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Senjuman terachir jang diberikan oleh Bung Karno sewaktu menjaksikan pernikahan putrinja 

Rahmawati. (Foto: IPPHOS). 

ENAM puluh sembilan tahus 
umur manusia sekarang di Indo- 
nesia termasuk umur jang tjukup 
landjut untuk mendjadi tjermin- 
masjarakat sepandjang hajat. Dan 
Sung Karno ketika ditanjakan di 
tahun 1966 tentang pidato 17 
Agustus menjatakan dengan - 

tegas: “Pidatoku inilah pidato 
jang terbaik dari semua pidato 

pidato 17 Agustus jang pernah 

kususun .....". "Karena aku tak 
mau me'vnakan sedjarah dan aku 
tak ingin bangsaku melupakan se 
djarah .........”   

hron-kan pikirannya 

  

pikiran rakjat 

ETIKA Bung Karno menjeru 

kan suatu "Gerakan Hidup 

2 Baru” untuk memulai keseder 

hanaan menjeluruh, ternjata 

gerakannja itu meleset. Karena prak 

tis tak ada orang jang mau dan mam 

pu mendjalankannja. 

  

    

        

   

  

memberi hidu       

Oleh Redaksi "MINGGU je KA" 

Ketika ta mengusulkan —betja2 

harus distop penggunaannja, karena 

tidak sesuai dengan harkat manusia, 

maka ia gagal lagi. Karena betja2 

perlu dihidupkan untuk menghidup- 

kan rakjat djelata 

Siapakah Bung Karno Itu ? 
x la seorang Sosialis, menghasratkan 

masjarakat adil dan makmur 

x la seorang jang in-konstitusionil, karena 

tak takut melanggar konstitusi 

x la seorang Adonis, jang mudah memikat 
setiap hati wanita. 

x Ada jang mengatakan : la Trotzkyiist, 

sebab 'ja mendjalankan "revolusi abadi” 

t la seorang Humanis, karena memilih 

damai daripada pertumpahan darah, dan 

ada kawan dan lawan 

Tapi ketika ia melemparkan idee 
"Demokrasi Terpimpin” kedepan 
chalajak, maka segera timbul sambut 
an-sambutan dari segenap pendjuru. 
Bung Karno telah menjatukan pikiran 
nja dengan sambutan2 masjarakat. 

  

   

     

  
SEORANG PEMUDI BERPAKAIAN SERAGAM MEXICO 

BERTINDAK SEBAGAI INTERPRETER 

Dan dangan demikian ia mendapat 

kan suatu gabungan pikiran dirinja 

sendiri dengan pikiran rakjat banjak 
Inilah — metode saja mendjadikan 

Pikiran saja mendjadi umum." 

Bung Karno 
Meninggalkan 

Kita 

        

      Memang diakuinja, ada kalanja 

pikirannja itu meleset. Tapi banjak 

djuga jang diterima. Demikianlah 

Bung Karno selama 22 tahun mendi 
duki pimpinan Negara dan rakiat 
Indonesia, telah banjak mentjetuskan 

pikiran2 jang tergabung antara pikir 
an dirinja sendiri dengan pikiran 

rakjat banjak. 

  

Kesatuan Pik 

EKALIPUN lawan2nja banjak 
jang tidak setudju kepada de 
magoginja, namun dunia me 
ngakui bahwa tampilnja dimu 

ka umum dengan kata2nja, merupa 
kan pengetahuan jang tjukup berke- 

san. 26 tanda penghormatan dari 
Universitas seluruh dunia mendjadi 
bukti akan demagog'-nja jang “berisi 

Pada waktu-waktu jang akan 
datang rakjat masih pertjaja, bah 

wa Bung Karno jang suka menu- 
lis dan bitjara akan mengungkap 

kan banjak hal2 jang baru 
Selama empat tahun tersisih dari 

masjarakat ramai tjukup waktu 

baginja untuk menulis pikiran2 

nja tentang segala matjam hal 

jang perlu kita ketahui sebagai 

bangsa 
Bersumbiang tobat Dede 
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TARI    IKLAN 
Djakarta, (M.M.) 

ERLAJAR merupakan 
Basu pengalaman hi- 

dup jang penuh de- 
ngan human interest, 

karena dalam perdjalanan 
berlajar sangat berbeda de- 
ngan perdjalanan didarat, 
baik ia menggunakan kere- 
ta-api, mobil maupun de- 
ngan kendaraan2 lain. De- 

mikian menurut pendapat 

seorang Taruna AKABRI 

TEKS SADIA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm 

minimum 25 mm/kolom 

Display-ad (iklan gambar) : Rp. 50,- pcr mm/kolom iklan 

minimum 40 mm/kolom 

tambah 100 
      

Dua warna (hanja merah) : 

Kontrak 

Iklan keluarga: Rp. 30,— per mm/kolom 

          

                  
   

hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka 

25 muw/kolom     minimum 
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dari Australia mengikuti pe 

lajaran "Dewa Rutji”. 

Menurut Sersan Majoor 

Taruna AKABRI Laut Bern 

hard Sondakh, sebagai se- 

orang Taruna jang telah be 

berapa kali mengikuti per- 

djalanan berlajar "Dewa Ru 

tji”, berlajar ke Australia 

dalam rangka ikut serta 

merajakan 200 tahun dike- 

INDONESIA 6GONDOL 
4 HADIAH FFA : 

” Apa Jang Kau 

Tjari, Palupi”, 

Film Terbaik 

Tahun. 1970 

   
    
    
    
    

     

         
   

    

Laut, jang baru kembali 

   

  

   

        

     

    

   
   
   

  

    

     

  

    

  

   
    

      

   

   

  

   
   
   

  

    

   

  

     

      
        

      

  

   

    

   

   
   
   

  

         

   

   

                  

     

    

  

INDONESIA berhas'I menggondo' 

empat buah p'ala dalam Festival F:'m 

Asia ke—XVI jang berlangsung selama 

ima hari di Djakarta. Piala2 jang ber 

hasil digondoinja itu adalah sebagai 

The Best Film of the Year jang diatuh 

kepada film “Apa Jang Kau Tjari 
Palupi” (produksi DPEN) jang meng 
gondol Golden Harvest Award dan 

special award “Djamaluddin Malik 

award” Kemudian sebagai hema 

terbaik djatuh pada "The Big Village” 

(Perfini/DCI Djaya). musik terbaik 

untuk “Bernafas Dalam Lumpur" 

     
(Hongkong), aktris terbaik oleh Kwe 

Yen Liue dalam film “Home Sweet 
Home” (Taiwan), rekaman suara ter 

baik bagi film “Maria” (Korea), edi 

ting terbaik bagi PFC Kim (Korea), 

best art direction bagi “The Lost 

Spring” (Hongkong), fotografi terbaik 

(berwarna) bagi “Love without end” 

(Hongkong), fotografi terbaik (hitam 

putih) bagi “Batlis Samubrlai” (Pili 

pina), aktris pembantu terbaik bagi 

Shun Fu Yen dalam fiimnja “Birter 

Flower” (Taiwan), aktor pembantu 

terbaik bagi Nom Won dalam Koen 

film "Six Shadows'" (Korea), penulis 
(Sarinande). 

: 2 

Pemenang2 film festival tersebut Skenario terbaik bagi film “Home 
diumumkan  Djum'at malam di Sweet Home" (Taiwan) dan sutradara 

“Djakarta Theater” sebagai klimaks 

daripada festival film tersebut. Dalan 

kesempatan itu djuga telah dilangsung 

kan atjara penutupan disusul dengan 

pemutaran film “Apa Jang Kau Tjari 

Palupi': Upatjara penjerahan piala dan 

penutupan festival tersebut mendapat 

perhatian sangat besar dari masjarakat, 

diantaranja turut hadir Ibu Tien 

Soeharto, Menteri Penerangan Budi- 
ardjo, Menteri Luarnegeri ad interim 

Prof. Oemar Seno Adji SH dan Guber- 

nur DCI Djaya Ali Sadikin. 
Ibu Tien Soeharto dalam kesem- 

patan itu telah menjerahkan piala2 

bagi pemenang film drama terbaik 

“Apa Jang Kau Tjari, Palupi" dan 

pemenang film non-drama “The Red 

Book" dari Malaysia jang menggondol 

The Silver Harvest Award. 

Pemenang lainnja 

Pemenang2 lainnja adalah sbb: 

Special Award untuk pemain wanita 

tjilik Ok Pwah dalam filmnja “Woman 
border” (Korea), pemain pria tjilik 

terbaik Migiolito Sito dalam filmnja 

“A Time for Dying” (Philipina). 

Aktor terbaik digondol oleh Da- 

vid Chen dalam film “The Vengeance'" 

BERNAFAS DALAM LUMPUR 

ikut memenangkan hadiah FFA -—ke - 

terbaik bagi Chang Tse untuk film 

jang disutradarainja “The Vengeance” 

(Hongkong). 

Film non-drama “The Red Book 

dari Malaysia telah memenangkan 

hadiah “Silver Harvest” sebagai film 

non-drama terbaik tahun 1970 

Film non-drama “Weather Forcast'" 

dari Djepang memenangkan special 

award Eric Johnston Award, kemudian 

“Master of Masters” keluar sebagai 

“thebestpotrayal of culture tradition'! 

Sebuah film non-drama dari Djepang 

“Nature's Bounty” keluar sebagai 

fotografi terbaik, sedang sebuah film 

non-drama dari Hongkong mendapat 

hadiah sebagai perentjanaan terbaik. 

Upatjara FFA ke-XVI itu ditutup 

dengan resmi oleh Menteri Luarnegeri 

ai. Prof. Oemar Seno Adji SH atas 

nama Pemeringah Indonesia. 
Selesai utaran film “Apa Jang 

Kau Tjari Palupi" Ketua Panitia Ekse- 

kutip FFA ke—XVI Usmar Ismaii, 

menjelenggarakan malam perpisahan 

bagi semua delegasi di Miraca Sky 

Club. Atjara malam perpisahan itu 

berlangsung dengan meriah. Dalam 

kesempatan tersebut, Ketua Panitia 

Eksekutip, Usmar ismail, telah mem 

berikan pula tanda2 mata bagi para 

delegasi luarnegeri. 

Untuk film ini ilustrasi musiknya telah 

16. 

     

      
      

      
      

     

MINGGU, 
—. maa 

Pelajaran ” Dewa Rutji” 

Memberikan Pengalaman 

Hidup Bagi Para Taruna 

Akabri Laut Kita 
Oleh: Koresponden “Minggu Merdeka 

temukamnja Benua Ausira- 

lia baru2 ini, merupakan 

suatu pengalaman berlajar 

jang sangat berkesan, kare- 

na selain dalam perdjalanan 

itu harus menempuh bebe- 

rapa kesulitan jang memer- 

ulkan ketabahan mentaal 

dan kekuatan physik, djuga 

beberapa pengalaman jang 

penuh dengan kepedihan 

dan kegembiraan. 
Dalam mentjeritakan pengalaman 

rja kepada koresponden "MM", Ser- 

san Major Taruna Laut Bernhard Lon- 

dakir selandjutnja mengisahkan bah- 

wa melintasi Selay Gambern merupa- 

kan suatu pengalaman berlajar jang 

sangat ba'k, karena disaat melin- 

tasi Selat itu semua kemampuan ha- 

rus ditjurahkan untuk menghindari 

bahaja2 batu-karang2 jang sangat 

banjak terdapat di Selat Cambern. 

Kapai2 lain jang hendak melintasi 

Selat Gambern harus mendapax ban- 

tuan darj kapal2 pandu, karena dise 
pandjang Selat Gambern, sepandiang 

lebih dari 1660 mil penuh dengan 
-batu-kararg2 jarg mendjulang dan 

  
“DEWA RUTJ!” achirnja selamat dalam pelajarannya, dan disi tampak 

sedang mendekati pantai pelabuhan Sydney dengan segala kemegahannj 

  

   
   

Dengarlah : 

Setiap sore: Dj am 

Gelombang) Kilocycle 

Meter 

musik, berita dan tjeritera serta djawaban su rat2 pendengar pada djam 

16,10 WIB, pada tanggai 21 Djuni 1970 

Programa harian 

All India Radio 
jaran Bahasa 
Indonesia 

  

Siaran termasuk warta-berita, pertjakapan, komentar, ulasan pers, 

(Foto : KPA) 

      

          
    
    

  

15.45 16.45 WIB. 

15165 atau 17715. 

19.78 atau 16.93 

dan daftar programa dapat diperoleh dengan 

mengadjukan surat permohonan kepada 

Bagian Penerangan 

Kedutaan Besar India 

Djalan Kebon Sirih 44 

Djakarta 

Al india Redio djuga mengumandangkan siarannja dalam 

bahasa Inggeris setiap sore pada 

Djam 

Meter 

Kilocycle 

05.45 - 08.15 WIE 
19, 25, 31, 4! dan 76 
5905, 7235, 9530, 11710, 

15235, 11895, 15340 dan 

17705. 

    
    

         

PANGGAL 28 DJUNI 1970 
aan 

membahajakan bagi kapa! jang berta 

jar. Sewaktu? kapal! membentur sa- 

lah satu karang, kapal itu pasti me 

nemu,  kehantjurannja, tetapi lain 
bainja bagi kapal latih "Dewa Rutj!” 
pada waktu melintasi Selat Gambern 

jang penuh dengan batu-karang2 itu, 
kukan tanpa menggunakan kapal? 

Pandu 

Kapai iat'h "Dewa Rutti" dalam 

melintasi Selat Karang Gambern be- 
nar2 dilakukan dengan penuh ketaba 

han djiwa, kepandaian tehnis beria- 
jar dan kegesitan anak2 kanal, se- 
ngga dalam melintasi lautan berba 

haja sepandjang 1000 mji jang diem 

puh selama 3 hari, Selat tsb dapat 

dilintasi tanpa mengalami kesulitan 
Ketjepatan kapal selama melintasi 
Selat Gambern sekitar 7-4 m'l per 
djam. 

  

ALAM  perdjalanan pelajaran 

selargjutrja untuk mentjapal 

Pantai Australia, pengata- 

man2 lain jang tiukup berba 

haja dan memerlukan ketaba 

han serta kelintiehan adalah pada 

saat2 menghadapi bahata taufan jg 

datang menjerar.g dengan tiba2, se- 

hingga terpaksa "Dewa Rutti”" 

dijalan sargat lambat. Namun lemi- 

kian bahaja jang melintang: perdja- 

laran "Dewa Rutti” berkat ketaba- 

ban mertal dan kelinttahan para 

anak kapal, ''Dewa Rutti” dapat 

merijapaz - Pantai siama Australia 

dergan selamat, 

Kesed'har2 jang timbul selama da- 

lam pelajaran ke Australia adalah, 

pada saat2 "Dewa Rutii” akan me 

rirggalkan Berua Australia, karena 

pada saat itu baga'kan para Taruna 

berpisah dergan Ibu-Ajah dan adik2 

nja 

ne Sydrey dan dibeberapa Pelabu 

han Australia lainnia dari sedjumlah 

kapai dari 17 Negara jang ikut serta 

merajakan 200 tahun diketemukannja 

Benua Australia, "Dewa Rutti” me- 

rupakan satu2-nia kapal tamu jang 

palirg merdapat sambutan hangat 

@ur” masjarakat Gimana "Dewa Ru- 

tji” singgah. Hal itu selain keramah 

timakan jang peruh dengan ketegu 

ban disiplin para Taruna dan anak 

kapei, djuga para Taruna danat me- 

lajari dengan ba'k masjarakat setem 

pat dengan bahasa Inggris jang la- 

zim mereka gunakan, sedarg para 

arak kapal dari Negara? lain tidak 

dapat fasih berbahasa Inggris 

Dalam hubungannja antara masja- 

rakap setempat dengan para Yarura 

sangat akrab, sehingga t mbul bebe- 

rapa kedjadian jang menjedihkan 

Seorang nerek jang telah berusia Ik 

75 tahun dan diustru nenek tsb tidak 

mempurjaj anak lelaki dan kebetulan 

Tarura jang sargat akrab hubungan 

rja dergan nenek Itu Ibunia telah 

mer'rggal duria, sehingga hubungan 

antara renek Australia dengan Taru- 

na AKABRI Laut Indonesia bagaikan 

seorarg Ibu dengan anaknia. Di Pe 

labuhar2 dimana "Dewa Rutil” sing 

gah, masjarakap setempat berebut un 

tuk mendapat kundjungan para Taru 

na, bahkan diantarania ada ang mem 

purja' famili ditempat lain dan djus 

tru "Dewa Rutti'" akan singgah, ber 

kirim surat ke familinte itu untuk 

merjambug "Dewa Rutii'” 
Dibalik peristiwa penjambutan Ig 

sargat hangat dari masjarakax setem 

pat, terdiadi pula suatu love affair 

artara seorang gadis setempat deng- 

an seorarg Tarung AKABRI Laut jg 

sanga mengesankan. Kesedihan jang 
palirg memuntjak dirasakan oleh pa 

ra Tarura, falah pede saat2 mereka 

harus berpisah dengan musjarakat 

setempat, terutama antara nenek de 

ngan Taruna jang telah terdialn de- 

rgar ba'k sehingga disaat mereka ber 
pisah, si nerek dan Taruna menju- 

tiurkan air mata kesedihan 

  

an S KA 
k kapai 

sakit Angkatan Laut 

  

Bairoral, Sydney 

kan perawatan karena 
retak 

  

 



        

PEMENANG 

Y YASUNARI 

DIUNI 1970 

NOBEL : 

KAWABATA 
Karja? Sastranja penuh keindahan 

kepekaan jang dipertadjam, Iyrisme jang 

gandjil dan symbolisme jang berani 

»AKU BERUNTUNG”, de 

mikian salah satu komen- 

tar pertama jang diberikar 

oleh Yasunari Kawabata, 

pemegang Hadiah Nobel un 

tuk kesusasteraan dari Dje- 

pang — jang pertama dan 

jang kedua untuk Dunia 

Timur, ketika kepadanja di 

beritahukan bahwa ia terpi 

lih untuk Hadiah Nobel ta 

hun 1968. 

Dia tak pernah menduga 
bahwa ia akan memenang- 
kan hadiah itu, kata Kawa 
bata, karena karyanja keku 
rangan "arti kekuatan dan 

isi”. Menurut penulis jang 

rendah hati itu dan jang se 

karang berusia 69 tahun, 

djika sastra Djepang lajak 

mendapat pengakuar. inter- 
nasional serupa itu, maka 

masih ada pengarang2 Dje 

pang lainnja jang lebih la- 

jak menerima hadiah dari 

pada dirinja. 
Djuga ia tidak lupa un 

tuk menjatakan pengharga 
     

  
Kawabata sedang merajakan pesta Sehubungan dengan dimenangkan (AP). 

nja karya Kawabata ini ia: 

lah pengakuan internasio- 

nal terhadap satu tjorak la 

gi dari kehidupan dan piki 

ran Djepang. Hal ini, un 

tuk sekali lagi mengutip 

kata2 Kawabata sendiri, 

berarti Akademi Swedia 

mengakui tradisi2 Djepang 

jang terkandung dalam ki- 

sah2 romannja. 

Dimata sebagian terbesar 

rakjat Djepang, kenjataan 

bahwa Kawabata adalah, jg 

paling representatif dari se 

mua pengarang jang setja- 

ra mendalam menjelami tra 

disi2 bangsa Djepang, tam 

paknja merupakan bukti 

bangkitnja penilaian dunia 

terhadap sastra Djepang. 

Djadi mereka menjatakan 

kegembiraan tidak sadja 

oleh karena Kawabata te- 

lah terpilih, tapi djuga ka- 

rena adanja pengakuan da- 

ri dunia luar itu, karena se 

djak lama mereka berargga 

Hadiah Nobel untuk Kesusasteraan atas karja2 tulisannja 

annja kepada penterdje- 

mah2 karya Djepang, ter- 

masuk karyanja sendiri. 

Edward Seidensticker, pen 

terdjemah Amerika dari be 

berapa karya Kawabata, se 

perti "Negeri Saldju” dan 

lain2 jang telah memberi- 

kan sumbangan banjak da- 

lam memperkenalkan Sas- 

tra Djepang diluarnegeri. 

Tetapi menurut dugaan. 

alasan terpenting terpilih 

an
 

SETELAH DJATUH, 

BANGKIT DALAM 

PANTANGAN 

(Sambungan Hai. ”) 

Besar Jan Orang 

S 
rikan 

Memang be 

ESUDAH Bung Karno wafat 
maka orang berpikir kepada 

sedjarah masa lalu. Tentang ke 

besaran2 pikiran jang membe 

tjahaja kepada dunia. Dalam 

patut Bung Karno di 

ytengkan dengan pemikir2 dunia 
jang memberikan benih2 pemikiran 
dan tjara2 baru buat bangsanja dan 

Junia. Seperti orang2 Junani besar 

h filsut 2nja, seperti orang2 Mongol 
besar ctah strateeg2nja, seperti orang 

orang Rumawi besar oleh negarawan 
negarawannja, maka bangsa Indonesia 

pernah besar oleh satu angkatan 

pedjuang revolusionernja seperti Sjah 

rir, Yamin, Sukarno sendiri dli. Mere 

ka adalah petopor2 pemikiran kemer 
dekaan nasional. Orang2 dan Pemerin 

tah2 akan dapat dilupa! Tapi mereka, 

termasuk Bung Karno akan hidup se- 

pandjang masa. 

nilah 

...   

pan bahwa sastra mereka 

itu merupakan sesuatu jg 

berlainan dari sastra2 lain2 

nja dan tidak bakal difa- 

hami sepenuhnja oleh du- 

nia luar, 
2 Memang, Kawabata ada- 
lah seorang pengarang jang 
dalam menghadapi penga- 
ruh jang meningkat dari 
sastra2 asing, terutama da 
ri Barat, berhasil memper- 

tahankan tjiri2 Djepang da 

lam bentuk2 jang sangat 
halus. 

Keindahan kepekaan jg. 

dipertadjam, lIyrisisme jang 
gandjil, dan symboliSme ig 

- merupakan prestise2 sastra 

  

MINGGU MERDEKA 
    

      berani jang tiap karyarja, 

jang paling bersifat Dje- 

pang. 
Ketika mengumumkan ha 

diah itu Akademi Sweaca 
merjatakan bahwa hadiah 
diberikan kepada Kawabata 
bagi ”kemahirannja bertje- 

rita jang dengan kepekaan- 

nja jang besar melukiskan 
inti alam fikiran bangsa 
Djepang”. 

Pemberian Hadiah Nobel 

kepada Kawabata ini me- 

nurdjukkan bahwa tjiri2 

sastra Djepang jang halus 

bisa dihargai djuga oleh 

orang2 asing dan inilah jg 

merupakan "kebanggaan 

Djepang dan merupakan 

kehormatan bagi sastra 

Djepang sendiri”, demikian 

lah kata2 pengarang Dje- 

pang jang populer Yukio 

Mishima dalam utjapan se- 

lamatnja. Dimasa jang lam 

pau. Mishima sendiri per- 

nah beberapa kali ditjalon- 

kan untuk Hadiah Nobel. 

Kawabata menghadiri upa 

tjara pembagian hadiah di 

Stockholm dalam pakaian 

Djepang asli — Haori hi- 

tam dan Hakama, dan ka- 

us kaki Tabi jang putih sal 

dju. 
Pengabdiannja kepada 

sastra tradisionil Djepang 

djuga diperlihatkannja dgn 

fasih dalam tjeramah jang 

diberikannja dimuka Aka- 

demi beberapa hari kemu: 

dian. 
Tjeramahnja jang berdju 

dul "Djepang Jang Indah 

dan Pribadiku” mergan- 

dung gambaran tjintanja J2 

tidak terbatas bagi segala 

sesuatu jang bersifat Dje- 

pang. Dimulainja dengan 

sebuah sadjak kuno dalam 

bentuk Waka tradisionil 32 

sukukata : 

,Dimusim semi, bunga? 

Sakura. Dimusim panas bu 

rung2 cuckoo”. 

.Dimusim rontok bulan, 

dan dimusim dingin, saldju 

nan bersih dan dingin.” 

Hubungan jang erat se- 

perti ini antara manusia de 

ngan sang Alam, katanja, 

sudah berurat-berakar dida 

lam sastra Djepang. “Bila 

/kami melihat keindahar sal 

dju, bila kami melihat bu- 

lan purnama, bila kami me 

lihat keindahan bunga Sa- 

kura jang sedang berkem- 

bang, pendekrja manakala 

kami terbentur dan terba- 

ngun oleh keindahan dari 

ke-empat musim, maka pa 

da saat2 demikianlah kami 

sangat mengenangkan me- 

reka jang dekat kepada ka 

mi dan ingin dengannja 

membagi kenikmatan itu” 

Djangan Asal Menerka 

HALAMAN VII 
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MENDATAR : 
DWL. 70. 

an DJAWABAN TTS-MM 

1.Gurun didataran Tiongkok 7 DJUNI 1970 

4. Alat menangkap ikan 

6.Sebangsa semak. Pangkal pokok 

tumbuh2an. 

9. Besi djalan kereta api 

et labora : Memudji dan 

bekerdjalah. 

2. Geladak kapa! 
14. Kenderaan sebangsa motor 

“5.Kosong 

17.Sebuah pulau di Nusa Tenggara 

19. Nama depan Menteri Dalam Negeri 

kita. 
21.Busung lapar 

22. Militaire Politie 

23. Menara tjondong di 'talia 

26.Jang dapat ditangkap oleh Pantja 

Indera kelima 

28. Halaman/Fasal. 

29. Radio Suara Amerika 

31.Harap. 

33.Mobil 

35. Tak kurang tak lebih 
37.Suka akan. Hasrat 

39.Negara dengan ibukota Baghdad 

40.Binatang piaraan sebangsa ajam/ 

angsa 

MENURUN 

Emas 

2.Nama depan pelukis 

3.Honorarium (singkatan) 

4. Nama depan sastrawan kta 

Rasuanto. 
5. Andjuran 

7.Sunga' di Djerman 

8. Kedjahatan 

9.Nama studio film di Amerika 

11.Dibatja duakali: Alat pengetam 

padi 
13. Nama sebuah Benua 

16. Organisasi Massa 

18. Tempat uang atau buku 

20.Sedjenis ikan. Belut 

24.Nama sukubangsa di Biafra. 

25.Merk Kosmetika 

26.Bersih dan teratur 

Z).Perusahaan penerbangan 

Skandinavia (singkatan) 

28.Saudara bapak atau 

Maarut 

milik 

ibu jang 

perempuan 
32. Saudara jang lebih muda 

34. Mesin tulis 
36.mpok . . . . . (Partner Bang Madi 

dalam obrolan RR! Djakarta). 

38. Pergi! (Bhs. Inggeris) 

  

      
   
    
  

KUPON | 

“"DJANGAN ASAL MENERKA | 

TTS-MM 28 DJUNI 1970 

BELADJAR DARI PERANG KOREA DUAPULUH T AHUN JANG LALL 

009 tentara  Tiira mengalami luka? 

merurut perkiraan Departemen Per 

taharan Amerika Serikat 
Welaupun telah tertiapa| suatu per 

    

rmuSu 

  

djandjian untuk mengacbir 
ivi, perang Korea tdak 

achir setiara 
technis untuk me 
harja dapaj me 
sendjata, dan jan 
merupakan jarg 
sedjarah 

Korea Utara kembali 
infiltrasi dengan mengindjak perbata 

kan pernah 
resmi. P jaraar he 

  

   

    

permusuhar 

tama dalam paling 

mengadakan 

  

san disepandjang garis 15! mil jang 
merupaka' garis  gentiatan sendi 

pada ach'r tahun 1965. Setahun kemu 

dian, Perdara Menteri Korea Utara 

Kim it Sung menjerukan unjuk m 

rgadakan gerakan subversif Jang lebih 

kuat terhadap Korea Selatan. Insiden 

jang paling serius dalah pertjobaan 
perburuhan terhadap Presiden Korea 

Selatan Park Chung-Hee pada bulan 

   

    

(Sambungan Hal K1) 
oleh 31 Djaruari 1968 jang dilakukar 

erang tentara komando Ko 

dar peraharan terhadap kapal 

Amerika Pucblo dua bari kemudian 

dergan 83 awak kapain 

Amerika Serjkat segera menger 

  

mata2 

  

h 

    
kan. skuadrar2 pesawat 

bomber ke pargkalan2 

tar 
Lautt 
dalam suatu barisan show of force 

terhadap Korea Utara 

    

Namun demikian, krisis 

miluas mendjadi perang teri 

awak kapal Puebto dihebuskan 

djelang achir tahun itu sedangk 

kapainja tetap ditahan di Korea Uta 

ra 
Irsiden2 pada 

batkan pemimpin2 Korca Selatan 

pgadakan tindakan? drastis urtuk mem 

perkuat pertahanan negaranja. Presi- 

den Park Churg-Hee memerintahkan 

urtuk membertuk sebuah kesatuan 

  

me 

    

  

  

     

  

  

tertara jang kuat dengan dua djuta 

perdudukrja sebagai (ladar Ame 

rka Serikat tentu sadia mberikan 
bantuan militer sepenuhnja 

Sgmentara itu, provokasiZ jarg dila 
kukar Korea Utara menir kan ham 

pir 130 kali bentrokan2 disepandjang 
perbatasan 

Didatam negerinja se Korea 

Selatan mempu bit 30,000 

tentara untuk membasmi) nbolan2 

komunis dan mereka diuga merentja 

rakan untuk member an non 
militer kepa a Lon Nol 
di Kambod 4 sa untuk 

mengusir Kk s 
Sebalikria, Am Serikat menem 

patkan 50,000 orangrja dj Korea Se- 

latan untuk memperkuat ahanan 

rja metawan Korea Utar kehadi 
ran mereka disini merurwu Korea Se 

latan adalah sangaf penting untuk te 

tap memelihara perdamaian disemenan 

djung Korea. (UPI) 

MENDATAR : 

?. SOTO, 8. AHAD, 9. PATRIOT, 

10. KAL!, 12 ADAM, 14. AHLAN, 

17. PANAM, 18. NSAN, 19. PONOK, 

20. ANGSA, 21. AGUNG, 22. SU- 

SAH, 25. PARU, 28. SITA, 30. PUS— 

TAKA, 31. BIMA, 32. PILU. 

MENURUN : 

1. TOBA, 2. TOPI, 3. PATIH, 4 
DJIKA, '5. MATA, 6. PAHA, '1 

LANGGAR, 13. DISKUSI, 14. AM— 
PAS, 15. LUNAS, 16. NIKAH, 23 
UNSUR, 24. ARANG, 25. AKIL, 
27. UPAH, 28. SAPU, 29. TALI 

Siapa2 pemenangnja? 

1. Hadiah ke-i Rp. “000,— 

Sdr. Nj. Sujamtinah 

Kampung Klaseman Rt. 8 
Lawijan Tengah, Soto 

Hadiah ke-ll Rp. 500,— 

Sdr. Hana Retnoar 

Dji. Dharmawasgsa V! 

Kebajoran Baru Djakarta 

3. Hadiah ke—lII Rp. 258 
Sdr. Sumitro 
d/a Kaswadi Guru SMP Neger 
Tanggerang 

9 

DJAWABAN 

TTS-MM : 14 DJUNI 1970 

MENDATAR 

1. KADO, 3. ROMA, 5. SORE, 7 

AZAN, 9. ULAR, 10. SIS!, 11. MA—- 

DAH, 13. APAK, 14. LAIN, 15. 

ARAH, 17. STOP, 19.RESTU, 19. 

RESTU, 20. SIAR, 22. ALIS, 24 

NILA, 25. RATU, 26. MOSI, 27. SO- 

Pi. 

MENURUN : 
  

1. KUBU, 2. OPOR, 3. RUAS, 4. 

AHLI, 5. SASA, 6. ELAK, 7. AWAL, 

8. NIAN, 11, MAKAR, 12. HANTU, 

15. AMAN, 16. HELA, 17. STAR, 

18. PILU, 20. SUAM, 21. RINI, 

22. ATOS, 23. SUGI. 

  

SIAPA2 BEMEN SATA PPL 
TTS-MM 14 Dru 

  

1. Hadiah kel Rp. 1000,- 

Sdr. MUSA SUHENDRA. 

Dji.Raja Tadjur 216 

BOGOR 

Hadiah ke ll Rp.500,- w 

  

Kalibesar Timur 9 
Djakarta Kota 

  

Hadiah ke Ill Rp. 250.- 

Sdx. SUHARTO 

  

Djt. Tidar No.220 

SURABAJA 

Untuk pemenang jang tingka 

  

dapat mengambil ser 
tersebut langsung ke Red 
inggu Merdeka,” Dil.M.S 

ngadji (Petodio Selatan) denga 
membawa. KTP. atau surat? tands 
pengenal jang lain, antara pk.09.00 
s/d 11.00. 

Djaka 
hadi 
Adm 
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Gaja Wiwi kalau sedang muntjul dilajar siaran 
TV-Ri 

SELAMAT ULANG TAHIN 

  

  
  

    

           

BAGI WIWI ABIDIN | 
UTJAPAN selamat hari ulang tahun tasi sendiri segalanja. Dan kim Wi 

silih berganti “diutlapkan oleh tamu2 wi a eka df RRI lengan ” 

jang hadir pada perajaan ulang tahur kes Puspa Kentjana Sarah 2 Pa 

targgai 15 Djuni larg baru lalu, a ah suku Bengkulu mengai : 

Wisma asa Kebajoran tubuh Wiwi jang diwa art..ajah 3 

Malam itu pesta berdjalan denga jarah anak Djakarta dari ibu 

meriah, upun tamu? nja ungkap dalam iasu tj/ptaan       
1 jakari aktu Malar 

ang datang tak beg'tu banjak, mung “wi "Djakarta Diwa' Malam” 

kin disebabakan udara buruk dan ka ain dari itu rupania bakat 1 
  

pamarnja Abdul Had 
   rera, perajaan itu di 

jam Selasa Para 

leh band Comman 

tis ibukota jarg had'r turut menjum 

  

mapuluhan dikena jangan dihibur 4 
dan para ar eba Hadi ik        

nanja ipat   b 

  

gkan suaranja 
Itulah pesta ularx tahun penjanj p 1 

remadja populer Wiwi Abidin jang gapura dan -. smg - 2 wi : 

merajakan ""harjdjadi”nja jang K jakarta Diwaktu Ka . 

Seberarnja ulang tahun W'wi dja- magenta 2 ya u . . 

tuh pada tanggal 13 Djuni, tapi ma i tahu alamatnja2 Di alan I at 

lam itu tentunja Wiwi daa kawan2 Petamburan 63: W'wi I: , 

Wiwj sendir' sibuk dengan atiara dan mah akan selalu Tea t 

tugasnja masing2 di Djakarta Fair : so hati 1 

Wiwi adalah anak kef'ma dari put- | Tidak diketahui deng 

ra2 keluarga Zainal Abidin Ulub jg ka Wiwisudah ada "'a' 

berdjumlah sebelas orang. Hania em 

pat orang anak2 keluarga Abidin jang 

berbakat dalam bidang seni suara, 

dan diantaranja Wiwilah jang paling 
—menondjol. 

Sudah lima tahun sediak tahun 85 
Wiwi berketj'mpung dibidang sent su 
ara membawakan lagu2 pop”, kata 
ajahrja Wtwi pada kami, Dia beladjar 
serdiri, tapi rupanja memang bakatnja 

dibidang itu besar, dia dapar menga- 

  

seperi ran anal empaandpan 

  

      

ra 

      

   

  

tap' malam itu Wiwi ser Kk 

an dengan seorang pemuda 
g. Kata teman2nja Wiwt, itulah 

Toro, patjarnja Wiwi 
Tidak mengapa, bukan ? Wiw' seka 

rang telah berumur tahun dan te 
lah memilih pemuda idamannta. Achir 
kata, kepada Wiw' jang telah mengin 

diak usia dewasa itu para pembatja 
MM mengutjapkan sekali! lagi selamat $ 

    

DUA model topi jang merupakan kontras satu sama lain terdapat di 

eksi perusahaan topi Guild jang terkenal di London. Kedua         antara ko 

topi dengan model topi badja dipakai oleh Liz Holr kari) jang 
mengenakan balju kaos putih dari wol, dan Chinky Babianska jang 

mengenakan sebuah badja abad angkasa Yiptaan Waimar Hats. 
(UPI 

  

      

  

   

    

ulargtahun   
     

     

      

  

: 

, s 1 2 
perasi plastik untuk menam rs ma 

Gantikannja, tapi kami zerk , , | : ee a $ Seperti halnja, kami djuga djangk 
anpa operasi bukan 29 
BERBEDA dengan ri jang M D E I f O TG ikai tjelana pandi: 

Miss Tamoko Oshrima senang memak 1 
kaos berwarna biru tua memaka K 59 
mini ketat. la mudah melemparka 
senyum. GigiInja berbaris rapi dan 
  ADA sematjam peraturan di Dersinar seperti mutiara, alisnja d 

luar negeri, djika kita hendak 
memotret model photo atau pe- 
ragawaty2, maka kita harus me- 
njediakan honorarium sekian 
kepadanja. Tetapi, kali ini dua 
peragawati Djepang ini memberi 
kan kelonggaran kepada saja. 
Sekalipun bukan suatu pose jang 
chusus diminta, hanja suatu snap 
shot pada kesempatan mereka 
sedang pesta—makan. 

Pertemuan dengan miss Itomi 
Kanamoto (21th) dan miss To- 
moko Oshima (19th) adalah ke 
berulan sekali, di Bandung. Hari 
itu mereka sedang sibuk didjamu 
pesta—makan oleh pabrik Toray 
Tetoron Famatex Bandung, di 
sebuah rumah makan Bandung. 
Kehadiran tiba2 kedua peragawa- 
ti2 ini sangat menarik orang2 
jang kebetulan berada disekitar 
nja. Terutama kepada miss To- 

moko Oshima jang membawa 
wadjah seperti wanita Barat dan 
memakai rok mini. Kedua orang 
peragawati Djepang ini amat 

jukur sampai melirit, bidji itanja 

jang tadjam dan kotjak idah d 

pajungi dengan bulu2 alis tiruan 
Dengan modal keindahan wadjahnja 
ini, tembakan2 pandangan matanja 
mudah menusuk dan mendebarkan t 
djantung laki2 hati jang tidak hidung : 
belang. 

Miss Tomoko Oshima mentjerita 
kan, bahwa ta memiliki lima orang 
saudara kandung dikota Koyto. Dje- 
pang. Disamping pekerdjaannya sebagai 
model foto dan peragawati, ia adalah 
seorang mahasiswi djurusan sastra, 
Diepang. Dalam hidupnja ia nampak 
sederhana sekali, ini dapat dilihat 
dari kaos jang dipakainya, dan hanja 
sebuah tjintjin dari nekel menghiasi 

djari manis kanannya. Tanpa djam 

tangan dan tanpa gelang-emas. Gam 
barnya sebagai model, sekarang banjak 

beredar di Indonesia sebagai rektame 
Tetrex, jaitu diantara sebuah pabrik 
Textiel dan kimia terbesar didunza dar: 
Diepang. Dan sebentar lagi foto2nja 
akan terbit, bersama mungjulnya 

kalender Toray 1971. Waktu ditanja £ 

berapa dollar ia mendapatkan hono- 
ranum untuk kesediaan pekerdjaannja 

populerkan perusahaan jang mem ini, dengan seret sekali achirnja ia 

  

  

   

   
Gambar2 ini menundjukkan dimana 

Miss Itomi Kanamoto (21 tahun) 
dengan dandanan rambut menurut 

mode jang kini sedang banjak di 

Djepang Gambar samping kiri dan 

kanan adalah Miss Tamoko 
Oshima (19 tahun) dengan menge- 
nakan rok-super-mini dan tak lupa 

pula untuk mengeriing sebentar 

dengan senjum manisnja disertar un 

tuk para permbatja " 

  

a
d
 

  

     

  

      
    

      
       

  

  

       

djangkung2, kira2 setinggi Rudy butuhkan kami, jaitu kain Tetrex mendjawab: “Dalam kontrak, ada 

Hartono. Wadjahnja Melatui kawan Miki dari Djepang Dan besok kami akan berangkat me noknja tis 
13 .. 4 tokoh textiel jang sudah em nudju Medan. Menjenangkan sekah Sebelum berpisah saja sempat me 

rambutnja jang lebat digajak. —— » asih" P pe 
mia tak, 2 i di Nagan pat tahun menetap di Djakarta, me- Ijantikkah saja? Terima kasih uanjakan, apakah dengan memakai « 
Kana - Bab Dan Taat mungkinkan- saja melakukan tanja Tanja: “Apakah rambut berwarna rok misi di Bandung tidak merasa 
Okt jang 4 2g. | djawab singkat. Goklat muda menjenangkan non dingin? 
Goklat—muda telah mengganti Tanja: “Miss Itomi Kamamoto, — Apakah di Djepang banjak gadis? “Dingin? Udara di Djepang bisa | kan warna rambut aslinja, hitam pasti banjak orang senang dengan melakukan operasi plastik” Maaf, lebih dingin, kami sudah biasa mx 
Mereka tidak membawa “bom ketjantikan wadjah nona. Berapalama — lekuk? bidung dan bentuk mata nona rakai rok « Apakah saudara me 
sex” seperci biasanja bintang? nona akan tinggal di Indonesia?” sangat bagus ali” rasa dingin?” berganti anja i 

film kita, tetapi daja tariknja Djawab: “Mungkin kami akan Djawab: “Rambut berganti warm Jah, mungiim kami bisa pamas 1 | 
100x. dipusatkan pada kerjantik tinggal di Indonesia selama satu bulan hanya sekedar mode, dan saudara dingin kalau tama2 ma ok mi ts: | 

an wadjahnja dan mode pakaian Kangi “. nga kem bali dari Djawa adan Sa ebaal. na: Pena aan “. " bi 3 
£. 8 € rat t S & & e Ni t 3017 .? Ka 5. $ Yiumur, kami melihat-lihat kota Sura 2 h sering berkom » 1 jang dipakainja, ditambah gaja : Mad 2 5 ' aa a : 1 - 
tye Ye”Nia 84 baja, Madiun, Semarang, Tjeribon dl tang warna dengan camera . Ve Se F3 

Kesemuanja ini dalam rangka mem di Diepang banjak orang melakukan 

 



  

   
   

PROTES PERDJANI )jIAN KEAMANAN 

- 

ai - 
“ni 

ha: 

, membawa bendera2, jang mewakili berbagai2 golongan 

wa2 golongan 

jalan2 dip 
jan antara 

1g seyara 

la 

orgamsasi, makasi    

          

ang akan dip 
a2 40 000 oran 
D5 

    

303 « 

tentram 

  

Kebadajaan | 
Di Wonotjole | 
Sarabaja | 

    

2 daerah d 

  

himpun dalam orga 

berdasarkan tjatatan 
Pembangunan  centrum ke 

di Surabaja tersebut diharapkan da 
pat dimulai bada tahun 1871 nanti 
dan mentjakup teater gertutup ber 

Urgkat internasional jang dapa diper 
gurakan untuk pementasan drama, 
tar! dan musik. Teater terbuka guna 
magmertaskan kesenian daerah. Teater 

arena guna pementasan jang sederha 
ra. Tempat latihan besar untuk lati- 

har acting, ballet dan ia'n2 lagi, sang 

gar untuk latihan para pelukis, ge- 
dung perpustakaan, ruang pameran 

  

DITENGAH-TENGAH SALDJU ES 
Pendjeladjahan oleh suatu e 

melalui daratan dari 

WALAU betapa hebatnja 

perlawatan dalam sedjarah 

kemanusjaan, seperti perdja 

lanan ke bulan, namun tidak 

ada jang dapat menghalangi 

pelopor2, ahli2 riset setjara 

perorangan aruk melandjut- 
kan terus rentjana2 jang telah 

dibuap sebelamnja dibumi. 

Peta2 dari planjt k'-a ma- 
sih tera» sadja memperlihz. 

kan berbagai ..tempa:2 tak 

dikenal" dan pendjeladjah2 

jang beryudjuan unt.ic ilmu 

pengetahuan berusaha terus 

ntuk menempuh rie2 jang 

belum . d'kenal. 

Beberapu minggu jang Jalu, 

suatu ekspedii ketjil dari Co. 

logne terdirj darj cudjah pria 
dan seorang wanita akan men 

djedjakkan kaki mereka d pe 
sisir Barat pulau Greenland 

guna mentjoba menempuh 

suatu trip jang sebelumnja be 

  

kiri dar kaum buruh jang muda 

kota Tokyo untuk memprotes 

Amerika Serikat dan Djt 

otomatis pada tang 

srotes j: 

ng menentang per 

     

  

am barisan i 

  

MINGGU MERDEKA 

| BRIADJAR DARI TRAGRDI PERAN 
- KORBA DUA PULUH TAHUN JANG LALU: 
Perang Dingin, Achirnja Meletus 

  

HALAMAN III 

    

Djadi Perang Terbuka 

Duapuluh tahun j.l. pada 
tanggal 25 Djuni 1950, sua- 
sana perang dingin jang te 
lah ada sedjak perang du- 
nia kedua di Korea, tiba? 
meletus kembali ketika pa- 

sukan2 Korea Utara mene- 
robos masuk Korea Sela- 

tan. 
Perang dingin berobah 

mendjadi panas dan. meru- 

pakan konfrontasi besar jg 

pertama antara Amerika 

Serikat dengan komunis 

jang militan, jang akibatnja 

bisa dirasakan kemudian 

dalam perang di Vietnam. 

Sepuluh divisi tentara 

Korea Utara, diperkuat de- 

ngan 500 tank buatan Ru- 

sia dan 2.000 buah kesatui- 

an-kesatuan artileri dengan 

mudah dapat melanggar 

pos2 pendjagaan Korea Se- 

latan disepandiang perbata 

san dalam suatu iringZah 

RINTANGAN TERBAKAR 

Tentara Korea Selatan 

jang berkekuatan 100,000 

orang, menurut gambaran 

Amerika Serikat merupa- 

kan “kekuatan jang tidak 

seimbang jang hanja diper- 

lengkapi dengan sendjata? 

ringan. Kebanjakan barisan 

pertahanan Kerea Selatan di 

sepandjang garis perbatas- 

an 38 deradjat disapu ber- 

sih dalam serangan penda- 

huluan itu. Fasukan2 komu 

nis telah berhasil merebut 

ibu kota Korea Selatan 

Seoul dalam waktu empat 

hari dan melandjutkan se- 

rangannja keselatan. 

Ketka Korea Aimerdekakan dari 

perdudukar. Djeparg pada a hnir pe 

rary dunia kesll, negeri iri dibag 

dalam dua bagan juduki 

bagian — utarar 

     

  

     

  

      

   

    

   

    

  

Suatu rintangan telah terbakar ketika terdjadi kerusuhan jang hebat antara polisi dan kelompok2 

golongan kiri disuatu daerah Latin dikota Paris baru2 ini 

dan ruang chusus arigalery. (Antara) 

TUDJUH PRIA DAN SATU WANITA 

lum pernah dilakukan: me- 

& Greenian dari Barzs 

ke—Timur. Selama ini, semua 

perdjalanan jang meljatasi da 

taran es setinggi meter 

ini dilakukan dari arah keba 

likannja, dimula dengan eks- 

pedisi Frjdtjof Nansen — dia- 

lah manus'a pertama jg melin 

tasi Greenland djtahun 1888 — 

jang memberj djalan kepad2 

Myutle Simpson dari — Scot. 

laadjz untuk memperoleh suk 

sesaja ditahun 1965. 

Dipimpjn Seorang Pe- 
ngijat Mobil. 

EKSPEDISI ini akan dipim 

pin oleh Peter Neueneer. se- 

orang penge'jat mobil jang 

beas'a 43 yahun. Anggotz2 

lainnja secrang doc. 

tor pada Akademj Olahraga 

di Cologne, seorang came- 

raman, seorang wartawaa, 

Barat ke Timur 
maupun seorang guru olahra 

ga berusja 26 tahun, seor?ng 

penerbarg—lajang dan pe- 
main sky Susanae Nietzky. 

Neuenerer telah pernah men. 
tjobanja d musim panas ta- 

han 1969 jang lalu. tetapi ter 
paksa kembali lagi karena sa 
lah satu siee pengangru: ba 
rangnja terselim kedalam es. 

Ekspedisi tahun jn, direnija 

nakan dengan sangat hati2. 

Barang2 sebera- 1500 pound 
akan dizngkat dengan 4 buah 

slee. Romb»ngan tersebut me 

Ng nginj agar perdjalanan se 
pmndjang 550 km inj dapa: di 

tempuh kira2 dalam enam 
minggu. Sebuah rute jang lu 

rus djo'lih Untuk menghubu- 

ngi Angmagssal': dars Strom. 

fjord. Orang2 Djerman ini 
rapkan akan dapay me 

ngatasi kesulitan dari anggo 
ta?nja dalam hai pemakaian 

(AP 

GREENLAND 
edisi pertama 

alat2 petundjuc gjalan jang 
biasanja ser ng dilanda t»pan, 
dengan memi| unakan Si- 

njal petandjuk dari Angkatan 
Udara Amerika Serjka: jang 
dapat diterima melalu radio. 

.Suksesnja ekspedisi inj ter 
gankuag darj persiapan?nja", 
kata pemimpin ekspedisi ini 
disaay sebelum men-nggalkan 
Rep. Federasi Djerman. Kali 
ing dja sudah memikirkan 
urtuk segala—galanja Bila 

#nggota2 isjaja dipaksa 
cleh topan untyk berhari—ha 
rj meneduh didalam kemah- 
nja, maka deygan permajnan 
tjatur, karyu dan "Parcheesi” 
mereka dapa: menghabiska" 
waktunja. Buat Guru olahrs 
ga Susane N'etzky sendjti. ada 
lah merupakan wania kedaa 
melintasi Greeenland naelal: 
Yarwtas. (DAD). 

  

sudahlah njata sedjak semula bahwa 

Korea Selatan tidak akan mampu men 

tjegahnja tarpa bartuan darj luar 

Segera sesudah invasi ini, Dewan 

Keamaran P.B.B. bers'darg dan me 

tainta kepada Korea Utara untuk 

merarik kembali pasukar2nja. Korea 

Utara tidak mematuhi permintaan 

Pada targgal 27 Djuni, Dewan 

Kegmaran bersidang kembali dan 

menerima sebuah resolusi jang me 

njerukan negara2 arggauta P.B.B un 

tuk membantu Korea Selatan Ame- 

rika Serikat diangkat mendjadi ketua 

pelaksara untuk merdjalankan usaha 

PBB tsb 

Tiga harj kemudian, Presiden AS 

Harry S. Truman memeri 

Die Douglas McA 
Tokyo untuk m r 

uar2 darat AS untuk membaniu 

  

     

  

    

  

isir musuh jang menerobos di 

a Selatan. MeArtkur Kk n 

merdjadi - Komandan dari uh 

tentara PBB. di Korea 
PASUKAN2 PBB DIKEKAHKAN    

  

PBB. dikerahkan 

  

tar hktob 
PBB » erdjumtah 

yg dimaca 4 17,000 pa 
Umerika, 206,000 pasukan Ko 

4 Selatan dan urit2 dar 
gauta P.B.B. iang lan me 

rea Utara. dan 
Korea Man 

        
  ketika 600,000 

riina Komu 
gi pada 25 Ncepember 

  

pasukar "sukarelawan 
ris merjeberang' surgi Yalu jang 

letakrja antara Mantjurla dan Ko 

rea Utara 
Tertara P.B.B. terdesak mundur 

kembali selurubrja dan kaum Kcimu 

nis merebut Secul kembali pada tgi 

4 Djaruari 1951. Invas dihentikan di- 

sebelah selatan Seoul dan mereka di 

desak kesebelah utara kota ini 

Perarg mendjadi terdjepiz disepan- 

djarg garis 48 deradjat, jang merupa- 

kan batas jang 'ama. Pada tanggal 23 

Djur! 1951, delegasi Rusia dj P.B.B 

Jacob Matik mengusulkan diadakan- 

nja suatu perdjandjian perdamaian 

dan mergachirji konflik, 

GE ATAN SENDJATA 

ESUDAH dua tahun diada- 

S kan pembitjaraan jang tak 

  

menentu jang diikuti deng- 

an penentuan posisi pada 

front2 pertempuran, achirnja 

ditardatangarilah suatu gentjatan sen 

djata pada tangga' 27 Djuli 1953, dan 

tembak menembak dihentikan keeso- 

kan harinja djam 10.00 pagi 

Walaupur 16 negara anggauta P.- 

B.B. membartu usaha untuk menghen 

tikan agresi komunis di Korea, ada- 

lah Amer'ka dan Korea Selatan jang 

terutama telah bosan akan permusu 

han ini. Biaja perang jang harus di 

keluarkan Amerika dalam perang ini 

mentjapai diumlah 20 m'ljar doliar 

Korban jang tewas dipihak Amerika 

adalah 34.000 orang dan lebih dari 

100.000 orang luka2 

Korban2 dip'hak komunis diperkira 

kar hampir 300.000 orang Korea Uta- 

ra dan 200.000 orang Tjina jang tewas 

dalam perang ini Sebagai tambahan. 

220.000 tertara Korea Utara dan 700. 

(Bersambung kehal: VI) 

ia naa ST



  

Ba Se Nu ng ANN TAN SNN n Dn en au 

    

  

  

MINGGU, TANGGAL 28 DJUNI 1970 

  

  

Ikiris Italia Sophia Loren dan suaminja, Produser Carlo Ponti tiba disebuah gedung bioskop di 

Roma untuk menghadiri pertundjukan film “Viola, Violini, Viola d'Amore'' Pada latar belakang 
tampak sebuah poster jang digantungkan oleh mahasiswa2 dari Akademi Drama Roma. (AP) 

  

MELIHAT-LIHAT PASARAN PERKAWINAN 
Iklan2 perkawinan di-analisa ahli2 ilmu kemasjarakatan 

Kaum pria katanja, harus memiliki rasa humor jang baik 

HLI Iimu Masj:rakat Peter 

Kaupp dari Mainz (RFD) kini 

sedang bekerdja dalam lapa 

ngan baru sambil menjelidiki 

pola2 tingkahlaku manusia da 

lam masjarakat modern: klanZ Per- 

kawinan. Ia telah mengumpulkan 

1136 iklan perkaw'ran dari koran2 

harian dan mingguan selama 4 ming- 

gu dan menganalisanja. 

Menurut penjelidikannja, 61,474 da 

ri orang2 jarg kesepian jang mentja- 

ri "Kawan hidup” adalah wanita. Me 

rek, terutama tertarik pada "partner 

jang tjerdas dengan rasa-humor jang 

baik dan sifat jang baik.” Djabatan 

pr'a tiada memainkan peranan jang 

penting lagi, namun masih lebih pen 

ting dari tampang sitjalon itu Menge 

nai Idaman wanita ini, ahli ilmu ma 

sjarakat tadi dapat memberikan pen 

  

   
     kanmya sendri 

anja kemb 
nyeba- 

  

Aku tahu akar 

f A w 
BACK WITH — 

HIS MOON 

— Aku banja ingin mengutspkan 
selamat atas kembalinja Tn. Mc 
Kee dengan batu2 bulannja. 

# Ia sedang sibuk, Wash! 
Tamunja seorang sardjana luar 
negeri jang sangat terkemuka 
jang ingin dipakai Tn. McKee 
kukira! 

CAPTAIN 

djelasan bahwa mereka ingin mena- 
ikkan martabat sosialnja ber-sama2 
dengan keduduka: suaminja. 

Masa-masa dimana tjita2 utama wa 
nita memuntjak dalam tiga lapangan 
jaitu "geredja, anak2, dapur, sudah 
berlalu di Repubfk Federasi Djer- 
man, Nijai pribadi tidak menentu- 
kan, Kaupp menerangkan perobahan 
ini, dengan kebebasan relatif wanita 
modern jang terdjamin dalam dunia 
nja berkat professi dan Iatihan2. 
Akan tetapi, pria modern jang meng 
harapkan menemukan partner untuk 
hidup bersama dengan bantuan iklan 
surat kabar, terutama mengingin!i is- 
teri jang menarik jang dapat men- 
djaga-diri dan jang tentu sadja mem 
purjal perawakan iang baik 

"Market-conforming behaviour”" — 
beginilah ahl! iimu mastarakat 'tu 

menggambarkan korespondensi per- 

sembahan-diri wanita ini dengan ke- 
inginan2 pria djuga sebagai persetu 

Gjuan dari gambar-d'ri pria dan peng 
harapan wanita. Apabila pasar per- 
kawinan dalam pers benar? dapat 
memberikan gambaran jang represen- 

tatif dari masjarakat, maka sesuai 

dengan kata2 iklan itu — hampir 

seluruh penduduk Djerman toleran, 
kosmopolitan dan dinamis. 

Keinginan akan perkawinan jang 

pasti tidaklah seperti dinjatakan ber- 
tahun-tahun jang lalu, seperti kata Ik- 
lan-iklan itu. Dari kaum wanita - beru 
s'a rata-rata 37. 1 tahun - hanja 36 
persen jang ingin melangsungkan per 

kawinan langsung dengan iklan-iklan 
mereka. Sebaliknja 60 persen dari ka 
um pria - berusia rata-rata 39.3 tahun 
Ingin kawin selekas mungkin, (DAD) 

  

" TB 

t 

    

Hal ini akav dikeluarkan dari 
Pengadilan! Aku telah menga- 
kui sebelum anda memperingat 
kan bahwa ini akan dipakai se- 
bagai bukti terhadapku! 

Duh ... sedih melihat karier 
paman Jake berachir seperti 
ini. 
Berachir, ia baru sadja beru- 
mur 77 tahun! 

  

tjergam oleh : 

ESLYE TURNER -I 
p x £ 

  

telah memperba 
n pada tangk: mi- 

yemaksa kita untuk 

— Apakah anda 

    

ojak jang 
mendarat” 

Itu hanja kesalahan pada atat 
pengukur bukan kebotior- : 

an! Kita dapai berangkat besok 

  

  

Tentu sadja aku tak pernah 
akan membahajakan keselamat 
an anda dengan membuka raha 
sia mengenai identitas Tuan jang 
sebenarnja, Dr. Er—Walruski! 

# Baik! Djadi kita telah membuk 
tikan jang paling berharga satu 
sama lain. 

  

  

— Besok kita akan mengerdjakan 
nja setjara terperintji apa jang 
harus dibuktikan dari suatu per 
sekutuan jang dihargakan! 

t Og tidak ... bukan dia! 
Alangkah kurang adjarnja. 

Sophia Lore 
Memerankan 

Isteri Pastor 
Film Tentang Hukum Tidak Kawin Selama 

  

Hidup Bagi Pastor. Soal Jang Paling Banjak 

Menimbulkan Pertentangan Geredja Katolik 

     
     

    

peranan 
n fit 

seOran 

1 ini 

kan rok min 

pada se 

    

yrang 

  

or” dan diprodusir 

    

Sophia Lc sendir 

Ponti. Sophia Lorer 

C dengan Marcello 
Mastroianni — sebagai Pastornja 

Marcello Mastroianr 

kohnja da 

berhasil bagi Sophia Loren 
Dalam film itu 

bernama Vale 

   
  

i Sophia Loren 
     

      

RAHANG DAN DAGU JA “5 
KURANG TJANTIK BISA DI 

"VERMAK" 

    

   

  

SEANDAINJA an 

  

tampaknja dewasa ini 
hang dapat dianggap 

biasa. 

  

     

   
    
   

   

    

   

   

  

lu me 
angguang 

uknja ang 

tidak segan 
gan dari rat 

Menurut " 
jang giginja k 

a.. S 
anak2 jai 

       
tam. 

   
ang kurang ba 
dengan apa jang d 
suatu kawat pengatu 
ru perlu untuk pa 

lah dewasa dar memp 
   

    
c b k 
ahang jang tidak dap , 

lagi dan orang2 jang r 
ng terlalu pendek 
Opera 

      

sudah pernak 

  

tersebut, 

lah dari leher u uk merobah letak 

rahang. Soalnja pembedahar 
tjam itu meninggalkan bekas jang 
buruk disamping djuga lebih berbahaya 

karena risiko terkenanja 

jang dapat menjebabkan ke! 

seluruh muka, lebih besa 
tu djuga lebih sukar untuk metetak 

kan petjahan2 rahang sesukanja. Dok 
ter dari Zurich itu membedah dari 
dalam mulut, sehingga tidak ada 
bekas2nja 

Bagaimana tjaranya? Andaikata ada 
orang jang dagunja terlalu pendek 

dan rahang atasnja terlalu menondjol 
kemudian, maka rahangnja (baik jang 
atas maupun jang bawah) dipotong 
Dr. Obwegeser telah mengoperasi 
lebih dari 500 orang, dan banjak di 
antaranja sesudah perawatan itu hamn- 
pir tidak dapat dikenali kembali. 

(PAB) 

sema 

       

    

chi 

    

hadar k lupar ) tidak 

      Pasangan Shopia Loren dan Marcello 
Mastroiani dalam filmnja “Isteri se 
orang Pastor” 

 



    

   

      

DARI TJELAH? KEHIDUPAN KOMPONIS : 

Dunia Artis 
MINGGU MERDEKA 

dan Model Bagi 

TEPUK tangan dan suara rjuh ren- 

dah terdengar mer'ah dalam n'ght- 

ctub di Hotel Malaysia — Singapura 

Dan sppiause jang sedemikian meri- 

ahnja Ini adalah untuk "THE VENUS 

GIRLS", setish dance group jang di- 

pimpin Tity Oadarsih selesai dengan 

floorshow-nja, Sambutan jang meriah 

inj mereka peroleh sct'an malam se- 

Jama dua bulan lebih di-nightclub Ho- 

tel Malaysia itu. 
Tadinja "The Venus G'ris" ini, ha 

nja mempunjaj kontrak untuk menga- 

Gakan floorshow selama beberapa ma 
lam dibeberapa tempat di-Singapura 

Tapi berkat pertundjukan The Venus 
Girls jang sangat mengagumkan dan 

sambutan hangat jang mereka peroleh 

acbienja membawa mereka memasuki 
nigitciub di-Hotei Malaysia, salah sa 

tu hotel besar di-Singapura. 

Pada mulania "The Yenus Girls” 

mendapat kesempatan untuk mengisi 

floorshow di-Kotel itu selama bebera 

pu malam sebagat pertjobaan dan 
djuga join show dengen artis2 dari 
Hongkong — Australja dan Philipina. 

Karena performances The Venus Giris 

ini telah mempesonakan para night- 

Clubbers, achirnia mereka memper- 

oleh kontrak selama dua bulan lebih 

untuk mengisi floorshow di-hotel 'tu, 
Kini adalah "The Venus Girls'' Show 

tanpa joint dengan artis2 lain, Setiap 

mereka selesai dengan pertundjukan- 

nja, appiause meriah dan hangat me- 
njambutnja dan disertai yelling (teria 

kan) dari para nightclubbers : . 

More .... 
dan appiause jang meriah ini teruta- 

ma @tudjukan kada pemimpin The Ve 
nus Giris : Tity Gadarsih. 

  

“ sebagai penaripun, Tity 
ni sedang 'bergaja dengan 

mup"The Venus Girl" —nja. 

(Foto: Tjendrawasih)    

                                                          

   

KAMSIDI 
   

     

    

AMSibi 

dan 'alim 
Solo ast ira 
pada bul Februari tahun 
1910 lahirnja tak 

ingaO, Dia adalah putera ke 
dari Bp. Abdui Gohar jang be “d 
seni, Dia dibesarkan di-tengah2 ke 
luarga muslim Sang tha'at kepada 
aggwa (Islam) maka tak ajal lagi ka 
lau Bp. Kamsidj orang j tha'at 
kepada Agamarja. Mergenai perdi 
Ginarnja, ja birsekolah jang berpen 
@dikan agama Islam: Di Madrasah 
Islamijah Surakarta 2 Tahun, -mon- 
Gok mengadji di Krapjak —  Jogja- 
karia selama 7 tahun kemudian kem 
balj ke Solo dan bersekolah di Mad 
rasah Mamba'ul "Ulum sampai tamat 
(1931). 

Dia d'sampirg beladjar ilmu Aga- 
ma berkesempatan pula beladjar alat 
musik sebagai tuntutan diiwa seni- 
rja. Jarg dia peladjari adalah — alat 
musik p'aro, dimara ja beladjar pa 
da seorang Belanda bernama: Maj 
Gertiel tetapi hanja selama 6 bulan. 
Karena masalah biaja (keuargan) 
maka ia berherti darj kursusrja dan 
beladjar sendiri (otodidak) D'samping 
pak Kamsidi dapat main piano japun 
gemar akan alat2 musik lainria ter. 
utama jarg bersenar misalnja: Bass, 
Gitar, viol dil. 

PERNAH MENERIMA 
HONORARIUM Rp.200,- 

DARI PEMERINTAH 
UNTUK LAGU 

WADJIR. "MARS PON” 
JANG DITJIPTANJA 
Pada tahun 1960 pak Kamsidi te 

lah berkeran pula merunaikan ru 

Istam | Lima (naik Hadiy se 
kembat i Tanah  Sutji berganti 
rama: Hadj: Acimad — Sjamsuddin 
Dar pada saat sekararg ini dia te 
tah hidup tentram dan bahagia ber- 
sama dengan seorang Isteri dan ke- 

tiga puteranja 

AHUN 

merirtah 

        

1951 darj fihak Pe- 
Indonesja (K.R.I 

Pusat Djakarta) — mengaba 

dikan lagu tjiptaannja dida- 

lam piringan hitam bersama 

dergan lagu-kebargsaan "Indonesia 
Raja”. Dengan demikian lagu tjipta 
arrja, jakni Mars PON itu ditetapkan 

@'eh Pemerintah Indonesia sebagai 
lagu wadjib PON. Dan sebagai imba- 
Jannja dia mendapat penghargaan 
Gari Pemerintah dan diantaranja be. 
rupa uang tunai sebesar Rp. 200,- 
(Datja: Dua ratus rupijah). 

  

TITY @ADARSIH 
DUNIA ARTIS ADALAH DUNIA- 

NJA. 

AGI Titv, dunja artis adalah 
dunia-nja dimana fa mentju- 

rahkan seluruh tjintanja, dan 

dunia inj dirintis-nja dalam 
usia kanak2-nja Tity dengan 

memasuki sekolah Ballex lang terke- 
nal di-ibukota. Dalam usia mudanja 
ini TitvGelah memperoleh peladjaran 
piano. Dengan gerakan jang lemah ge 

mulai dalam tarjan2nja jang Indah 
mgmpesona, membawa Tity untuk me 
masuki Sanggar Karya Hotei Indone- 

sia, sebuatr sanggar penari2 jang se 
lalu muntjul dalam tarian2 jang me- 
ngagumkan Bersama Sanggar Karya 

Ini, Tity telah mengelilingi seluruh 
kota2 besar di-tanah air kita, mem- 
pertundjukan jang terbaik jang dapat 
diberikannja sebagai primadora dari 
Sanggar Karya ini. 

Sukses telah diperoiehnja sebagai 
penari. Djuga sebagai penjanii denga 
an sebuah vocal group ''THE SALAN 

TI SISTERS" lang dibentuk bersama 

adiknja Sally Sardjan (kinj diuga ang 
kota Band wanita "THE SINGERS”). 
Tadinja The Salantj Sisters inj ada- 
lah sebuah trio, tapi kini adalah duo 

vocal's, Kedua kakak beradik. ini sa- 
ngat menarik dalam pertundjukan- 
nja dalam berbagai bahasa dengan ga 
ja jang mempesonakan 

SE jang memiliki wadjah jang 

melancholik ini telah pula menarik 
perhatian dunia artis 'ainnja, dan ini 

adalah dunia pentas jang sangar me- 
njenangiexpressi wadjahnja. Kalau 

tadinja ia adalah primadona-nja Sang 

gar Karya H.I.—kin| dalam waktu jg 
singkat pula lengan bakax dan kemam 

puan aktingnja Tity mendjadi salah 
satu primadona darj Teater Populer 

Hotel Indonesia disamping Syivia Na 
inggolan dan Dra. Tuti Indra Malaon. 

Sukses jang diperolehnja dalam du 
nia pentas telah memudahkan Tity me 
masuk! dunis akting dalam scope js. 

lebih besar. Dunja film pun meraih- 
nja dan film pertamanja adalah : 
Hantjurnja Petusiangan — jang dibin 
tanginja bersama Bing Siamey — Ai- 

fjan dan Susan Tolani. Kemudian film 
keduanja adalah sebuah film musikal 
besar: Dibal'k Tjahaja Gemeriapan, 
sebuah film dimana Tity mempertun- 
djukan tarian — njanjjan dan permai 
nan dradatiknja dar ilm Inj dibin- 

tangi oleh puluhan penjanji pop dan 
bintang2 film tenar 

Kemudian ketika — Sanggar Karya 
H.I. bubar, pada saat itulah Tity ber 
sama1 dengan beberapa temannja mem 

bentuk sebuah modern dance group 
lang tiepet dikenal oleh masjarakat 

"THE VENUS GIRLS", jang memper- 

olek popularitas dalam waktu singkat 

Dance group ini merupakan pelopar 

dari dancei group lainnja Bersama 

the Venus Giris in! Tity telah mengun 
djung! Malays'a dar Singapura pula 

ity menjaksikan sebuah film terac- 

hirnja jang memperoleh sukses lu 

ar biasa dalam pertundjuk: 

film "SEMBILAN” sebuah flim 

sai Indonesia, 
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PENGALAMANNJA MBIDANG 
USIK 

IMULAI tahun 1931, Kamsidi 

beriiasil mendirikan k 
club (Kauman Band) jang sa 

at itu telah dikenal oleh ma 
sjarakat Solo,  Rada tahur 

1942 ia diinjnta oleh  Maladi (Ex 
Mempen) untuk memimpin orkes pa- 

da Hosokyoku jang dahulunia (sebe- 

lum diganti Djepang) bernama: Solo 

se Radio Vereniging (S.R.V). Semu- 
la ja tak sanggup menerima djabatan 

itu dengan alasan ia sibuk ditoko- 
rja meubel, akan tetapi penolakan 
Itu disalah tafsirkan bahwa penola- 
kan berarti anti Pemerintah Dai 
Nippon (Japan). Pada tahun 1949 

sampai pada tahun 1954 pak Kayusidi 
memim-in R.O.S. (Radio Orkes Su 
rakarta). 
Selama la mendjadi tampuk pim- 

pinan orkes tsb, telah berusaha be- 

  

      
    
    
     
      
     
    
         
       
      
     
     
    
    
     
     
     
      
      
     
    
      
      
    
    
     

     
    
    
     

     
    
          

    

    

  

   

  

    
   
   

GAUN MINI JANG MEMPESONA 

Biasanja orangakan lebih tertarik pada badju2 bulu jang harganja 
mahal, tetapi badju mini jang menakdjubkan ini jang dikenakan 

oleh VICKI HODG benar2 mempesonakan para penonton telah 
jang menghadiri film “Marooned” dibioskop Odeon, London jang 

dibintangi Vicki. 

HALAMAN V 

  
   
    

   (AP) 

  

MEMASUKI DUNIA 

PRAGAWATI 

ITA mengetahut bahwa me- 
nari — menjarji dan akting 
adalah dunia-nja Tity Gadar- 

sih. Kini kitapun melihat ka 
rier baru, jang adalah djuga 

sebagian dar! dunja-nia Tity, walau 
pun langkah untuk memasuki dunia 
Ini dilakukan setlara iseng? disam- 
ping kesfbukannja. Kini karier seba- 

gei pragawati dalam dunia mode dan 

langkah untuk memasuki dunia ini 
tampaknja peiahan, tapi adalah suatu 
langkah jang slow but sure dan apd- 
lagi pada tahun? terachir ini. Tebunz 
mendatang telah terdjadi peralihan 

Galam dunia mode dan para fashion 
Gesigrers mengalihkan pandangan gan 
kreasinja dari figure montok kepada 

:re jang kurus dan rata (flat Ngu      

  

Untuk ini Titv telah memenuhi 
sjarat2 jang dikehendaki oleh dua 
mode dan fasbion designer. Dengan 
Gimik'nja oleh Tity figure dan raut 

D jang mirip dan menjerupai 
GY, pragawati terkenal dar! Ing 

  

is jang memperkenalkan mode Mj 
n! keseluruh dunia. Djuga mode Mini 
Ini jang memungjulkan mode lawan- 
nju: mode Maxi dan mode Midi 

z » membuat nama 

  

     ang dan ja pun muntjut 
dalam berbagi sbion shows jang 
diadakan oleh n house dari luar 

  

Gan dalam negeri 
Bagi Tity jang berhasil dengan ka- 

rierInja delam dunia: tari—njanji— 
akting dan mode Kesemua 
nja itu telah memberikannia Gjulukar 
Sebagai artis jang serba bisa dan se 
bagasi seorang artis jang 

  

serba bisa 
jang selalu di-iringi sukses dan kesi 
buker2. Tendk hal ini sangat melelah 
kannja. Dan ketika bal ini kami te 
njakan pedanja, Tity dengan terse 
njum manis dan bernalas lega b 

    

   

  

  

ta: Jah kesemuania tjukup ciah- 
Kan, tapi bagi sala, kesemi . tu 
udalah dunja sala — dunia ja veie 
lahkan dan diuga dunia jang menje 

Bob The Presidesi: 
LN ANN PMT AN MENPAR NA MAA 
berapa kail untuk mengundurkan di 
ri ramun selalu tak berhas 
rakan tak ada- orapg 
tikannja. Dan setelah 
meng "up-grade” saudara Dasuki se 
kaligus dapa menggantikan, maka 

  

      itu pula (1954) pak Kamsidi 
Gari pimpinan R.O.S 

Disampirg lagu Mars PON, pak 

Kamsidi pula berhasil mentitp- 

takan lagu lars berdjudu! ,,Mars Bam 
bu Runtjirg” — lagu iri diabadikan 
Rurtjirg” — lagu Ini diabadikan 

R.R.I. Surakarta sebagai lagu pembu 

kaan apabila R.O.S (Radio Orkes 
Surakarta) mengadakan siaran di 
Studio maupun mengadakan pertun- 

djukan dibeberapa tempat iainnja. 
Segala reputast baik jang telah 

Gitjapai pak Kamsidi demi rasa-tang 
sung djawab kepada negaranja (Indo 

nesia), kiranla bal itu tak akan di- 
lupakan oleh sgluruhbangsa Indone- 
sia. 

(Pena: IMAM MU'ABIK) 

   

    

     
Widy awati 

#DYA 

W: 
idalat 

     
   

           
   
         mesra dengan penjanj: Djoko Susil      

   ntuk memainkan peran?    

       

  

    

miliki 

  

tvpe 
terlihat 

Apa | 
Asrul Sani 

film itu sel 
benar2 me 

  

    seperti 
kedua 

arahan 

lam 

bisu 

         
     onja da 

si gadis 
penonton- 

   

    
    

   

  

    

   
   
    

  

inkan      
   aja. 

Ketika fily he 
akan dibuat, 

    Big Village 

sebenarnja Widya sudah 
bersedia menerima tawaran Usmar 
Ismail untuk main iagi. Tapi ketika 
itu timbul konflik antara Usmar de- 
ngan Ibunja (Aryati), sehingga ter- 
achir Widya solider dengan Ibunja 
membatalkan kesediaannja untuk ikut 
mam. Tempat Widya kemudian di 
gantikan oleh Alice Ishak jang se- 
betuinja memang lebih sesuai dari 
pada djika dibawakan oleh Widya, 
karena peran tersebut adalah teen-ager 
jang pe: Hi saat ini Widya riang. ingga idy 
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HONDA, nama beroda jang sangat 

  

MODEL S-—90z 

Honda 90 jang terbaru mempunjai 
ketjepatan 1/8 mile per 12 detiknja 
pada: start pertama sampai dengan 
100 kilo per djam ketjepatan maxi- 
mum. Ini semua disebabkan oleh 
8 horse power untuk 9500 rpm dan 
0.65 kg/m torgue untuk 8000 rpm 

termasjhur 

   
   

  

       

    

MODEL C—70 

, 
Motor jang telah terdjual djutaan ini 
mempunjai daja kuda 6.2 jang terda 
pat dalam mesin OHC 4 — strokenja. 
Tambahan2 jang baru untuk keama- 
nan si pengendara, tempat koper 
jang terbuat oleh crome, extra penu 
tup kami menghindarkan dari angin   

  
  

    

   

    

   

    

    

    
    

    

    

Dengan mesin 89 cc single cylinder dan lumpur, menambah — luxnja 
4—stroke, air—cooled engine peng- barang ini. Kami namakan semua gunaannja sangat ekonomis 75km/lit ini Honda 70... . tahun adalah untuk 40 kph. tahun untuk Mmembelinja. " 

    

    
dunia Mote 

Terijepat—200 
dalam start—1      

detik. Satu2Znja motor jang 
ber—mass produksi dalam kelas 4 - 
cvlinder, : . dan hanja satu2nja 

didunia motor jang mempunjai disk 
brake. 67 ps (DIN) overt cam 

      

shaft. engine memberikan 6 hp 
jalam S—shift gearbox. Motor jang 

ndah untuk didjual . Honda 750 memuat 10 titer bensin 
Four. 

sangat enteng dan bermutu t 
pipa Iremenja mungil dengan demi 

kian sangat gampang untuk si pema 
kai, —beraksi didjalanan ngebut di 

By-pass 

(ED 
AD Ing Oa MODEL IN — 360M “ 

Truk ketjil tapi memuat  besar— 
dapat memuat sampai 550 kg. 
Biarpun isinja penuh Honda ini tidak 
berkeberatan untuk melintasi By-pass ki 

Mean dag Sabke " 

     

HONDA 1300 COUPE9 

  

Honda Coupe 9! 4 — cylinder OHC 
4—Stroke engine dengan Honda Duo 
Dyna air—cooling jang unik. Empat— 
speed sychromesh fioorshift. Front 
wheel drive, front wheel disk brakes. 
Dan 4—wheel suspension jang inde- 
pendent membuat Coupe 2 pintu 

jang berkapasitas 5 orang penumpang 
ini, kenderaan jang sangat komfort 
jang ada di pasaran sekarang. 

sempit, matjet, dan kendaraan ini 
hanja memerlukan 8 meter untuk 
berbalik arah. Mesinnja kuat, OHC 
4—stroke: aman, leluasa dan mem- 

: punjai ventilasi sama dengan mobil 
sedan mid ship - mounted. Tanjakan- 
lah untuk. Honda Model TN 360. 

, 

WORLD'S LARGEST MOTORCYCLE MANUFACTURER 

HON DA 
HONDA MOTOR CO., LTD. TOKYO, JAPAN 
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