak pernah me- 
ngatakan apapun tentang karyanja, 
sukarlah untuk memastikan apakah 
ta merasa berbeda bilamana ia menu- 
lis dalam bahasa Inggeris dan dalam 
bahasa Perantjis. Bahwa karya2nja 
dalam bahasa Inggeris diterdjemahkan 
Oleh orang2 lain membuktikan bahwa 
ia tidak” memapu untuk mentja- 
ri persamaan bahasa kedalam bahasa 
lain dengan pengertian jang sama, 
se-tidak2nja dengan perasaan jang 
sama, 

Dan persoalannja mendjadi sema- 
kin ruwet setelah karya Beckett jang 
terachir "Krapps's Last Tape," sebu: 
drama radio jang ditulis dalam bahasa 
Perantjis dan Inggeris. 

Dalam hal ini, sebab2 luar djuga 
memainkan peranan atas kembalinja 
nja Beckett ke Inggeris -BBC telah 
memesan beberapa karyanja untuk 
dimainkan seperti “Krapp's Last 
Tape,” dan “All Those Who Fall.” 
Terpengaruh oleh — perkembangan 
teater” baru di Perantjis, orang2 
Inggeris menemukan Lonesco , 
Beckett, dan seluruh generasi penulis" 
penulis sandiwara. Penulis sandiwara 
Inggeris jang terkenal, Harold Pinter, 
mendapatkan inspirasinja dari teater 
perantjis ini. Adalah tjukup normal 
bahwa Becket menemukan suatu 
tempat dalam pembaharuan Inggeris 
ini dan "Oh, those Beautiful Days.” 
jang dimainkan dengan sangat baik 
di Perantjis oleh Madeleine Renaud, 
jang pertama kali ditjiptakan di 
Inggeris. (Ch) 

   

   

  

         

  

Tebakan2 jang masuk dan jang 
benar, siapa2 pemenangnja akan di umumkan dalam MM tanggai 28 DJUN) 
1970. Untuk TTS-MM ini disediakan 3 hadiah masing? berupa uang: Hadi- 
ah 1 Rp. 1000. Hadiah ke II Rp.500,- 
dan hadiah ke III Rp.250.- 

DJAWABAN 
TTS-MM 31 MEI 1970 

    
   

  

MENDATAR 

1. KRIDA, 4 TANJA, 8 OASE 
10. SAUH, 11. RT, 12. REMUK, 
13. DA, 15. BAS, 16. AMN, 18. BA— 
IK, 19. KENA, 21. ILL, 24. DUA, 
26. AGI, 28. BASIS, 29 UNTA 
30. BIAS, 31. TJIRI, 32. KASTA 

MENURUN 

1. KORSI, 2 RATA, 3 DERIRED) 
5. ASK, & JUNDA, 7. AHASU 
(USAHA), 9. IMUM, 14. UPAJA, 
15. BUNGA. 16. AKI, 17. NKL 
(LKN), 20. UDJUT, 22. LUSA, 23 
BIASA, 25. UANJ (UANG), 27. GIAT 
28 BAR 

StaPra PEMENANGNJA 

1 Hadiah ke-1 Rp. 1000 
Se. Ni. ANIDAR JAZID 
Di ndang 75, Pajak umbuh 

Sumatera Barat 

2 Hadiah k Rp. 500 
See. SURJADARMA 
SMF Naga 

Ni. Karanganyar 814 
  2g. Kilas It 

  

 



  
  

HALAMAN Iv 

     
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLLIKBAY DIAN 

P.T, Merdeka Press, DJAKARTA 

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI : BM. DIAH 

Alamat Kantor Tata- Usaha & Redaksi 

Djalan M. Sangadji 11, Djakarta 
TELEPON: 41565, 42332, 43230 

Rekening Giro Pos : A-12.638 

    
    
      

  

PEMIMPIN2    
            
   
   TARIF IKLAN : 

Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm 
minimum : 28 mm/kolom 

  

     
Kendati belum tentu berhasil, 

pemimpin2 sipil di Guam telah 
berusaha merubah wadjah mili- 
ter Guam, dengan suatu Kam- 
panje politik. 

Selama 300 tahun j.I. Guam 
telah terkenal sebagai benteng 
militer ditengah-tengah Samude- 
ra Pasifik, jang berpindah tangan 
dari Gubernur2 Militer Sepanjol, 
Amerika, Djepang dan kemudian 
kembali ketangan Amerika lagi. 
D'bawah pimpinan Ferdinand Ma- 

gellan, orang2 Sepanjol berhasil me- 
nemukan serangkaian pulau, al. Gu- 

am, dan serangkaian pulau itu diberi 

rama Mariana, sesuai dengan nama 
Ratu jang memerintah Sepanjol waktu 
itu, 

Sesudah Sepanjol menjerahkan Gu- 
am kepada Amerika Serikat berda- 

« sarkn perdjandjian Paris pada tahun 
1898, Guam d@'perintah oleh Gubernur2 
Militer Amerika, ji terdiri dari 
perw'ra2 Argkatan Laut. Seperti jang 
Gilakukan oleh Sepanjol, Amerika Se 
Tikatpun menempatkan segarnisun pa 
sukan dipulau Guam, 

Perang Dun'a II petjah, dan pa- 
sukar2 Djepang berhasil menduduki 
pulau tsb padi tahun 1941, Sedjak 

petjahnja Perang Pasifik, Guam mem 
purjal arti strategis jang lebih pen- 

ting. Direbutrja kembali Guam dari 

ta.gan Djepang merupakan salah sa- 
tu Operasi di perentjana: mi 
Uiter jang paling baik di Pas'fik. 

Setelah berhas'1 merebut kembali 
Guam, Amerika Serikat mendirikan 

pangki Angkatan Laut jang besar, 
kemudian pangkalan Angkatan Udara 
dan Angkatan Darat. Pemuda2 Gu- 
ampun kemudian certarik mendjadi 

militer dan hampir mempunjai ketjen 

derungan m'liter dan mental militan. 

Letnan Djendral William R. Peers, 

bekas Komandan Divisi Angkatan D: 

rat ke-44 AS di Vietnam mengatakan, 
| bahwa pemuda2 Guam adalah pera 

diurit2 Jang ulung dan gagah berani. 
Bekas Sersan Josef Perez, seorang 
pemuda Guam, pernah memperoleh 
Medal of Honor, penghargaan militer 
tertinggi Amerika Serikat, berkat ke- 
pahlawanannja melindungi kawan2nja 
terhadap serangan2 musuh jang meng 
antjam dengan grannat2. 

           TEKS SADIA         
            

  

Display-ad (iklan gambar) : Rp. S0, — per mm/kolom iklan 
minimum 40 mm/kolom          

         

        tambah 100 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka 
Dua warna (hanja merah) 

        
    Iklan keluarga: Rp. 30,- per mm/kolom      
     28 mm/kolom     minimum 

    
      

  

SIT No. 0325 SK/DPHM SIT 1966 IZ 

239/P/V 1965 SIPK No. A, 

  

PEPELRADA No. KEP 
“Utp 208 1906             

   

  

   

  

   

      

   

    

   
“BOMB—SEX" CANADA 

Waktu terluang telah diperguna- 
kan oleh aktris Danielle Ouimet, 
selama mengikuti hadir di Pesta 
Film Internasional di 
Dengan mengenakan 
nja, aktris “Bomb-Sex: 
Canada ini jang tenar namanja 
dalam film “Initation” sedang 
istirahat dipantai Cannes Peran- 

   

      

     

          

   

  

      

    

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 feature 

& HONDA 

  

Minggu O Marcoka | Wadjah 

  

        

                        

   

    

   

              

   
   

            

   

  

   

          

Mili ter 

Akan Di-rubah ? 
“NIPIL GUAM 

MULAI KAMPANJE POLITIK 
Oleh: Richard Williams 

(Koresponden UPI) 

  

Ia kehilangan tangannja sebelah ka- 
nan dan matanja sebelah kanan, ma 
ka !a harus meninggalkan ketentaraan 
Sajang sekali penghargaan militernja 
diturunkan mendjadi penghargaan jg 
Gisebut the distinguished service 
cross, Pada waktu menerima tanda 
penghargaan ddepan 3.000 orang Itu 
Sersan Josef Perez memberi hormat 
Uengan tangan kiri, 

Pada saat in 87 peradjurit 
Guam jang tewas dalam perang Viet. 
nam. Diika Guam (dengan penduduk- 
Wa jang berdjumlah k.I. 100.000 orang) 
dibandingkan dengan sebuah kota, mi 
sainja dengan sebuah kota di Ameri. 
ka Serikat, maka djumlah korban itu 
termasuk nomer dua sesudah kota 

Thomas Cup 

  

    

Sambungan Dari hal. 1 
"'SETJARA PHYSIK DAN 

  

   

                

   

   
   

    

   

  

   

      

   

            

   

MENTAL PEMAIN KITA 
DJUGA LEBIH UNGGUL 
UDAH sepentasnjalah apa- 

bila Indonesia keluar sebagai 
djuara dalam perebutan Tho 
mas Cup sekarang ini, demi- 

klan pendapat umum dari para to- 
koh2 bulutangkis jang menjaksikan 
Final round Thomas Cup di Stadion 
Negara Kualalumpur, jang kita deng 
ar melalut siaran RRI. Tentunja hal 
Itu didasarkan afas prestasi pemainz 
Indonesia, didalam ' mempermainkan 
sattle-cock dimana hal itu didukung 
Oleh ketahanan physik maupun mens 
(al. Disamping keachllan, kegrampilan 
mempermainkan sattle cock tadi, se- 
tjara physyik pemani2 Indonesia dja- 
Uh lebih unggul, 

Dalam beberapa partai jang kita 
Nihat melaluj Televisi, pemain2 Malay 
sa, seperti Tan Alk Huang, Abdul 
Rachman maupun Gunalan  dilnja, 
terlalu pajah bahkan sampal kz 
ditengah lapangan kalau samapa! pada 
Tubber set. Dalam situasi jang demi- 
klan, pemain? kita dengan stamina 
jang me-njala2 langsung melakukan 
pukulan2 jang mematahkan. Ketjuali 
Itu, pemain2 Indonesia merupakan pe 
maln jang paling sopan dan Sportive, 
sehingga kemenangan Indonesia itu 
mendapat simpati jang luas sidak 
hanja dikalangan bangsa Indonesia 
sendiri, tetapi djuga orang/bangsa 
lain jang menjaksikannja 

Mari kita bina usaha mula! dari 
untuk mempe:tahankan 

ng supremasi! buiu'argkis dunia 
tsb Dan Salam hangat kami untuk Te.m Thomas Cup Indonesia membawa pulang p' so thdmus tanah air Indonesia(c.H. 

    

    

    

    

  

Lara 0 Mentan 

”Guam” 
    

  

rterville dl Kalifornia jang kebt 
Jangan 18 dari djumlah 1.000 orang 
penduduk 

Kendati sifatnja Jang sangat mi 
Mteristir, Guam diusahakan oleh pe- 
mimpin2 sipiinja agar dirubah wa 
djah dan bentuknja. Mereka menging 
'nkan supala Angkatan Laut AS me 
rJerabkan tanah jang 

      

    

Usaha? pemimpin sipil nam 
paknja tidak akan berhasil, sebab me 
pentang rentjana Angkatan Laut AS lang tidak begitu besar sadja tidak 

2      

  

kesuatu tempat jang paf'ng Indah, jaltu kesuatu teluk jg 
Indah. Namun nampaknja Angkatan Laut AS tidak dapat dikalahkan di 

@ saat Ini. (UPI)      

Siapa jang kini mendampingi Rima kemama sadja pergi ? Sambungan Dari hal. I! 
Rima aktris lintjah jang selalu 

sukses dengan kariernja baik dalam 
dunia film, musik dan mode, men- 
djelaskan atas pertanjaan kami, bah- 
wa sukses jang dipcrolehnja dengan 
kariernja itu, adalah, karena k 
bidang ini sangat erat dan saling 
berhubungan satu dengan jang lain. 
Namun Rima djuga menjadari akan 
pentingnja harus dimiliki-nja Tjinta 
dan Karier oleh siapa-pun. Suksesnja 
suatu karier adalah karena adanja 
Winta. Tjinta jang membina karier. 
Dan ketjintaan akan karier ini adalah 
dua hal jang sangat erat hubungannja 
jang merupakan djalan untuk mem- 
peroleh sukses. Kesemuanja itu oleh 
Rima dikerdjakan — dengan penuh 

n dan kesadaran akan di- 
arier dan kemadjuan karier 

itu jang disertai pula tjinta jang dipe- 
rolehnja dalam rumah 
merupakan faktor jang 
jang mendorongnja untuk mentjapai 
sukses jang telah membawa sukses 
bagi Rima. 

  

  

     
    

    

   

        

        

   

      

han dengan suaminja, hal ini tidaklah — Iywood jang sukses d 
mempengaruhinja untuk mentjapai gagal dalam rumah tangga atau seba- 
sukses dalam kariernja. 

Dan bagi Rima dengan terdjadinja — 3danja keharusan untuk sukses dalam 
bukanlah “karena Rima — Karier dan djuga sukses dalam rumah 

hendak mengikuti mode kawin tjerai 
terdjadi dalam dong Tina d- 
wood, tapi adalah karena ba 

aminja menjadari 
Ginta dan persesuaian 

dalam kehidupan rumah tangga me. 
kipun dulunja rumah tangga 

itu dibina dengan penuh ketjintaan "ja dal 
dan impian2 jang indah - dengan 

maka 
Rima dan suaminja 

untuk berpisah. Perpisahan ini sangat — buat mere 
menjedihkan, tapi ini adalah putusan — jalan ber-sama sama. 

an jang terbaik untuk mereka Diika ada jang mengira bahwa 

serta karior mereka masin 

  
3 

MINGG 

pun dalam waktu achir2 ini masing 
telah terdjadi ntuk Rima 

aktor Hol- 
m karier tapi 

Dan djuga bukanlah 
seperti kebanjakas akt 

      

liknja - Bagi Rima ia ingin merasakan 

tang 
   na itulah dengan melupakan 

kessdihannja jang lalu, Rima kini 
tetap menginginkan dan berusaha 

ts untuk memiliki! A HOUSE - A HUS- 
BAND AND THE SINGING BIRDS. 
Dan rumah tangga jang akan dibis 

masa mendatang ini ha 
emiliki tjinta - persesuaian dan 
rtian. Seperti jang sekarang 

       
     

   

  

  

      

sadar sadarnja — dimilikinja Rima dan Windo (tem: 
positif barunja Rima sekarang) jang mem 

berdua selalu dapat ber- 

tidak akan membawa — perkawinan sudah di-ambang pintu 
dan untuk Rima dan Windo dengan meli- 

hat inticmnja perhubungan mereka, 

  

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

orsepower 4.8 ps @Automatic clutch 
@Fuei consumption 90 km/lit 

228 mph US 254 mph Imp) 

  

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

lorsepower 8 ps 

@Fuel consi h 75 km/lit 
176 mph US 212 mph imp) 

@4-speed transmission 

  

  

   

    
    

SS-125A 
koh on 

MODEL CB-125 
en ng atap tas 
- 

-. 

U, TANGGAL 14 DJUNI 1970 

  

     
   
   
    
   

  

   

   

      

   

  

   

   
    

   

    

   
Gambar atas menundjukkan, ba 
gamana “Thomas Cup” lambang 
mahkota kemenangan bulutangkis 
Internasional itu, kembali di-elu 
kan oleh para olahragawan kita 
dan masjarakat Indonesia jang 
ikut mambandjiri Stadion Negara 
di Kuala Lumpur 
Sedangkan gambar sebelah, me 
lukiskan betapa pahlawan bulu: 
tangkis kita Muljadi Wisandjung2 
dan dibopong oleh sufporter2 
Indonesia setelah — mengalahkan 
Malaysia dengan 5, angka jang 
menentukan — kemanangan bagi 
Indonesia. (Gambar2: AP) 

      

  

       

        

    

  

    
       

    

  

maka pengertian itu adalah keliru. 
Jang ada antara Rima dan Windo 
adalah persesuaian dan pengertian 
dan mungkin pula perasaan sajang 
antara mereka berdua. Tapi jang pasti 
belumlah tjinta, apalagi perkawinan. 
Marustah diketahui pula, selalu ada- 
nja kemungkinan perasaan sajang itu 
dalam masa mendatang dapat bero- 
bah mendjadi tinta. Dan tjinta jang 
sudah terlebih dahulu disertai persc 
suaian dan pengertian pasti akan 
membawa perkawinan jang bahagia, 
Ini adalah tudjuan Rima — untuk 
mempunjai kehidupan tenang dan 
baha 

engachiri pertemuan ini, Rima 
aktris meramah jang mempunjai ba- 

njak penggemarnja memberitahukan, 
bahwa film terbarunia adalah ". 
DAN BUNGA BUNGA BERGUGU 
RANY, dimana Rima mendapat pera 
nan jeng songat disenanginja dari se 
mus peransa dari filmbnja tang 

Bob The President 
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