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Suatu

oleh

atas sebuah

pasukan

pesawat

ko-

Arab

ter-

'ainrija

menjerang sebuah pesawat terinnja di lapangan udara

bang milik Israel El Al di pangkalan uGara di Beirut dan penghantjuran atas
13 buah pesawat terbang Lebanon.
Ketika sepasukan komando Arab

Dinas rahasia Israel repanja telah

menarik perhatian dunia kembali sebagai komplotan jang paling
heb at.
menggemparkan dan met
perhatian
dunia sedjak ditjuliknja tawanan
perang Nazi Adolf Eichmann dari Ar-

Empat orang anggota tentara Israel jang tersenjum berdiri diatas mobil berlapis badja sambil membawa po:
tret Presiden Libanon CHARLES

Zurich pada tanggal 18 Februari tahun 1969, seorang anggauta keamanan Israel ada diatas pesawat terbang
itu. Ia menembak dan menewaskan sa-

Sematina dalam tahun 1960.

Mungkin
selama

serangan

mando

akan memakan waktu
gai, ber-bulan2 atau

orang penjerangnja.

mungkin ber-tahun2 untuk menjingkapkan tabir mengenai tindakan jai
sangat berani dari awak kapal Turaci
untuk melarikan
lima buah kapal perang dari pelabuhan Cherbourg pada

HELOU sebagai kenang: kenangan dari serbuan mereka ke Libanon,
mereka meledakkan sebuah pos pendjagaan dan kembali ke Israel membawa 21 Orang tawanan

Upi),

dini hari Natal.
Tetapi satu hal sudah pasti. Kom-

rai
dan Nb

Para budjangan akan lebih senang mempuinjai gadis manis seperti ini untuk lebih menjemarakkan pemandang:

an. Siapa namanja ? Jackie Leapman dari Ormonde Court, Upper Richmond Road, Putney London, dia tidak
hanja ahli menghias sadja. Ia adalah aktris dan peragawati jang tjukup lintjah, Dengan datangnja tahun 1970
ini ia berharap dapat madju pesat dalam kariernja. Kalau tidak sedang bermain film ia main anggar, bersilt,

menari dan main sk.

(AP)

DEBU SISA KOTA DARUSSALAM
DITEMUKAN PARA AHLI2 ARTJA

selama 5 bulan tiga minggu,
dikabarkan telah bertunang-

an dengan seorang pemuda
pudjaan hatinja di Singapore,
Hal itu merupakan
satu surprise bagi ajah Ernie

sendiri di Djakarta dan Ernie

beserta sang ibu tertjintapun
terkedjut mengetahui ber-

edarnja
koran2

sang ajah.

kabar tsb melalui
Ibukota dari surat

Rekan2artis di Singapore
seperti Vivi Sumanti, Suzanna, Dicky Suprapto, Tanti
Josepha dan band boys EkaSapta ditanjai Ernie tentang

tersiarnja

pernah

namun

berita jang

dialami

tiada

olehnja

tiada

itu,

satu diantara

rekan2nja jang tahu dan menjebutkan sumber dari issue

tersebut, sehingga rasa kesal,
memenuhi — hati biduanita
populer ihi.

Mendjawab — pertanjaan,

Ernie

menjatakan,

bahwa

benar2 di Singapore
itu Ernie
seringkali masak sendiri un:

tuk

makan

se-hari2 ber

hubung adanja beberapa ma:

tiam makanan setempat jang

kakas dari batu dan mata uang dari
zaman itu. Djuga diketemukan berbagai takeran sudut dari sato ruangan
dan mata timbangan batu.
Di suatu sudut dari sat. ruangan
diketemukan

sisa 3 buah dapur, hal

mana menundjukkan bahwa geduny
bersangkutan mungkin adalah sebuah
bengkel.
Penggalian2 didaerah tersebut ki
ni masih dilandjutkan
an
HANTJURNJA DARUSSALA!
NN
DIHANTJURKANNJA
Darussa-"

lam 1900 tahun jang lalu telah menga

tahun.

Ketika Vespasian, dienderal jang
pimpin tentara Roma, dipanggil pulang ke Roma untuk mendjadi kaisar
dalam ” kerusuhan2 setelah matinjaNero, dia telah menugaskan puteranja
Titus, dengan usaha menaklukkanbangsa Jahudi.
Kota Darussalam djatuh setelah di
kepung selama 5 bulan.
Menurut ahli sedjarah Josephus,
sebanjak 1.100.000 orang telah binasa selama pengepungan kota Darussalam.
lah

Dengan djatuhnja, Darussalam tetammat

tjeriteranja,

dan nama

itu

tidak disebut2 dalam sedjarah selama

60 tahun.

(Ant).

DJOHAN

Kepala polisi Phili:ina Brigadir Djenderal Vincente Raval mengetjam kepala-kepala berita di
suratkabar2 Philipina jang inenakutkan se-olah2
Ipina merupakan sarang kedjahata". Ia
satu

tempat

waktu

itu,

dimana

Bekas adjudan Presiden Marcos
itu djuga mengatakan bahwa embargo
total terhadap sendjata2 api tidak merupakan pemetjahan bagi adanja kedjahatan2 di Filipina
Mendjawab kritik2 terhadap tersedianja sendjata2 api jang banjak di
Filipina, Raval menjatakan jakin bah
wa para warganegara jang tjinta damai
dan sopan pantas mempunjai sendjata
api untuk melindungi dirinja

INFORMASI2
JANG LENGKAP
an
Intormusi2 rahasia jang disampaikan oleh agen2 jang berbahasa Arab
memunrkinkan Israel mengadakan penjermngn2 udara setjara kilat ji
imenghanijurkan angkatan udara Mes

LIZA

MINELLI

aktris penjanji puteri almarhum

Judy

Garland

maka

itu,

dengan alasan jang sebenarnja, namun rupanja diantara

Bagaimana Lebah Lebah Berbitjara

Karena setelah hinggap sebentar kesekelompok bunga2 itu, lebah tadi seera kembali kedalam kandang. Von
Friseh terus mengikuti
#erakgerik lebah itu dari balik dinding ka-

artis2 penjanji dan musisi itu

ada jang menduga
Ernie telah berpesta.

bahwa

Pesta ulangtahunkah,

ti-

dak mungkin karena Ernie
jarig-nja setiap
diketahui
tanggal 6 April djadi kemudian diduga suatu pesta perlunanganan dan untuk selandjutnja hal “Ernie ber.
tunangan”

itu mendjadi

se-

matjam pameodiantara artis2
Itu sehingga mereka jang se-

Inula benar2 tidak tahu per-

soalannja — djadinja meng-

anggap

hal

itu benar2

jadi pada Ernie.

ter.

ERNIE

saja belum ada jang punja"

Selandjutnja dalam me:
ngemukakan — pendapatnja
Ernie Djohan
menjatakan
bahwa baginja soal bertunangan masih belum dipikirkan
nja karena Ernie ber-tjita2

seriuos

untuk

mendjadi

pe-

njanji jang professional de-

ngan lebih banjak meningkat:

kan

kemampuan

sedang

kariernja,

hal berpatjaran

apa-

lagi bertunangan dianggapnja
dapat menurunkan sikap sim-

pati

dari

pengyemarnja.

Achirnja mendjawab perta:

njaan wartawan anda, Ernie

bilang bahwa kini Ernie be-

lum punja patjar - belum ada

Jang punja !

bin

Tari lebah

komunikasi

sebagai

alat

(W itu sama artinja dengan penberita.

Jehudi dari Hongaria

ad

000

untuh angkatan perang
Usul ini telah
dan helah Eichmar telah
tersendiri deng:
an traduhan
telah menjabotnja.

kawan2nya tentang adanya

ditanah lapang itu. Tapi bagai

mana lebah2 jang lam itu bisa dengan

Djermman.

Mungkin usaha jang
loh dari dimas rahasia
laraol

selama Perang

menjatakan:

“Saja

pernah

ke San Fransisco, Los Angeles, Dis:
neyland, dan ke Washington D.C., dan
djangan menanjakan keamanan di
Detroit, Chicago dan New York
Djuga pernah ke Perantjis, dimana
satu orang polisi harus mendjaga 300
Orang, tetapi toch masih ada kedjahat:

an djuga. Negara2 lain diseluruh Eropa
telah dikundjunginja, a.I. Roma, Ma:
drid, Djenewa, Zurich, Venesia, Tel
Aviv jang aman, Bangkok dan Hong:
kong. Mereka disana mengakui bahwa
Filipina adalah salah satu negara2 jang
ng aman didunia

Raval tidak menjetudjui dimasuk:
kannja berita-berita kedjahatan setjara
lengkap
jang hanja memuakkan orang2
jang sedang makan

dengan

tenang.

pakaian maxi jang baru muntjul. Tetapi dibagian belakang nampaknja
ja mempunjai seorang lawan jang sama kuatnja jaitu seorang reporter pu
tri dengan rok mini. Liza Minelli jang mengenakan pakaian kulit maxi,
sedang meninggalkan lapangan terbang London menudju Paris dalam ta
hap kedua dari perdjalanannja keliling Eropa.
(UPI).

dengan

didjawabnja

mereka adalah bekas anggota Angkat

bin

tut dil bagi artis2 tsb, jang

diri

Kepolisian Filipina

tidak tjukup untuk melindungi mereka disetiap tempat
Laporan resrni Kepolisian Filipina
menundjukkan adanja 355.670 idjin
menggunakan sendjata api dari djumlah 35 orang penduduk Filipina
Kira2 89500 orang kehilangan sen:
djata api mereka, kebanjakan dari

tang film Amerika jang termasihur itu nampak sebagai pendukung kuat

Ernie membawakan
disambut

Vincente

54 tahun itu,

aan didu

dari
tangGa jaitu negara2 Arab seperti Mesir
Irak, Yaman, Libanon, Siria, Marok-,
ko. Algeria dan Tunisia. Bahas
ka jang asli inlah bahasa Arab. a mereKulit mereka sama hitamnja denga
n
Orarag Arab dan merek dapat
berlaku
sebagai orang2 Arab a diset
iap
negar
a
Arab.

suatu

gembira. Sewaktu rekan2 itu
"ada apa" kira2 dengan keSibukan Ernie memasak sen-

Ojenderal

paling

an daripada di Filipina, bahkan
pantas dibanggakan dengan kerendahan hati Filipina, bahwa
ilizina adalah negara ke—4 jang

masakan2nja seperti sop buntentunja

jang

djumlah anggota

Dunia |!
Raval

Ernie

maka

negara2

Menurut Raval apakah orang memakai sendjata atau tidak, kalau is
berbuat djahat, ia tetap melakukan
suatu pelanggaran hukum/pidana. Ia
mengatakan
bahwa sendjata2 api di
perlukan oleh orang2 sip! biasa, un:
tuk melindungi diri mereka terhadap
serangan kaum pendjahat, karena

an Darat Arnerika

dirasakan “kurang tjotjok”
baginja dan sebagai toleransi
nja terhadap sesama rekan
artis jang tinggal berdekatan
menginap

dari

Raval, jang berusia

Belum Ada
Jang Punja

dari

pi

aran didu
Brigadir

Iyepat menemukan
tempat madu jang
diberitahukan mpionit? Sebab setelan
spion selesai memberi laporan. #8
vera 1a terbang duluan ketempat
madu

jang diketemukan
ditanah lapang itu

|

show dan rekaman ph di
Singapore - Kuala Lumpur

diketemukan sisa2 keramik, alat2 per

banjakan Pelestina setelah perang tiga

Manila, (MM)

1956

|

ERNIE DJOHAN - biduanita remadja Ibukota jang
belum lama ini melakukan

ra ahli sedjarah.
Sampai begitu djauh sudah berha
Sil digali dua buah ruangan. Antaranja

bangsa Jahudi di ke-

tahun

Ki
Ki

(Seperti jang dituturkannja
pada wartawan Johny Ness)

semula hanja diketahui dari buku2 pa

Chiri perlawanan

rang
Me

Ll

ERNIE

kuil jang kedua dan Darussalam jang

aw:

ana meneruntuk diadili
basah $ 32

Dinar Rahasia Israel telah berdjalan beberapa waktu lamanja dan
rat mengambil bagian dalam ker
'an2 mionase M15 dan M16 di Inggeris, Biro Deuxieme di Perantjis sebelum Perang Dunia II, Stastssicherheitasdimst Nazi, XGB Soviet Rusia
dan Central Intelligence Agency Ame
rika.
Tidak banjak jang diketahui mengemai kegiatan dinas spionase Israel
ini ketjuali bahwa operasinja dilanYarrnan dari sekelompok sedung2
mesum jang bertingkap badja diDinggit kota Tel Aviv dan bahwa agenZnji tersebar diseluruh dunia —
teruatami dinegeri2 Arab.
Susu keuntungan besar jang dimilikinjs ialah bahasanja.
Orng2 Jahudi dinegeri Israel dadiri kevmpat pendjuru dunia.
Be
Kepala dinas rahasia Israel,
Brig. Chaim Hertzog, lahir
di Dublin
dan | bitjara bahasa Inggeris
luntjar dengan logat Irlandia. Iadengan
dapat
bepergian keseluruh dunia sebagai seOramg opair dari Angkatan
Perang
Ingggerh - jang Ozrmah didjabai

"tj

PARA ahli artja telah menemukan
debu sisa kota Darussalam jang terba:
kar dan dihantjurkan oleh kaisar Roma, Titus, 1900 tahun jang lalu, de:
mikian diumumkan oleh Prof, Nachman Avigad dari Universitas berani
di Darussalam.
Prof. itu melukiskan penemuan di
bagian Jahudi dari kota kuno Darussalam sebagai "suatu penemuan artja
dan sedjarah jang dramatis”,
Tumpukan2 debu diketemukan da
lam runtuhan sebuah rumah besar, kira-kira 150 meter dari gunung Kuil.
Penemuan oleh team ahli artja dari universitas Iberani jang dipimpin
Prof. Avigad itu, telah menimbulkan
kegemperan dalam kalangan2 artja
dan sedjarah di Darussalam.
Banjak orang datang menjaksikar
tempat bersangkutan guna melihat
bukti jang njata tentang terbakarnja

KEDJAHATAN?

sebuah desa dipinggir kota Bue-

Nae ai
0 ya,
nj
e
Ganda tai Sana

(AP)

PILIPINA SARANG

plotan ini telah mendapatkan penghargam untuk tugas mata2nja dari ne
Beri jang djumlah penduduknja 2,5
djuta jung telah mentjulik Eichmann
dari

dimana

Baru kemudian menjusul kawanZnja.

tetapi begitu tepat den tanpa ragu2

Iunggap ditempat
jang diberitahukan

sipionir.

Tentulah dalam hal ini »

pon memberitahukan
pula arah dan
(Bersambung kana) IV)

/ ADJE ' DEH
DEH BANG.
BANG
KERPIE
DJANGAN N

tni
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H
IN

MELUL

M2

(UPI

MINGGU

KATJA MATA
lah sebagaijang
perk
perkembangan
ang digunakan

1

dari kai
dengan NN

Kenakan
tangan untuk melihatnja
Kn Gjelas dan dalani ukuran
lebih besar. Alat sematjam itu
H ah
Ba
daa di Tjina dizaman jang
lema-lampau. . Diare para musafir
og parah
ndjungi negeri itu,
Polo (1252» 1324) pernah melihat alat sematjam itu dipakai orang
h

|.

# Negeri mana penemu
katjamata

# Ada kepertjajaan gaib
tentang — katjamata

menemukanke

Di Tjina pandangan orang tentang

Tetapi mungkin pula, kedua orang itu
Italia telah mengenal lebih dulu renjana jang dibuat oleh Friar Toger
Balcon di Inggeris dan pembuatan,
katjamata di Italia karena itu didasar-

Ikatjamata sangat berbeda dengan di
Eropah. Orang
Tjina kuno tidak hanja memandang katjamata dari sudut
Pane abanja ) jang praktis. Bagi me-

reka katjamata memiliki pula tenaga
pembuatannja

sedang

Orang2 Tjina diabad ketiga

'mandang penju sebagai tinetang ko

ramat. Lagi pula lensa katjamata itu

Hai ini disebabkan karena makin berkembangnja
ilmu pengetahuan diabad
itu, Seperti kita ketahui, abad itu adalah abad Renaissance dimana semi
ngat mempeladjari kembali kebudai

an Junani timbul dengan hebatnja.

dibuat dari sedjenis batu berharga
jang dianggap sebagai pembawa ke-

Karena itu banjak orang beladjar dan

beladjar. Dan dimana orang beladjar,
disitu orang menulis dan membatja.

'mudjuran, seperti batu kristal karang,

topaz dan amethyst. Untuk menggosok lensanjapun orang2 Yjina dahulu menggunakan pasir jang diambil
dari sungai2 keramat.
Dan tidak hanja itu. Orang2 Tjina

Maka katjamatapun diperlukan. Dan

dengan demikian katjamatapun ikut
ambil bagian dalam perkembangan
kebudajaan.
Salah satu lukisan jang tertua

alat

itu

dalam

tata-kehidupan

sosial mereka. Memakai ketjamata
adalah sebagai tanda mempunjai kedudukan jang terpandang.
OrangZ jang
lebih rendah kedudukannja harus me-

nanggalkan katjamatanja dihadapan

orang2 jang berkedudukan lebih ting:
Gi, dan itu adalah pernjataan sebagai
hormat.
Di Barat

sering

disebut2

belas ini melukis St. Jerome jangI:

bekerdja menghadapi medjatulisnja
memakai katjamata jang besar dan
berat. Mungkin karena lukisan
inilah
St. Jerome setjara legendaris
dianggap

pula sebagai salah seorang jang mula2
membuat katjamata di Barat.

Sedjarah katjamata sedjalan dengan

anal

Roger Bacon sebagai penemu katjaimata.

Tapi

mungkin

pula

ia hanja

pernah menulis dalam "Opus Majus”

tentang kemungkinan dipakainja se: pasang lensa sebagai pembantu peng:
lihatan orang2 berusia tua.
Sementara itu adapula dikatakan

bahwa di Barat katjamata jang par.

tama dikenal di Italia. Dinegeri
dua orang jang ikut ambil
Ka

dalam pembuatan katjamata. Seorang
sebagai penemu (inventor) dan jang

lain adalah memperkenalkannja jang
kepada umum. Konon Sebastian D'A"mati, penemunja,
karena takut larang-

an geredja. merahsiakan penemuannja
. itu hingga disaat adjalnja. Dan inskrip-

si dibatu kuburnja apa
kannja

ketika

hidupnja

jang dirahsiaitu berhasil

Spina, jang kemudian mempopulerkannja kepada umum.

AKTRIS TIGA NEGARA

mata ialah lukisan jang dibuat oleh
Chirlandajo. Seniman abad kelima

Friar

Ta

DIHUKUM KARENA TOLAK

perkembangan pengetahuan
perkembangan ber-abad2 dari

penggosokan lensa dan penguasa-

an hukum2 phisyca.

Dewasa ini Inggeris dapatlah kita

katakan sebagai negeri berkatjamata,

na empatpuluh prosen penduduk
nja memakai katjamata.
Kini kita tidak hanja memerlukan

katjamata sebagai pembantu-penglihat
an orang2 berusia tua, tetapi djuga
memerlukan

untuk

penahan

debu,

ialah apa jang kita kenal sebagai

stofbril, dan djuga sematjam sebagai

L.

ini dibuat-

lah beragam mode katjamata, baik
mengenai bentuk lensanja, maupun
aki

dipakai

pula

buat

berlagak

sok terpeladjar atau sok hartawan.!
ALAMI

CAPTAIN

Sederetan aktris tiga negara jang wadjahnja menghiasi lembaran "MM" kita ini, ialah masing2 Rosanna Schiaffino bintang film Italia jang kini sedang menandjak namanja. Dia kini sedang menjelesaikan filmnja "Chek to the @ueen". Gambar tengah aktris kelahiran Yugoslavia Beba Loncar (23 th). nampak sedang istirahat
Galam apartemennja dikota Roma. Filmnja jang kini sedang sibuk dibuat berdjudul "Pussy cat, Pussy cat, I Love You"! Gambar kanan adalah aktris Perantjis Olga
'Georges Picot dalam sebuah adegan filmnja jang baru "The Man Who Haunted Himself'! jang baru sadja diselesaikan distudio Elstree. London
(AP — Photo)

jang

menggambarkan orang memakai katja-

dulu djuga memberi tempat istimewa
bagi

jang per-

tama ?

(di Cathay. Karena itu, mungkin sekali Tjina adalah negeri pertama jang

Gaib. Sebab bahan2

Gt

Dulu Dan
Sekarang

thn KATJAMATA jang pertama ada-

Naas

MERDEK

TRISNATI

DINAS MILITER.
Los Angeles, (MM)

CARL

DEAN

WILSON, se-

orang anggota “The Beach Boys”
akan didjatuhi hukuman pada
tanggal 29 Djanuari karena tidak
melaporkan diri pada tugas sipilnja sebagai ganti tugas militer
jang telah ditolaknja.
Djuri jang terdiri dari 9 orang
pria dan 3 orang wanita hari
Kamis bersidang selama 20 menit
sebelum

menjatakan

Carl

Musim Bubar Pop Singers,
Band Di Ibu Kota
ENTAH

artis2 kita dewasa ini pada bojong
keluar negeri. Bukan sadja penjanji?

kita, tetapi djuga sebagian besar p
main band jang meritiuhkan band jang
ditinggalkannja. Dengan menghilang

Dean

Wilson, umur 22 tahun, bersalah,
karena ia menolak untuk masuk
dinas

militer

jang

pada tahun 1967.

nja

besar

artis2

kita

itu

tampaknja awal tahun '70 ini kelihat

(UPI)

ngar, kebanjakan diberitakan oleh mereka, karena tudjuan mengedjar uang

popularitas dan sedikit avontur.

TJERGAM

WAY NOL HOW

sebagian

annja kurang semarak, ditambah hingar bingarnja band jang tampak ka(jau itu. Alasan2nja jang penulis d

diwadjibkan

EASY ::".

karena ikut2an kedjang-

kitan wabah apa, maka sebagian besar

Baiklah kiranja disini kita mulai

an "TANGERINES” jang baru
berusia tiga bulan kini “bubar” untuk

TANTI JOSEPHA ...£. bojong
ke Singapura dan Kuala lumpur
untuk rekaman dan show.

membentuk lagi jang baru, sebab
ALICE salah seorang anggota dari trio
ini setjara tiba2 bojong ke LAS V

GAS untuk bergabung bersama SI
TOMPUL BERSAUDARA. BOB TU
TUPOLLY
dan meng
disana bersama band "BRISIS M
dibawah pimpinan SJAHRUL G: BA

JUMI itu ex Icader dari band "ARU
atan A

dengan "tunangannja” penerbang ber
kebangsaan Malaysia HARUN MER
RICAN,

kita tunggu

sadia surat? dari

berikutnja

ja ROBBY

AMIN dari

barisan |
diibukota menambah rusamnja suasana ditambah BRO
ERY, kemudian JOE AM (GIPSY)
MARRY dari band BIARATA. K

musim bojo:
njanyi2
MAYA SOPHA, TIWIK SANDHORA
KUSUMAWATY,
pi
s dari Bandun

ANNY RAP dengar
ama "ROLLIL S ROLP
th, Inni Jusnita,
Aida
Mi
Norma Sanger, Marini. Sand
bersama "THE ST EPS
Harapan para pen.

mudian IWAN dari band BATARA
WIWIEK organis band “MODS”
lagi

TULLY penjanji pendatai
ESANTIO organist band
KINK": semuanja menghilang dan ber
mukim di kota metropolitan Tokyo,

walhasil mereka semua numpang hidup disana dengan

menghadapi immig
ep
ak punja idun
work PE R
MET” dari pihak immigrasi Djepans
barisan pemain band
ikut
"mabur" keluar negeri kurang lengkap
kalau nama2 seperti Ireng Maulana,
Jopie Item (Ex band DISC), Kiboud,
rganist DARMONO: Idris Sardi djus
ca ENTENG TANAMAL. merupakan
suatu persoalan sendiri jang tukup

kini sudah ber
nukim di Diepang

singer 1969
untuk rekaman dan
dari
kita diluar n
Kita ikut

an

6
Baar
sehan

kondisi? Kontrak jang menguntungkan
de
and you give your best show” disam

Bata bandana
sudah menikal
Nana

lang putjat ada jang
kamu ban

ping memeras keringat

en
aa Philipina
jang diketahui, dipimpin oleh ROM
MY KATINDIG dan bergabung dalam

Tak ada tanda2 bahwa Tn.To(prock mengerdjakan sesuatu diluar sebelum ia mendapat serangan

djantung. Apakah ia masih menjetir mobil ?

Sudah beberapa tahun jang terachir tidak lagi. Mobilnja ada didalam si

Ia meminta anda mentjari
jang telah disembunjikannja,
pi
Hey .... tongkat2 dan patjul
da dalam mobilnja! Apakah
jang menaruhnja disitu ?

Meornee
ap A Ana
onar Wae PE Ka
NO HE
Ng
LOCATETE 6019
HE HDI HE TRIED TO

ini aanda

ME AN DIAN |
PICTOBRAPH Wr
POTTED Ine Tar
Mane

Tag PAN NTERRUPTEC—
TAS MUST BE IT!

Tn. Toprock mengatakan bahwa
ada sebuah peta dilatjinja jang dapat menundjukkan tempat emas
jang disembunjikannja. Ia hendak
mentjeriterakan lebih banjak, teta
pi ia terserang
rasa sekitnja lagi.. .
Ah, barangkali inilah peta itu.

emas
teta-

Tetapi ini tidak ada artinja, Easy!
Ini adalah sebuah denah Indian dengan titik2 garis dan bersilang di mana ditandai hu:

Mengapa ? tidak !
Astaga ! Tentulah ia jang melakukannja sendiri. Tetapi mengapa ?
Nampaknja patjul ini digunakan
untuk menggali emas itu. Apakah
ia mengatakan dimani
bunjikan emas itu ?
DERES NOMING TO WOICATE | GUTE
ANY PRIWITNE | A FENL

Tetapi tak ada tanda2 selandjutnja jang menundjukkan dimana
tempat itu. Apakah ada gambar2
primitief terpahat pada tebihg2
atau gua didekat itu ?
Memang ada beberapa.
Tetapi seingatku tak ada jang se-

NUSKAN SJARIF ex pimpinan
Orkes "Kumbang Tjari"" setelah 6 ta
'hun melakukan tugasnja dengan baik
di Irian Barat, kini telah berada ditengah2 kita kembali. Pada Malam
Halal bi Halal Masjarakat Sum—bar
di Istora belum lama ini, Nuskan turut
pula ambil bagian untuk menjumbang
kan suaranja.
Nuskan Sjarif jang pernah dikabarkan meninggal dunia di Irian Barat,
ternjata masih segar bugar dan tambah
ganteng. Menurut berita selentingan
Nuskan akan membentuk Kumbang
Tiari '70. Kita tunggu sadja tanggal
mainnja.
BAND ARIA pimpinan Itik Aritin
ketika muntjul pada Malam Halal bi
Halal Masjarakat Sum—Bar di Istora
haru2 ini, didalam menjusun atjara
lagu disaat permulaan baik. Tapi pada
achir pertundjukan band tersebut
membawakan lagu2 hot sehingga simpati penonton jang semula mengagumi
malah sebaliknja mereka mentjela.
Dan suara dari seorang penonton mengatakan dalam bahasa Padang “Band
Tiukui Rantja tapi sajang kepana djustry lagu sematjam itu dibaokan'” Mak
sudnja Aria tjukup baik tetapi sajang
kenapa djustru lagu jang tidak patut
ditampilkan pada saat itu.
Ja, mudah2an tidak akan terulang
untuk kedua kalinja !
BIDUAN kelahiran Medan Alfian
jang terkenal dengan lagunja “Sebiduk

Disungai Musi!” pada achir2 ini dja-

rang
sekali terdengar suaranja baik ditempat2 hiburan, maupun melalui
siaran radio.

ega
ME DENIED ITL

Tetapi mengapa djustru

dia menghentikan kegiatannja setelah
Alfian berumah tangga.
Sebab sebelumnya Alfian berumah-

tangga dia sering muntjul di RRI.
Apakah ketidak muntjulan Alfian di
karenakan istrinja !
(A1

and the HI

Sebenarnja keberangkatan Alice
ke Amerika Serikat itu sudah ditjes

oleh rekan2nja dari "TANGERINE

tetapi entah kenapa Alice berangkat
djuga, sedang!
lentingan jang dideagar penulis, Alice
di Amerika masih belum tentu me:
njanji bahkan menurut beberapa sumber jang dapat dipertjajai, Alice akan
P:

kalau

Ba

Tak lama sesudah ia mendapat
ketielakaan balon. Tetapi sekembali"nja dari rumah sakit di Denver, ia
menjangkal!

Ketielakaan balon apa ?

190T itulah saat kedjadian
peram

pokan kereta api jang besar itu!

Oh Easy, apakah ia telah menemu
Ikan bekas2 gerbong
itu beserta ba
rang2 rampasannja
di Pinon Pasi. .
Mungkin djuga!

Itu terdjadi semudah kotjelaksan

jang dislamami Toprock. .mungk:

ag

raa Toprock.
Ng: ». mena

AKTIVITAS EKA SAPTA DI SINGA

PURA.

BAND EKA SAPTA banjak sekali
membuat rekaman piringan hitam
belakangan ini di Singapura. Band ini
diperkuat pula oleh violis tenar IDRIS
SARDI. Beberapa lagu Vivi Sumanti
telah selesai, begitu djuga dengan re
kaman ERNIE DJOHAN sebanjak
12 lagu terbaru. Menurut pengamatan
kita kedua belas lagu tersebut semua
nja lagu baru tjiptaan A. Rijanto,
Jasir Sjam, Jessy Wenas serta tjiptaan
Tom R.S./Taty. Kemudian ada sebuah lagu jang aslinja berdjudul Fu
Siee Ting Ren, diberi berdjudul “Datanglah Untuknja” sjair dari Idris
Sardi. Belakangan ini Ernie sibuk pula
dengan Show—nja di El Ci Ci.

“kerasan" disana

jang djuga suaminja serta putrinja di
tinggalkan disini
Bojongnja TANTI JOSEPHA ke
Singapura dan Kuata Lumpur
dengan
tudjuan rekaman serta show2 disana
menambah hangatnja beritaInja te
lang alfairnja Gengan gitaris ENTENG

nampilkan diri melalui TV-— RI. Suatu
paduan jang istimewa pula tentunja,

karena dua2nja sarna2 penjanji kaliber berat dengan suara berat. Djadi

Band De Dengchot benar2 terisi para

“TRIO PARSITO" ..... ikutZan bui
diri dengan "The Tangerines"!

PEMUDI2 TJINA DI AS
«
SULIT TJARI DJODOH.
Pemudi2 Tjina jang terpeladjar di
AS dikabarkan semakin sulit mendapatkan djodoh jang tjotjok, Temil
menurut pengumuman kementerian
n Taiwan.
takan, bahwa di New York

penjanyi tunanetra Rustam, Dewi Sul
tan, Purnama Sultan,
Eddy Sud,
A
Bundo Kanduang,

Bing Slamet,
tak, Minang
t Tikam Tuo

Nurman Sati serta tarian Eka Nusa

GAMBANG

menurut

stinja jang

asli dihidangkan oleh Gambang Kro
mong Naga Mas punpinan Boe

Tang

Hay. Orkes Gambang Naga Mas iri me

rupakan suatu Orkes Gambang Kro
ag jang masih dapat bertahan hi
dup sampai kini. Bahkan sudah dus
Ikali Naga

mira

Mas

diabadikan pada

p

hitam. Jang terachur pada Di
v

ri

p

oleh k

arOmeZ

PERNAH

diwartakan melalui

surat2 kabar ditanah air bahwa
Djuara2 Pertama dari Kontes Pop

Singers seluruh Indonesia jang
telah diselenggarakan dalam rang-

ka PON - Vil akan mendapatkan
kesempatan

terbang,

menginap

dan bersight—seeing ke Singapore
dan Kuala Lumpur setjara tjuma2
sebagai salah satu diantara hadiah
hadiah jang diberikan oleh pihak
panitya
di Surabaja. Seperti di:
jang keluar adalah FRANS DAROMEZ dan EMILYA HS jang
ternjata sedjak terpilihnja pada
achir Agustus 1969 hingga kini
belum djuga mendapatkan hadiah
tersebut.
Setjara kebetulan sadja baru2

ini Frans bertemu dengan salah
satu

anggauta

panitya

di

Ke-

mayoran Airport jang menjatakan bahwa Frans bisa ambil uang

kong setelah sebelumnja rentjana
g berhubung

mx

ntikan

in

pe

laksanaan djandji hadiah dari pihak
panitya Kontes Pop Singers PON
1
INDONESIA'S

sah

Pap King is her

$ jang djuga

memuat gambar
ja wartawan Djakarta Yohany News
Jalam menyambut kundju
" Kadi
njanji Pop Indonesia itu ke Hong
Frans Daromez sebagai salah satu kar

kong pada minggu terachir Novembe
1969. Selama satu bulan di Hongkong
itu

Frans

siaran

Daromez

telah

Velevisi sebanjak

TVB dalam

dimana

melakukan

S kali

siaran EV T dan Teenage
untuk

tap

kah

SS
RAN

k

dan

BI

Natal dan Barat populer sepert By
The Time Get To Phoenix, One Day
Cucuru Cu P:
0 Youre
Go
Away dli diiru
chestra setempat
jang terdiri dari musisi? Hongkong
dan

demikian djulukan

ketahui bahwa Djuara2 Pertama

HAMPIR semua biduan jang hadir
di Istora tg! 14 Djanuari jang lalu telah menjanjikan lagu2 Minang, walau:
pun ada jang satu lagu sadja. Kedjadi
an ini kita djumpai dalam malam
Halal bi Hala! masjarakat Minang:
kabau/Sumbar jang disponsori oleh
Pemuda Sumbar di Djakarta. Elly
Kasim, Ernie Djohan, Muchsin, Bu
njamin, Nuskan Siarit, Oslan/Alwi,
Emmy Indra, Neny Triana, Wiwik
Abidin, Bambang Siswanto/Usranto,

L

s

jang dibe

pi masih tetap single karena

"

i

s

R

dan Parlin menggabungkan

Merek
M

1

VERA

h

VERA
«

Sinsape

|

TANAMAL,
tetapi menurut TANTI
sendiri “Its All Over”,
mungkin ke

Arts Dance Group dari BKAM memeriahkan suasana jang berhasil dengan sukses
Dua Band Djakarta
ARULAN dan ARIA merupakan pengiring para penjanji. Pertundjukan
tsb merupakan suatu sukses karena
MUNGKIN agak aneh terasa dji- Istora
penuh padat.
ka sebuah Band bernama De Denchot -

Tap: ini benar2 ada. Penjanji istimewa
nja dua orang jaitu Bing Slamet dan
Bunjamin. Tg! 20 Djanuari jl. me-

Sweet
M

Alice di-

sua dengan tjalon suami jang tiotjok.
Djumlah wanita adalah lebih besar
daripada
djumlah pria baik di Taiwan
maupun dikalangan2 Hoakisu. Bagi
kaum wanita terpeladjar diploma2 sekolah tinggi ternjata
merupakan peng
halang jang besar
dalam usaha mentja
ri teman-hidup jang tjotjok.
Sebabnja adalah, karena kebanjai
kan pria Tjina lebih suka beristrikan
#eorang wanita jang berpendidikan lerene

1

cngse

kantjep” emoh

pulang Jagi karena

£

ha
»

mengadakan kontrak selama €
hun berkeliling dunia untuk pelb
shows diantaranja menari

INFO ARTI

Ni
LAI
17 buah denah sekitar Ox...
an didaerah Euba Glee .. Tetapi tak ada sebu

pop group "ROMMY

CORD” merupakan tanda tan

pe

mungulannja itu hanja membawakan
tiga buah lagu sadja dengan mendapat
kan honorarium HK $
puting hitam dilakukannja pula pada
dar Bertanja
Aku Yjinta Padamu - Patah
sedang lainnya adalah lagu?

Darom
4 disambut
ngan penggemar pop:
songs jang telah mengenalinja setelah
appcarence—nja beberapa Kk
itu dam adal
jang ke
banggakannja
2.01

Darome
karena sebelum
itu banjak jang menduga bahwa pe
nyanyi
an” djangkung
semampai
Netjis” ami ada:
lah artis Philipina. Frans pulang ke
tanah air untuk merajakan Mari Natal
dan
Tahun
Baru bersama ibu dam
saudara Inja ditempat kediaman Djl
Kramat V1 45 - Djakarta dan ada di
rentjanakan untuk kembali ke Hong
kong,
bahkan akan dikirim terus ke
1 hingga Emsterdam oleh mana:
crnja dalam waktu jang ditentukan
& kemudian

Setandjutnja suratkabar Hongkong
China Mail tsb mewartakan
bah:
va Frans Daromer
Kan
Tom Jones, Engectbert Hamperdink
dan Be Gres, apabila bekerdja di
Hong
akan bisa mentjapai peng:
hasilan lebah dari HK $ 6000: sebulan
Ube

dan

tentang

komentarnya

terhadap

gadis? Hongkong

diberitakan sebagai

toe

mn

Berikut:

Aad he probabty will took
Iriend

Hongkong

be

cause here are s0 beautiful and kind.

UN

sedjumlah Rp. 60.000,- ditambah

uang transport ke Miraca Sky
Ciub di Surabaja sebagai pengganti hadiah terbang keluar nege
Fi tersebut. Tjara pemberitahuan

jang tidak semestinja dan dilaku

Ikan beyitu sadja setjara kebetulan
bertemu

itu, menjatakan

bahwa pelaksanaan

djuga

hadiah tsb

terhalang dan digantikan dengan

uang

tunai

sedjumlah

itu sesuai

dengan permintaan sang Djuara
Wanita dari Banjuwangi : Emilya
Hs.

ERANS DAROMEZ adalah satu2
ja penjany Indonesia jang memuki
manager dalam merintis kanccnja x
bagaimana halnya
an arti di

1
Di uta Muhangan cam Untan
Namon bingga kini mereka tetap

MINGGU, 25 DJANUARI 1970.

TJERPEN:

HALAMAN

- Seorang Lelaki Tua
LELAKI tua jang duduk pada anak tangga ketiga gubuknja itu. Mcngerahkan pandangannja djauh tak
berkedip lewat udara sendja jang lem-

bab. Pada puntjak2 bukit dikedjauhan. Diatasnjaa
rgumpal-zumpal

hitam sebagai tanda sebentar lagi hudian akan turun. Terasa ada- sesuatu

jang menggerak-gerakkan perasaannja

Ia pernah mengharumkan mama
kampung itu dengan ketangkasannja
dikagumi
setiap pendekar manapun
didaerah sekitar.

Ia jakin orang2 kampung tidak akan melupakan begitu sadja. Dan kelak. Ojika benar ia akan mati setjara
wadjar dan alami.

Membuat kerutan2 pada kulit muka-

Puas hatinja sebagai
kalahkan.

Ta sedang memikirkan sesuatu. Dimana hari ini ia tidak sedang berdja-

beramai-ramai

nja sebentar2 kelihatan menegang.

lan lagi dari ladangnja seperti hari2

jang lalu. Mer

mburkan

tanah la-

dang. Menjiangi rerumputan. Seolah:
olah pada usianja jang sudah sedemikian itu, tak ada lagi kerdja jang berhak memakai tenaganja ketjuali mentangkul dan berbenam sepandjang hari dalam ladangnja.
Demikian sudah lama ia tidak me-

ngerahkan lagi kesibukannja pada
jang lain. Dunia diluar gubuk dan halaman2 ladangnja seperti sudah asing
baginja. Biasa

la

terpikir olehnja

tentu orang2 kampung itu akan berta
nja-tanja bahwa apa lagi perlunja ia
bekerdja sekeras dan setekun. Sedang

terinja sudah setahun lalu meinggal. Begitu pula anaknja jang ti-

dak pernah ada.

Sebentar kemudian,

hudjan mulai

memertjik dari langit. Tetapi lelaki
tua itu belum djuga meninggalkan du-

duknja. Hajalan dikepalanja berpindah lagi agak djauh dari situ. Dibalik

bukit? sana. Seperti dilihatnja tadang-

nja. Dilihatnja batang2 pohon ketela-

nja jang besar. Hingga tepat benar ter-

asa rentjananja besok pagi untuk mulai mentjabut semua. Mengeluarkan
ketela itu dari

timbunan tanah. Be-

merasakan anugrah sedemikian itu dari hudjan jang selalu
sadja membasah mendjelang panen-

ikian. Ditariknja lagi nafas pandjang2. Lalu kembali lelaki tua itu
berpikir bahwa pada panen ketelanja
jang terachir inilah jang akan djadi
merampungkan semua rentjananja. Apabila orang2 dipekan telah menukarnja dengan uang. Maka genaplah tabungannja.
Tabungan untuk sebuah rentjananja jang sederhana, Keinginannja jang
keras, Tang menagih ketekunan setiap
hari bila “bekordia dalam ladangaja,
Bahwa akan dibelinja sebuah nisan
berpahat inilah untuk kuburan Mini
isterinja. Bahwa kuburan itu akan ber
dampingan dengan kuburannja kelak.
Bila telah sampai saat itu. la berba
ring pula disana menutup mata untuk
selama-tamanja.
Separuh da ang itu rentjana a
kan disorahkannja pda 0r202) kam”
Yung untuk ongkos keranda majatnja
ang dihargai dan dihormati dulunja
sebagai lelaki perkasa dan pendekar
jang belum pernah terkalahkan kabar
beritanja

Oleh :
A. MAKMUR MAKKA

pandangan diarahkannja kedalam. Dudanja terasa kosong. Terlihat da
ladang itu tidak satupun lagi
ketelanja jang masih tegak. Semua su
ketelanja jang masih tegak. Semua sudah mengenletak dan tidak nampak
lagi pada pangkal bawah ketela itu bu
ah jang selama ini diharapkannj
Hampir terlupa semua ketuannji
Ketika matanja menangkap ada bekas
kaki manusia jang mentjuriga
Dengan tangkas ia melompat m
mak kedalam, Dan sekarang lelaki txa

langkah kian menTiba2 dari tumpukan batang
itu sekilas dilihatnja sesosok tu
buh menjerbu kearahnja:
Dan lelaki tua jang selalu waspad
ilu sedikit sadja menggeser kesampinga

maka seorang lelaki

lain telah djatuh

terdjerambah dimukanja.
Sebentar

kemudian

ia sudah

siap dengan golok terhunus,

ber-

- Siapa namamu. Dan begitu djahat
maksudmu.- suaranja bergetar mena-

han amarah, Dan orang jang terdje
rambab
dimukanja

berbuat apa2
menghiba,

itu

tidak

ketjuali duduk

dapat

dan

Maka puaslah ia.

dan lelaki tua itu mempertadjam penYengarannja, Dahinja sedikit berkerut
- Apa jang kau katakan tadi.
Ulangilah. Rupanja kau mengenalku
- Ja. Uaklah jang dikenal diantero
- Benar rupanja. Engkau menerkaku
dengan tepat. Akulal jang dikenal diantero kampung ini. Bahkan dibitjarakan diseluruh tanah Celebes, Kau ten-

tu mentjobaku tadi bukan ?Aku be-

lum selemah itu sangkamu.

» Tidak uak aku tidak bermaksud demikian.

- Djadi

apa maksudmu. Djika sampai

Jelaki tua itu berkata demikian, sehe-

narnja dalam hatinja ia tidak ingin lagi

Keranda majatnja akan diusung
suatu

arakan

tanda duka tjita jang luar biasa. Sampai semua orang kampung jang belum
sempat mendengar berita itu sebelum
nja akan bertanja dengan haru. Kemu
dian dengan murung menundukkan
kepala. Menjatukan
dengan gelombang manusia jang
masing2 ingin
kan penghormatan terachir

i tua itu berpiperasaan aneh jang ditakutkannja.
Terkadang

bila dilihatnja tubuh dan

dagingnja jang sudah mul
x
tidak dapat lagi dikentjangkannja den kuat seperti dulu dima
nja. Kelesuan dalam pik:
tanglah. Ia merasakan
tuhan tena,
tidak sanggup lagi menjimpan apa2. Tak sanggup lagi
merobohkan lawan jang lemah sekalipun. Dan apabilaarti
dirinja. Sedang
perasaan2 sematjam itupun tak dapat
Yagi ditaklukannja.
5
Ketika pertjikan air dari langit sedjak tadi terasa
sudah deras menerpa
kulitnja. Lelaki tua itupun melangkah kedalam gubuknja lewat djendela
sebelah goni. Terlihat tjahaja terang
dari luar kian lama kian lesu. Dan deru hudjan malam itu melelapkannja
dalam tidur.
Paginja

dibangunkan

dikota.

kebetulan kami bertemu 4 tahun

tok jl. kami mulai saling men-

dekati"
Asta

Perlahanda-

lum Perang Dunia Pertama Asta

Nieisen memberikan sensasi besar di Berlin, karena main Hamlet

dengan rambut pendek pada saat

semua

rtjepatnja sedi

(itu lang

dak dapat terbendung

ngin berada sekarang dalam ladangi

Pada djarak beberai

lan kian dekat dan dekat. Tapi tiba2
sadja ia merasakan keanehan luar biaa dalam pandangannja. Amarah hamtidak dapat

For Better Economy
Better Buy HONDA

dikuasa

lamu.

Aku

Akan kukembalikan

harus memberi

semuanya.

gandjaran atas

perbuatanmu. Sebab kau telah gagal
membunuhku bukan?Itulah ketololanmu. Tidak membiarkan selangkah
lagi tadi kakiku dan tanganmu
masih kentjang itu akan mematahk:
batang leherku,

- Tidak kusangka uaklah jang dihadup
aku tadi, Utjap oran

bosan

mendem

maksud

dari pentyuri xi

itu. ta Huma mengharapkan orang dihadapannja itu memudji-mudji namanja. Sambil dikenangnja lagi masa mu
Yanja jang penuh keperkasaan. Dan
tiba2 ia merasa sadar. Kembali terasa
harga dirinja. Setelah hari ini ia telah
sempat mematahkan perlawanan seorang lelaki muda bersimpun dan
menghiba dihadapannja.
Ada sesuatu jang menjentuh-njen
tuh hatinja. Maka berkatalah ia deng-

hidup,

tetapi

dang

dan

tetapi

kami

Denrnark

telah

Film

(176 mph

US

212 mph

| ' Honda is the world's largest manufacturer 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 economical OHC 4-stroke engines and
are eguipped with the most modern
frames, suspension systems and
| safe riding features.
WORLD'S LARGEST MOTORCYCLE

MANUFACTURER

HONDA
HONDA MOTOR CO.,LTD. TOKYO, JAPAN

MODEL

TOLAK WALAWA

Monroe.

clutch

mph

imp)

SS-125A

@Max.

speed 120 kph (75 mph,

@Twin

cylinder

4

“

SS #mile 183 sec @Horsepower 13 bhp
@4-speed transmission

MODEL

CB-125

Museum

DEWAN dan senat? mahas
dilingkungan Universitas Airlanggaiswadi
Surabaja menolak diteruskannja pelaksanaan Wadjib Latih Mahasiswa
(WALAWA). sampai terwudjudnja
perumusan jang konkrit dari evalua
tentang Walawa oleh Hankam, Pimpinsi
an Universitas dan Dewan2 Mahasiswa.
Djuga menolak rentjana perluasan
pelaksanaan Walawa dari empat
versitas pilot projek jang telah Uniada
jaitu Universitas2, Indonesia, Padjadiaran, Airlangga dan Institu
t Teknologi Bandung

@Horsepower 8 ps
@Fuel consumption 75 kmi lit
@4-speed transmission

di

Tiga tahun jang

UNAIR

S-90
koh (62

dimasukkan

Denmark.

ng

C-50

100

uang

/alu Asta Nielsen memprodusir
film tentang kehidupannja pada
malam pertama sadja sudah mendapat pudjian dari dunia film.
(UPI)

harap se-lambat2nja

speed

1953 Pemerintah

menghadiahkan

Hanja 25 dari 70 film

(228 mph US 254 mph Imp

@Max

de-

nja jang dapat diselamatkan dan

achir Februari": kata A. Christia

MODEL

bersama

selama hidup.

Marlene Di

@Max. speed 75 koh (47 mphi
@Horsepower 4.8 ps @Automatic
@Fuel consumption 90 kmi lit

makan

pensiun atas tanggungan negara

“Tanggal perkawinan jang pas:
ti belum dapat kami umumkan

MODEL

Asta

Denmark.
Pada tahun

ternjata bu

Marylin

setelah

ngan Hitler. Ke-dua2nja ditolak,
dan
Asta Nielsen pulang ke:

tiga kalinja. Asta Nielsen, jang
kini telah berusia 88 tahun itu
dahulu termasjhur ketjantikannja
etrich

kering

Asta Nielsen sendiri dan mengun-

lan depan akan kawin untuk ke

seperti Greta Garbo,

jang

Hitler berkuasa. Josef Goebbles
menawarkan studio2 film untuk

SETENGAH tahun jang lalu
ASTA
NIELSEN menjatakan

- Ampun uak tidak djadi kutjuri kete-

mata

melihat pertundjukannja
Di Djerman ia dikagumi djutaan orang dan berachir tatkala

USIA LANDJUT TAK DJA
DI HALANGAN
ena
Kopenhagen, (MM)

Diam? diarahkannia pandanganpenuh Ijuriga mengi
lurh
Iadang. Kemudian terdengar suaranja
mendohoi sengadja dikeraskannja.
dangannja djatuh pada
batang ketela jang tinggi tidak djauh
dari tempatnja berdiri.
Tapi tidak satupun jang menjahutinja,
Djuga dari
timbunan
tela
jang ditjurigain
lah kitjauan bus ung jang berterbang
un dari pohon kepohon.

memakai

Pertundjuk-

lama 400 malam, dan hampir tak

ada

terasa membuat sesuatu jang berhar
ga lagi dalam hidupnja.

naik ketika

masih

pandjang.

kannja “Camille” berlangsung se-

ketelanja. Lupa tentang nisan berpa:
hat buat kuburan Mini isterinja. Pa
da arak-arakan kerandanja kelak.L
dara pagi masih segar. Terasa angin
gi berhembus dari pegunungan danpa
beberapa ekot burung bertjitjit ter
bang mentjari makan. Lelaki tua itu

mulai

wanita

rambut

rentjana menabung uang hasil panen

sudah

setengah

nja jang tidak banjak bitjara, dan
suaminja jang kedua ialah Letnan
Swedia Freddy Wingaardh. Sebe-

nja. Disaat demikian. la telah lupa

hari

jang

berdekatan dengan Christian Thede. Suami Asta jang pertama ialah Peter Urban, instruktor film-

Kemudian dengan tenang lelaki
tua itu menjilangkan tangan kedada

gnja.

Nielsen,

tahun jang lalu menjatakan bosan
hidup, berubah semangat sedjak

tua itu. Kemudian ia berdiri dan me
rangkulnja.

bekas

seni

jang lalu, tetapi baru musim ron-

Mula? lelaki muda itu seperti ti
dak pertjaja. Lama ia menatap lelaki

oleh kokok

dari atas pembaringpkan kepinggangnja.
pun melangkah turun dari
Berdjatan dalam udara pagi
Ia melangkahkan kakinjabiasa. Djalan keladang
itu telah dihapalnja benar. Pada bentuk-bentuk pohon bambu jang rimbun sedang dilaluinja sekarang ini. Pa
da lekuk liku pematang nanti. Dan orang jang selalu
berpapasan denganja. Sudah 3 dihapalnja senjuman2 gnca. Selintas
tapi masih dapat ditang
kap makna sisa kekaguman. ta melangkah lagi dengan tegap. Djuga pada saat dimana sekarang ini ia membungkuk-bungkuk mendaki bukit. Le
luki tua itu kemudian tahu benar bah
a dibali
ti akan terhamparlah kebui
Kemudian sesudah
tu nampak pagar bulir bambu ladangaja.

melahirkan

barang2

dan telah lama memikirkan dunia
Asta.
la mengagumkan. Setjara

dengar tjeritera tentang isterinja jang
akan

pedagang

Saja telah melihat seluruh filmnja

kan.

ajam dan kitjauan burung.
Udara nampak tjerah, hudjan s
lam hanj

Thede,

berusia 70 tahun, jang akan mendjadi suami Asta.
Christian Thede berkata: “SaJa tak mau hidup tanpa Asta.

han nampak lunak pandangannja.
Go
lok disarungkannja. ta berdiri tegak
tak berkata-kata. Kelihatan tarikan
nafasnja jang lamban. Dan saat demi:
kian ia teringat djuga akan sesuatu.
Pada Mini isterinja. Ketika mula
per
kawinannja mereka dulu Mini pernah
djuga mengatakan keinginannja untuk
melahirkan anak pertama mereka dikota. Pada rumah sakit jang baik de.
ngan tempat bersalinnja jang bersih.
Tapi mendjadi kenjataan. Hampir ti.
dak pernah tumbuh dan berkumbang
sedikitpun bibit manusia jang dinanti
kannja.
Dengan dingin ia masih berdiri te
gak. Lalu berkata.-Sungguh menjedih
kan kisahmu. Kau djangan takut. Keinginan isterimu pasti akan terkabul.
Ambilah semua ketela jang kau tjabut
itu. Semua telah mendjadi milikmu.
Tak sesuatu jang kuberikan selain itu.
Terlalu banjak tentu jang kau butuh

pendekar tak ter-

dalam

an angkuhnja.
Botjah djelaskan apa maksudmu se
benarnja.- Orang itu memandangnja
dan bernafas lega. Kemudian bertjeri
tera, Bahwa isterinja sedang hamil tua
dan suatu waktu isterinja telah menjatakan keinginannja untuk melahirkan
anak pertama mereka pada rumah sakit kota. Sebuah tempat bersalin jang
banjak diimpikan oleh perempuang
jang hamil tua dikampung itu. Kan
dungan isterinja kian membesar tapi
uang persediaan mereka belum tju
kup. Hingga begitulah is djadi nekad
memasuki ladang dan mentjuri ketela
itu untuk didjual.
Sedjak lelaki tua itu tertekun men

III

@Max. speed 130 kph (31 mph)
@SS Imile 182 sec @Horsepower 15 ps
@5-speed transmission

HALAMAN

IV

MINGGU MERDEKA
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ti dan ditjerna. Segala daja dan ketjerdasan diperlukan untuk menggarapnja. Arifin C Noer telah memanggung-
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"CALIGULA' drama tragedy, berdaJunani, ditulis oleh Al
bert Camus pada tahun 1938. Caligula seorang radja
jang bertahta di Roma,
erintah sekitar 12
an segala bentuk kekuasaann)
sarkan tjeritera

Caligula adalah anak seorang Djen

dral, karena ketjerdasannja dan keberaniannja dipilih mendjadi radja. Semasih muda Caligula telah me-

miliki sifat2 luar biasa, terutaran dalam hubungan sex. Setelah menduduki Tachta, bakat ini.mendapat kebebasan untuk beri
bang. Dia sangat
mentjintai Drusila
adik perempuannja
jang didjadikan gundiknja. Kematian
Drusila benar2 mempengaruhi dirinja
Dia mau memberontak terhadap segilanja. Terhadap nilai2 jang ada. Aga
ma, ijinta dan seni. Dia mau meng
ungguli Dewa2, bahkan Tuhan sekalipun. Merubah nasib manusia. Dan ini
ditrapkan

pada

rakjatnja,

rakjat

Ro-

Aan
angan anal Ba
ah df:
kir dan bertindak setjara logis, logika
membunuh semei
njatakan dirinja adalah Dewa, dan me
bulan. Caligula memungkinkan jang mustahil. Inilah logika Ca
Ngula.
Tentu sadja hal ini menimbulkan
reaksi rakjatnja. Timbulah komplotan2 hendak membunuhnja. Terutama
para bangsawan jang ingin mempertahankan kedudukannja, jang telah bajak merasa dirugikan oleh Caligula.
Namun mereka pengetjut dan tidak
bersiasat lain dengan Cherea seorang
sasterawan jang mempunjai kesadaran
bahwa melawan Caligula harus dengan muslihat. Namun dibelakang Cali-

gia ada Caesonia gundik kesajangan
aligula setelah
Ia meninggal,
dan Holicon seorang bangsawa
pen.
djilat, Bertahun-tahun Caligulan men@lalarikan roinja, Satu persatu orang2

Dana und ja "anaFzachir
Ce:

Caligula. Manusia mati dan mereka tidak berbahagia, inilah kebenaran jang
akan ditjapai oleh Caligula.
Achirnja Caligula mati terbunuh
ditangan para bangsawan jang dipimpin oleh Cherea.
KARYA PERTAMA

"CALIGULA" adalah karya Albert Camus jang pertama, filsuf, saste
rawan dan dramawan waktu masih
berumur 25 tahun. Tokoh ini pernah
mendapat hadiah Nobe2 untuk kesussasteraan. Repertoir ini diterdjemahkan oleh Asrul Sani.

"BUNTUT” Merembeti
memberitakan

tentang

MENDATAR
1. Buih

Makanan

uatama baji, berupa tjair

Bangsawan Djepang

7. Kusir
9. Djumpa
1 Semudah bet,
13. Terlepas dari
.
15. Nama sebuah Danau di Sulawesi
16. Maksud,
17. Sedjenis trompet
18. Oasar
20. Kuasa jang diberikan
22. Panggilan bagi wanita jang belum
'bersuami.i

24. Abli bangunan - bangunan.
25. Patuh
26. Supaja
MENURUN:
1. Galak atau bengis

2. Dasar

3, Kwaliteit

14,
18.
19.
21.
22.
23.

SJARAT

PENEBAK:

1. AU,

'Djawaban TTS-MM

ini harap dlia-

lamatkan kepada" Redaksi "Ming-

Selatan), Djakarta.

2. DIAGRAM

3. SERIOSA, 4. GERAKAN, 5. MESIU, 6. RP, 8. AE, 9. NR, 10. OTORITA, 11. KENALAN, 14. Di, 15. NB
16. AN, 17. TIKAR, 18. GINSI,
19. AAN, 21. INI, 25, EKONOMI,
26. GELEGAR, 28. AL — ICHLA,
29.
SERAWAK,
32. DINAMIS,
33. ENGGANO, 41. TO.—
2. DUS, 4. GARANSI

7.
EANGKOK
12.
EMPUNJA
13. RERNATE, 14. DANSA, 17. TIMBANG, 19. ANI ANI, 20. IBRANI,
22. BA, 23. NU, 24. NEGAR:
27. SERASI, 30. REDJEKI, 34. PiANO,
35. CA, 36. MATARAM,
37. AL ICHLA, 38. IRIGASI, 39. MENANAK,
40. STO.—

buntut

uraikan setjara singkat sebagai

Seluruh djawaban2 jang masuk
dan jang benar, maka setelah diundi
untuk

kali

ini jang beruntung

me-

menangkan hadiah2 adalah masing2
diatuh pada saudara2:
1. Hadiah pertama Rp. 1000.—
Sdr DJAINI, Kampung Baru KajuManis 80a RT. 002/RW. 07 Salemba
Djatinegara.—
2. Hadiah kedua Rp. 500.—
Sdr. R. SURANTO, P.T. Tema Baru,

Setiabudi, Djakarta.—

3. Sdr EDDY SUMANDAR,

Djl. Mengunsarkoro

55

Djakarta.

menjebabkan tersebar luasnja djudi
buntut adalah karena ruwetnja masa-

lah ekonomi (rumah tangga) belakang:
an ini. Memang

tak dapat Neta

lagi bahwa pokok persoalan dju
tuntut jang dipasang oleh para pendjudi amatir (kebanjakan) hanja karena menginginkan suatu hasil jang besar dalam waktu jang singkat, dan
dengan resiko serta modal jang sangat
mini.
"Bagaimana mas, tjari uang susahnja bukan main sekarang in, tetapi
kalau kita ada milik, dengan iseng2
membuang Rp. 50. jang hanja dapat

Keblah-dlama

komedi Karis Niko

lai Gogol dengan mengambil tem
pat sama, jakni Teater tertutup-

Pusat Kesenian Djakarta. Taman
Ismail Marzuki.

Komidi satir jang untuk pertama kalinja dipentaskan dibawah perlindungan Tsar Nikolas |
di Rusia itu, akan dipergelarkan

Oleh Teater Populair H.I. selama
4 malam dipentas T, tertutup i-

tu, jakni tanggal 26, 27, 28, 29

Djanuari tahun ini.

Anggota Dewan Kesenian Dja-

karta, Teguh Karja: jang menju-

tradarai komedi Gogol tersebut
mengatakan bahwa 13 orang aktor/aktris T. Populair H.I. akan
tampil sebagai pendukung tjerita
“Tutju jang sinis' itu, seperti Ishag

Iskandar (Hakim), T.Effendi (Ke

pala

Kesehatan),

(Penilik Sekolah),

Boyke

Roring

Henky Solai-

man (Walikota), Salim (Kepala

Pos), Ni

Riantiar-

Safa
aan
Indy Auric
(Tuan Tanah), Walujodjati (Kep.

Polisi), Tuti Indra Malaon (lstri
Walikota), Dewi Sawitri (Putri

Walikotal, Slamet Rahardjo (Dju
ru Tulis Muda), Boestami (Peda-

gang) dst.
Inspektur Djendral adalah la-

kon satir jang menuturkan berba
gai orang2 munafik jang mendiji-

lat seorang pembesar jang datang
kekota mereka. Dalam tjerita ter
sebut dikisahkan tentang Walikota dan stafnja jang mendengar adanja rentjana seorang Djendral
dari ibukota jang akan berkundjung setjara tidak resmi lincog-

ito) kekota mereka.

jang pada hakekatnja akan psikologis
akan
mebi
j
Dan inilah keuntungan besar jang diharapkan bandar, tentu sadja sangat
erat hubungannja dengan kode dan
ramalan tadi.
Kode dan ramalan ini timbulnja
pada masa HH dimana bandar jang
djuga disebut Tay Pak memberikan
petundjuk2 berupa gambar dan
sjair
untuk nomor jang akan keluar hari itu.

hat dipikirkan maka tal

Rp

kinan itu sangat ketjil dari
jang berputar dengan bola2 jang tak

dapat
diatur keluarnja dari mesin
tersebut dapat diramalkan lebih dahu-

a

sonakan kalau hanja dengan uang
50.- kita bisa mendapatkan 7

Dengan siasat jang dapat dikatakan
litjik, bandar tidak akan segan2 membuang uang untuk membeli bermatjam2 “Kode” atau “Ramalan”

kelainan. Repertoir dra-

ma jang baik strukturnja ini ternjata
tidak mudah untuk digarap. Dan falsafah Camus jang tertjantum didalamnja sukar untuk diraba apalagi dih

baik, walaupun telah mentjoba berma

in sebaiknja. Emry Margono sebagai
bangsawan sering tergelintjir oleh arti
kulasinja jang tjeroboh. Pemain? lain
seperti Abduh Mursid, Zainudin Idris,
Jose Maruta masih perlu latihan dan
muntjul beberapa kaki untuk dibitjarakan.
Pementasan Caligula ini merupakan pembuka pada tahun 1970, saja
saksikan pada malam pertama, walaupun didahului hudjan pada sorenja na
mun pementasan ini mendapat kundjungan ramai, keberhasilan pementa
san Teater Ketjil kali ini belum dapat
menjamai suksesnja pada pementasan
" Mata Peladjaran ” tahun jang lalu.
BZ.

KADARJONO.

Bandar

gelap

“buntut” adalah

spekulator dengan mini resiko.

terdjadi. Ini tidak berarti

bahwa penulis mengadjak pembatja
untuk mendjadi seorang bandar gelap
buntut, tetapi djustru hal ini merupakan suatu

pengungkapan

jang mana

sebetulnja bagi penebak buntut adalah

DENGAN ramainja perdju
wasa ini, timbullah suatu pertanjaan:
"Benarkah djudi sudah mendjadi tra-

dalam keadaan tertipu untuk jang ketiga kalinja, bagaimana tidak tertipu,

Pertanjaan diatas sudah banjak ahli

pasangan itu mengena tetapi sibandar
merasa dirugikan sekali dengan pasang

disi?

pikir jang membahasnja, dan dari sen banjak pembahasan ada jang me-

njatakan bahw:
persamaan antara
djalan djudi dan tradisi,
karena me:

"urut anggapan sebagian
orang semua
perbuatan manusia didunia ini adalah

“merupakan suatu hal jbng dapat

pertaruhkan, dan bagi perbuatan itu
sendiri merupakan suatu pertaruhan
hidupnja,
karena kalau perbuatan itu

tidak berhasil maka alternatif lain adalah
lah dia.
njataan lain lagi setjara positif

membenarkan bahwa djudi adalah
sudah mendjadi tradisi.
Hal ini dapat
di
dari adanja perdjudian jang
sudah mendjadi adat seperti adu ajam
di Bali, Karapan di Madura, dan permainan2 lainnja.
Dari pendapat2 itu Dapattah
tarik suatu kesimpulan bahwa djudi
ini dengan kenjataan tak bisa diberantasnja sekaligus sudah tjukup
untuk menempatkannja dalam kategori tradisi, karena tradisipun taklah
akan begitu sadja dapat dilenj

dengan berani bandar gelap itu akan
menerima berapa sadja besar pasangan
jang akan dipasangkan. dan kalau
an itu maka dia akan meninggalkan
tempat tanpa suatu pengusutan.

Jang lebih hebat lagi adalah dengan
Siasat membuat perdjandjian (kong—
kali-kong) dengan Alat Negara, supaja sewaktu2 kalau sekiranja sang ban
dar tak lagi dapat membajar pasanga
para penebak, rumah sang bandar
berlagak digerebek hingga dengan demikian batallah seluruh pasangan, baik
jang menebak djitu maupun jang salah
Achirnja untuk sekedar membantu
jang berwadjib untuk turut memikirkan tjara pemberantasan bandar gelap

buntut

suatu saran,

penulis kemukakan

knja dalam waktu

jang bersamaan (serentak) dan dengan
penjelidikan lebih dahulu diadakan
penggerebekan, djangan sampai diadakan sektor penggerebekan, ini akan
mendjadikan hal seperti orang main
kutjingZan sadja, mudahan berhasil.
Diadv.

BAGAIMANA

L BALLEBAH BERBIT, ARA.
(Sambungan Hal. D.
dan djauhnja djarak ketempat jang
pengetahuan hewani makin bertambah
bbanj:
Tu.
kaja djadinja. Karena itu sepantasnja:
Dan memanglah begitu. Dari per
lah bila orang memberi gelaran kepada
tiobaan2 jang dilakukan ber-ulang2
von Frisch sebagai Radja Lebah !!!!!!
achirnja von Frisch bisa memastikan

dikota

tentang

tahun sebelumnja - dan menambah

Djumlah
i
diperkirakan sebesar 285 djuta lire
145.000 U.S. dollar) dan padieknja
berdjumleh 41 djuta lire (65.000 U.S.
dollar.
Bintang film Gina Lollobrigida ada diantara empat orang Roma laininja jang menduduki tempat ke-anam,

film wanit:

Amerika

Jeanne Woodward dan aktor Pu

(“SEBUAH BANGSAL

PENUH TJERMIN"!) jang sekarang sedang dibuat

di New Orleans, dibawah pimpinan Stuart Rosenberg dari Amerika, sedang
kan bintang lain jang membintangi

film itu ialah aktor Paut Newman.
(AP)

Paus

Paulus VI dalam tahun 1967. tidak
'menjangkal penilaian kantor padjak
bahwa diumlah pendapatannja meli

puti 70 djuta lire (112.000
U.S. dollar)

dalam tahun 1969. Ia harus membajar
padiak sebesar 10 djuta lire (16.000
tuPi)

KIRIM FOTO
VIA TELPON.

aa
DI DJERMAN kini semua to:
102 dan sidik djari orang2 jang di

penjelidikan

selandjutnja dapat diteruskan me

lalui telpon ke Bundeskriminalamt di Wiesbaden. Bahkan da-

lam pembesaran jang kuat sekali,

sehingga segala perintjiannja jang
penting nampak dengan djelas,

Dengan demikian pekerdjaan pa-

2 bakti

dapat lebih dipermu-

kandang,

itu berarti

Boo0000! Tidak tepat! Orangnja
dalam lipatan!

bahwa

letaknja berlawanan arah dengan matahari.
Demikianlah tari lebah itu ber-

fungsi sebagai alat komunikasi lalat
perhubungan dalam pergaulan) di-

dunia lebah.

Dengan pertjobuan jang dilakukan

Von Friseh itu dapatlah kini diketahui
bahwa lebahZpun berbitjara dengan
tari tertentu. Dan dengan itu dunia

an

f. Pietro Vaidoni, jang telah

mengambil

se

perti keluarga, alam, suasana aga-

ma, tontonan ataupun sekolah,
sedjumlah 78 buah karja anak2
India jang berusia antara 5 s/d
14 tahun akan dipamerkan

diru-

sponsor

telah

berhasil mengumpulkan lukisan2

Djika lebah pionir

eM PEANUTS
Ads,

150 djuta lire (240.000 U.S. dollar)
dan padjaknja sebesar 21.600.000 lire
(34.560 U.S. dollar). lapun telah men
penilaian kantor padjak itu.

jang

“kehidupan se-hari2”

tempat jang harus ditudju kawan2nja

bawah

Bintang

LUKISAN2

objek

nja disebelah atas sarang, itu berarti
bahwa tempat jang ditudju kawan2nja
menjongsong matahari, dan dijika lebah pionir itu datangnja disebelah

matahari.

Itu datang dengan mengibasZkan ekor

Newman disini sedang bis ikap2 dalam waktu istirahat mereka pada
waktu pembuatan film baru
“A HALL OF MIRRORS"

z8

ang Pameran Pusat Kesenian Djakarta Taman Ismail Marzuki selama 6 hari ber-turut2 mulai tanggal 20/1 s/d 26/1.
Kedutaan Besar India selaku

kanan

dengan djumlah pendapatan sebesar

sangka diahat guna

ditempuh

"ja terletak 50 deradjat pula disebelah

ter-

kan bahwa ia membajar padjak sebesar 50.40.000
!ire (80.640 U.S. do!tar).

U.S. dollar).

harus

belah kanan kandang, itu berarti bah
wa tempat jang harus ditudju kawan2

besar biasanja akan menolak penilaian
kantor padjak dan kedua belah pihak
kemudian akan merundingkan suatu
djumlah jang lebih rendah.
Kantor padjak Roma telah memperkirakan djumlah pendapatan Sophia Loren dalam tahun 1969 sebesar 350 djuta lire (560.000 U.S.
dollar) -- djumlah
jang sama dalam

atas

jang

hari sebagai pedoman. Djika lebah
pionir itu menari2 50 deradjat dise-

bahwa kedua orang itu telah me- /'
njangkal penilaian itu.
Kantor padjak di Roma telah membuat suatu daftar tahunan tentang
diumlah pendapatan dan padjak jang

pembedahan

arah

kawan2nja. Untuk ini dipakai mata-

sebut. Tetapi dikatakan selandjutnja,

melakukan

HARTOJO

bahwa tempo (tjepat atau lambatnja

Gerakan) dalam tari lebah pionir itu
mengandung pemberitaan tertentu
tentang berapa djauhnja djarak jang
harus ditempuh dari kandang ketem
pat jang banjak madu itu. Umumnja
dapat dikatakan, bahwa makin lambat
tempo dalam tari sipionir itu berarti
makin djauh diarak jang harus di
tempuh kawan2nja dari kandang ke
tempat jang banjak madu
Lebih mengherankan lagi ialah
tjara lebah pionir memberi tahukag

Bintang film Italia Sophia Loren
dan suaminja sutradara Carlo Ponti
adalah orang2 Roma jang terkaja,
demikian menurut keterangan seorang
kantor padjak

Mode apakah
pakah lagi ini ?2Ki Kirana " tyukup kalau kalaukita beri nama sadjada, "PakaiMalam
dikenakan oleh JaneWnitete. Hahannja terbuat
digunakan bahan jang berwarna putekstil. Dan tentang warnaZnja
tih, merah djambu atau hitam dengan variasi? lipatan.
(AP-Photo).

$

ROMA (M.M.)

pedjabat

PAKAIAN MALAM JANG
TEMBUS .....

tebak.

SOPHIA
LOREN
DAN
SUAMI
ORANG?
TERKAJA
DI ROMA

dan ini berarti dapat hidup unKepada para pemenang TTS — MM kali,
tuk 'setengah bulan bagi keluarga jang
ini, maka dengan ini redaksi utjapkan
sederhana. Tentu sadja mereka tidal
selamat. Sedangkan jang masih belum
bahwa, sebetulnja
beruntung, sekali lagi redaksi utiapkan memperhitungkan
bandar2 gelap djuga mempunjai perselamat menebak TTS — MM jang baru. « hitungan
jang menguntungkan
baginja.

guntii
KUPON TTS — MM No. 5

|

atau kalau hal itu

Apakah itu dapat dipastikan? tanja
penulis.
Wah, itu ja tergantung dari redjeki
mas, jang djelas dan jang menarik
bagi
saja dalam 8 kali pasangan saja sudal
menarik 2 kali, ja lumajan untuk menjalakan ke
Jah,

mempunjai

tidak akan

dibelikan sebungkus rokok “Bentul”
isa djadi Rp. 3.500.-, 'kan tuma-

DALAM SATU SELIMUT
Pementasan Drama, setelah tra
i
Calis
ji
rt Camus

itu

SEBAGAI permainan djudi, ”buntut” mempunjai tjerita jang dapat pe-

nulis

guan Merdeka” Bagian Sajembara
TTS, Djl.M.Sangadji 11 (Petodjo

TTS — MM NO.4

kata

berasal dari bahasa Djawa, tetapi masjarakat diluar lingkungan Djawa akan
tahu apa artinja.

gal 13, 14 dan 15 Djanuari jl. ini

ARIFINC NOER jang berperan se
bagai Caligula telah bermain dengan
baik, penguasaan teknik serta pengahajatannja terhadap peran tersebut tidak meleset sehingga dapat luput dari
ketjenderungan "kegilaan ” klise, ba rangkali ini disebabkan dia merangkap sebagai sutradara, sehing a
kon
sep tentang peran itu beranalisa
satu

Rachmah R Harun sebagai Caseso-

nia belum memiliki tehnik vokal jang

jang berwadjib, sedang resiko lainnja

# Tebakan2 tjukup ditulis diatas
ber
Sedjak adanja lotere JDB
Untuk mengartikan sjair dan gamkartupos dengan disertai tempelan dan lotere2 sematjam itu, jang pebar memang harus masih dipikirkan
guntingan "KUPON TTS MM No.5 narikannja dilakukan setjara periodik
masak2 untuk mendapatkan suatu
buntut timbul di Djawa Tengah, angka jang djitu, dan larilah para pe& Boleh mengisi melalui gambar TTS djudi
nebak mendekati peramal2 angka dan
kemudian dengan adanja Nallo, djudi
jang digunting dan ditempelkan/
jair 'dukun, Toa Pekong dil) dan hal
kedaerah Priangan dalam
dimasukkan dalam kartupos/am- iniwaktumeluas
jang bersamaan dengan adanja
ini rupanja lalu mendjadi pedoman
olop.
bagi para penebak untuk tiap kali
Hwa-Hwe di Djakarta. Kemudian
de
# Pemenang2 jang beruntung akan ngan hilangnja H.H. dan Lohar (Lotto
apapun jang akan ditebaknja, baik itu,
diumumkan dalam penerbitan MM
larian) mulailah Ibukota dilanda deLotto Lokal, Lotto Koni dan jang
tanggal 8 Pebruari 1970 setelah di mam buntut
lainnja jang termasuk buntut, mereka
undi jang benar.
akan datang dan menanjakan
ataupun
Dalam wawantjara penulis dengan
pemasang, baik dia adalah the
ungnja berdasarkan kode2 dan
4 Untuk djawaban2 jang benar dise- para
in the street ataupun dia kaum
tadi. Setjara tidak sadar pediakan 3 (tiga) hadiah masing2 be- man
nebak dengan berpegang pada kode
intelektuil (jang memasang buntut
dan ramalan mengalami penipuan jang
setjara sembunji2) didapat suatu ke1.000, Hadiah kedua Rp.500,simpulan, bahwa faktor utama jang
Inja, karena kalau setjara se«

DJAWABAN

MENDATAR:

PARA

dan hadiah ketiga Rp.250,--

12. Arah mata-angin
13. Tolonglah Djiwa kita
(singkatan Bahasa Inggris)

MENURUN:

BAGI

berbelit2 walaupun

Namun pementasan jang diselenggorakan oleh Teater Ketjil pada tang-

ARIFIN C. NOOR BERHASIL.

Amak Baldjun untuk kesekian kalinja telah bermain baik, namun "war
na” permainannja mudah kita tebak.
sehingga " dirinja” lebih menondjol
dari perannja.

PENULIS sengadja menjebutkan

digrebeknia

buah nama sebutan bagi perdjudian
jang sekarang sedang berkembang diIbukota. Tanpa suatu keterangan jang

Pemanggungan Caligula jang diperanankan oleh Arifin C Nogr sekaligus
merangkap sutradara bukanlah pementasan Caligula jang pertama di Indonesia. ATNI telah mementaskan
drama in dengan Sukarno M. Noer
sebagai Caligula dan Asrul Sani sendiTi sebagai gai reginja, Jin Adilimas dari
Bandung pernah pula memanggungkan.

Putu Widjaja
bermain mejakinkan
dan stabul. Actingnja penuh dengan
variasi, teknik vokal dikuasainja dengan baik. (kranegara jang berperan sebagai Scipion telah menundjukkan ke
mampuamnja, tokoh Scipion adalah
' Caligula Ketjil " tanpa kekuasaan.
Namun Ikranegara sering hanjut untuk bermain sendiri.

bandar gelap buntut sebagai spekulator jang mempunjai resiko jang sangat
ketjil, karena satu2nja resiko jang dihadapinja ialah penggerebekan oleh

"Bandar gelap buntut” oleh para
Petugas Keamanan. Lalu apakah "buntut” jang disorot DCI dan diuber
petugas keamanan itu?

"Buntut” (bh Djawa) dalam bahasa Indonesianja "ekor”, adalah se

san " tata-sandang jang mengganggu

acting pemain. Dan dekor jang kurang
berguna, walaupun setjara visuil memang artistik. Kerutjut2 jang mengeri
kan dan bulatan sematjam tjakra bergantung apa fungsinja ? Bulan jarg
mau ditjapai Cahgula ? Rupa2nja ini
kurang diperhitungkan sebelumnja.
Tjoretan2 pada badan pemair
bahan, mengingatkan kita pada “Sa
Gita "nja Sardhono jang djuga ditangani Danarto.

1970.

Ibukota

DALAM surat2 kabar jang terbit
di Ibukota belakangan ini banjak

Kiriman : BACHTIAR.
Tentara Nasional Indonesia
Perkakas
Waktu
Benua jang terbesar
Dibatja dari bawah: Mendak
Bagian dari tumbuh2an

kan setjara surialistis. Dekor dan make-up dibikin disharmonis (dikerdjakan oleh Danario), sehingga apa jang
kita tangkap adalah kesan2. Kesan.
artistik jang disampaikan pada penon
ton, ang harus ditjerna sendiri bukan
ntuk digemari.
Setjara keseluruhan pemanggungan ini berhasil. Walaupun tempo teramat lamban dan tidak meratanja ' kekuatan” para pemain. Beberapa pema
main hanja baru dalam taraf menghafal teks, disamping ke "disharmoni-

Dipentaskan di Pusat Kesenian Djakarta.
Karya : Albert Camus. Saduran : Asrul Sani.
Penjelenggara : Teater Ketjil Djakarta.
Para Pemain : Arifin C Noer, Putu Widjaja, Amak Baldjun, 'kranegara,
Rachmat R
Emry Margono, Abdul Mursid, RudolfPuspa, Jose Maruta, Zainudin Idris dll.

GGU. 25 DJANUARI

pameran

tersebut

itu dari belbagai Sekolah di India

dan beberapa koleksi jang dikum
pulkan dari perlombaan melukis

antar sekolah2 disana. Pameran

itu diharapkan dapat merangsang
dan mendorong anak2 Indonesia
untuk menjalurkan bakatnja dalam bidang melukis setjara serius.
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Charles M. Schutz

