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Tetapi pemain? Indonesia ke-

nangan

dingan single dan dua double.
Hartono dan Indratno jang me

ngambil

keuntungan

mereka

jang

angka

15—l1

kan Sakai dan

"Laki2

tak

bernama"

karya

ngan

MENARIK

senang bergaul serta sangat supel dan

tidak banjak rewel dalam mengatur
pose2nja.
:
Achirnja Datin Yudha tjuma titip
& pembatja M.M.

'

8.5 Djuta Wanita Amerika
Dapat Peringatan Resmi

. Washington,

(MM/UPI)- Dalam waktu kurang lebih 6 bulan, 84 djuta wa-

nita Amerika jang sering menelan pil2 pentjegah kehamilan a-

kanPe ekemakaa oleh Pemerin-

tah

dengan kata2 jang

las s.

keras - bata. naek:

pun

harus men

en

il

risiko.

ini dikatakan oleh Soe:

tai
Demokrar
daibahwa Wndanain.
ta
men
an
hal ini merupakan pembenaran terhadap hear
ing2 Jang, Tanaka oleh Ta
Itenja

tentar

il

tj

hamilan. Hearina2 aa ank

debatan!
e
. tantang. bai-arukn
-buruknja
pil
tjegah kehamilan.
Petani
le,

Senator

anggota

Partai

Rcbert

dari "Kansas$mengatakan,
seharusnja

ing2

J.

Republik

bahwa

itu tidak di

adakan
sebab tidak perlu man
kuti ataupun
mengatjaukan

um wanita.

-

Keputusan untuk meminta kepa
da pabrik2 obat supaja menambah
kan keterangan berbentuk buku ketjil jang memperingatkan bahaja2 pil
tsb diumumkan pada waktu diadakan
hearing oleh Dr. Charles C.Edwards ,
Komisaris baru urusan Makanar dan
Obat2an pada Pemerintahan Nixon.
Or. Edwards mengatakan bahwa
dua-pertiga dari dokter2 Amerika tidak berhasil menjebutkan risiko2 apabila menulis resep obat2 pentjegah
kehamilan melalui
mulut. Kepada para wartawan ia menjebutkan suatu
djumlah jang berarti dari kaum wanita Amerika jang menelan pil tanpa
resep atau pengawasan dokter apapun sehingga tidak mengetahui reak-

mengerdjakan bahasa jang tepat dari
peringatan Pemerintah itu sesudah ko
mentar2 tentang itu diadjukan oleh
industri obat2an. Sementara itu djuru

bitjara Perhimpunan
Perusahaan2
Farmasi mengatakan tidak mengetahui apakah industrinja akan memprotes permintaan tanpa sjarat itu.

Menurut dia hal itu menimbulkan
persoalan2 juridis dan persoalan 2

hubungan antara dokter dan pasien.

Bahasa jang diusulkan oleh Senator Edwards mentjatat segala akibat

jang diderita oleh kaum wanita

jang

telah menelan pil2 anti kehamilan itu, meliputi soal membekunja darah

dan rontoknja rambut.

Para ahli mengetahui bahwa hormon2 dalam pil itu menjebabkan adanja kanker
pada bimatang2, teta
Pi mereka belum mempunjai buk
ti bahwa pil itu menjebabkan kanker

si2 sebeliknja.

Seorang djurubitjara urusan Makanan dan Obat2an pada Pemerintah
AAS menerangkan bahwa mungkin di(perlukan kurang lebih 6 bulan untuk

pada manusia.

angka

pemain2
n

18—14

dan

Djepang

15—6.

Ippsi Kojima.

Tambang Minjak Alaska
Jang Kaja Djadi Nasaram:

dapat membi-

'pemain2 Indonesia dji

ka mereka mengambil
tandingan itu.

salam manis untuk seluruh pentjinta

dua

per-

Tetapi Hartono dan Indratno
memaksa Akiyama dan Kojima

(Eddy I.C.)
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Jang mengherankan team InGonesia ialah menangnja Diepang pada hari kedua dalam dua
dari tiga pertandingan
single
dan mengurangi kemenangan In
donesia dengan angka 4—3. Se
karong tinggal dua double, dan

Oleh karena itu” sebagai seorang

model Datin dikenal dengan pose2nja
jang menarik ditambah dengan ex:
ssi wadjahnja jang kuat serta natural
Bagi djuru2 potret tentu menjenanginja karena Datin peramah, lintjah,

Hi ii

JANG

Wim Umboh dan disusul dengan film
“Orang2 liat” karya dari Turino Djunaedi
Rupa2nja Datin lebih mengabadikan hidupnja untuk seni, baik sebagai photo model, penari, peragawati,
bintang film tetapi dari ketiga bidang
ini jang menurut Datin sendiri dia lebih menjenangi kariernja sebagai photo model karena bidang modelling ini
adalah bidangnja jang tak akan ada
"ending”nja tiap tahun akan terus
silih berganti.

Sering muntjul dalam show2 ibukota, lalu Datin mendapat tawaran
untuk main film berdjudul "Palupi"',
dimana dalam film ini dia harus mun:
tjul memenuhi permintaan sutradara
dalam adegan2 jang sedikit "berani"
Walaupun dalam film itu dia hanja
memerankan peranan ketjil, tetapi
Datin telah dapat menundjukkan kemampuannja ber--acting dimuka kamera. Hal ini menjebabk:
j
kedua

POSE

den,

15—3.
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DALAM

1

YUDHA

H

KALI ini nama Datin Yudha jang
kami tampilkan bukanlah nama baru
bagi masjarakat ibukota, mula2 dia
dikenal sebagai salah seorang photo
model dan peragawati sering muntjul
di pameran2 pakaian/fashion show,
melalui bidang ini Datin dikenal sering djuga ikut dalam pelbagai rmiss2
ketjantikan oleh publik.
Kemudian dia aktif sebagai penari
dan berhasil membentuk sebuah dance
group jang diberinja nama "YUDHA"
dance group

DATIN

5

LAGI

ifTati

SEKALI

Honma

dan

badan

mengalah-

jadi dan Indra Gunawan meng
lahkan Akiyama dam Kojima de-

sort
z

TEE

dari

tinggi,

untuk bermain defensif dan me
nang dengan angka

|

peroleh mahkota
internasional
bulutangkis itu bagi

“Adalah menjolok sekali bahwa

dalam

usaha

pertama

tahun

1966

berhasil

para

pemain

ka.

Seolah-olah

Diepang

dalam

strategi

mereka

terlalu

baik djika mereka
ra

memakai

nasional.
menulis

dal

pertandingan

PERUSAHAAN2

an2 minjak Alaska jang kaja, termasuk sasaran2 pertama dalam

daftar jang disusun oleh gerombolan pendjahat Mafia, mengenai

ngalahkan Inggeris. pemenang
dalam pertandingan final zone
Eropah. Kemudian mereka menundukkan team Amernika Seri &

industri jang berkembang.
Demikian tulisan wartawan

achir Harvard Business Review

itu, dengan angka 5—2 di
Wellington, Selandia Baru dalam
bulan Mei tahun 1966.
Lebih penting untuk ditjatat
ialah. bahwa para pemain wa- $
nita Djepang itu dapat memper
tahankan Uber Cup-nja dalam
hulan Djuni tahun 1966 di To-

"Cup

Buku ketjil jang akan diterbitl
tidak membenerkan pil itu sebagai
il jang tidak berbahaja. Tetapi Dr.
Edwards mengatakan dalam kesaksiannja bahwa "obat2 pentjegah kehamilan melalui mulut merupakan metode jang effektif dan aman untuk
mentjegah kehamilan, tetapi obat2
lainnja mengandung indikasi2 sebaDr Edwards mengatakan bahwa in
dan dua pedjabat urusan obat2-an
dan makanan pada Pemerintah AS akan terbang ke London pada tanggal
28 Maret untuk menindjau kembali
data jang menjebabkan Pemerintah
Inggris melarang pil2 pentjegah kehamilan karena mengakibatkan penjakit
kanker pada binatang2.
Seorang saksi pada hearing2 itu

mengatakan bahwa estrogen mengaki-

batkan kander dada seperti rabuk bagi gandum. (UPI).

dengan

melawan
lenge

kemenangan

Indonesia dalam

round.

Sedjak

Wartawan

umum tahun 1969 jang meliputi
lebih dari 900 djuta dollar AS

chal-

n
nita,

mulai

dinegara

dimana

$
&

posisi
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Para

namun

Pengurus

Perhimpunan

Indonesia. Me

itungkan,

bahwa

rutama
ngan
tangkis

ngannja

jang membuat film-film ukuran sedang. Sekarang studio raksasa itu

mendjadi studio kerdil.

the Wind” maupun patung2 Juna-

mengisi

ng

27, 15 dan 30 de-

ni akan didjual.
. Seorang djurubitjara dari para pe-

milik baru studio MGM jang diimpiimpikan itu mengharapkan
ja
aa barang? antik jang
ahli,
studic-studio dan perusahaan? pakaian jang
ii

memberikan penawaran ji
Beberapa bint

mungkin datang untuk
li barang2 atau pakaian2 jang paling

Na
His Te"
mn Telia maret

tor2
Hollywood sudah m3
ninggal dunia atau pensiun.

me
su-

dah meninggal dunia a.l. wah
aktor2

seperti

Laughton,

Clark Gable,

ncer Tracy,
Judy Garland,

Robert

Lionel

"MATA

sama

-HARI"

Aktris Junani Melina Mercouri telah memainkan peranan seorang mata2

tersohor dari Perang Dunia | “Mata Hari" dalam filmnja jang baru “Pro'mise at Dawn” berdasarkan novel karangan Romain Gary jang dibuat

Inja

kanan
itu, kemunduran MGM mulai terasa setjara
Ka
lebih ketjil
jang
orang-orang
Sedjak itu studio MGM didjalankan oleh

berdirinja studio
itu telah

MELINA

film

i

distudio

dan

Boulagne

Paris

Iningja. Mere-

KN int

Ti an maba

wa idam-idaman hidup.
Koleksi barang2 antik jang akan
didjual termasuk mobil2 kuno jai

berasal dari permulaan abad ke-20.
Kereta-kereta asli dalam film "BenHur”
lama akan didjual bersamasama
'ta2 buatan kemudian 12
tahun jare lalu.
MGM Derbeap dago hidup terus
menurut aturan
dan tanpa
hu3d

Direkturnja jang baru JIM

- telah

aa

Direktur

AU—

Eksekutif

menjisihkan anggaran

belandja 2 djuta dollar Amerika Serikat untuk

film2 Metro dalam usaha-

nja lebih landjut untuk mempertahankan studio MGM.

Tak diragukan lagi bahwa film2

MGM

jang baru akan Saba

barang

Ta

jang
dikembalikan ketempat tu itu,be:
dasar sewa.

dibawah

Jules Dassin.

pimpinan

(Gambar

AP)

Apabila orang2 baru memerlukan

tempat penjimpanan sendjata untuk

film Barat ataupun filr perang, mere-

ka tidak

akan dapat mengadakan

dengan

pendatang

(psma

atau sebab2inja jang diderita oleh

seperti dahulu, tetapi tjukup dengan — orang2 jang berusia lebih dari 50
tahun.
beberapa sendjata untuk
'epublik Amerika T

akan

rang2, bulu2 binatang,
pesawat2

telpon,

ba-

tu2,topi2

k2 ketjil,

mesig? pemadam api, pedang2, me

BeaGe pak endang? Walince

Aktor Itali Marcello Mastroinni f
dan ag Virna Lisi nampak da-'
lam film baru "Trigon" jang sekarang sedang dibuat di Ladang Cob-"
dens abad 17 di County of Surrey,
45 mil dari London, dibawah pimpinan France Indovina dan dua
seniman lainnja sebagai bintang?
utama,
Ini adalah kissah seorang Itati|
di Inggris jang memiliki segala-galanja - kekajaan, istri jang tjantik,
pekerdjaan jang mengagumkan
tetapi ia terganggu oleh kekatjau
an fikiran, sehingga ia merentjanakan penghanrjuran diri dan achirja bunuh diri.

PENJAKIT ORANG2 BERUSIA LEBIH DARI
50 TAHUN DISELIDIKI
BETAPAKAH kehidupan manusia sekian ku djustru jang terbanjak djumDitaAa mulaan
usia 50 ta'berbagai masalah
hun? Masalah ini sedang diselidiki oleh — penjakit jang aneh:
kontan perioikikan abah Boh
Pp
Tgemmmwatg
nga
ngan pertjobaan2 terhadap kira2
dokteran dan politik - sosial maka
orang akan dimi
dilaksanakan pentjatatan2 data

pembongkaran atau

gungkan suatu pemberontakan a

DALAM FILM BARU
"TRIGON”.

Met ini Oiahuhan tidak hanja Derepidemi dan keuntuk pengetahuan

darah,

:

dan kereta—api akan segera dilelang.
LOUIS B. MAYER, jang membangun studio film raksasa itu
na seorang ”monach"
dan mengurusnja La ag garena

ran
& akte

kedjuaraan All

menangan akan direbut oleh pa

barang—barang studio, perlengkapan perlengkapan, pakaian —pakaian,

un jang lalu. Dengan

dalam

sangan Masao Akiyama dan Ippei Kojima jang telah bermain

MGM, jang pernah mendj i studio kebanggaan terbesar didunia,
mulai mendjual barang-barang warisan untuk dapat hidup terus.
Bagian terbesar dari barang—barang tetap, termasuk tanah dan rumah

"International Fasteners

mengatakan.

England pada tahun 1969 dan
1969, ia lemah dalam pertandingan double.
Mereka memperhitungkan ke-

Akan Dilelang -:

” jang membeli hak kelahi-

Djepang

bahwa meskipun Rudy Hartono
merupakan djuara single bulutangkis sedunia berkat kemeha-

Bi f

Antik StudioMGM
Di Hollywood

aan

akan diperoleh

ke:

jang

terdaftar

sebagai

kapal2 asing, sebagai saluran2
untuk gerakan internasional de-

Koleksi Barang2

(radja), meninggal dunia

gerombolan

untuk menggunakan kapal2, te:

Karena Mengalami Kerugian:

|

infil-

untungan lebih banjak daripada
main djudi atau memperbesar
bunga pindjaman, kata Grutzner
dalam artiket — jang berdjudul
"How to look out the Mafia”
(Bagaimana mementjilkan gerombolan Mafia)
Menurut Grutzner perusahaan
perusahaan perkapalan menarik
perhatian gerombolan dibawah
tanah, sebab ada “kemungkinan

mempunjai i kans 50-50 un-

Pak mengalahkan

pemimpin

Alaska, maka

di-$

Pulutangkis Djepang jakin, Dje

pang

pendjahat

wa djika mereka memperluas
operasi mereka sampai sedjauh

sebabkan oleh perubahan2 jang
dibawa oleh Perang Dumia II.
Meskipun team Indonesia datang dengan Rudy Hartono, dju
ara single bulutangkis sedunia.

Dadan, tinggi dan penderitaan
kebaman2
hubungan

TI alan home smuaan, dalan
lebihan gemuk dalam badan, ber:

sebab - akibat dengan kemaka institut ”— hubungan
dasarkan psichologis,
dokteran masjarakat

memilih orang
dalam usia
lainkan karena golongan

jang berusia lebih dari 50 tahun, me-

komplikasi djantung, brontekanan darah
oo
tinggi,
serta terutama

SENTRUM GINDJAL TERBESAR

para pasien — djumlah 200 buah aparat dialise itu.
TELAH ber-bulan2
dari "Viva Villa”
kimi dipertu
gindjal akut tiada dapat dilajani de- Menurut perkiraan
Bahan2 dalam lebih dari 3000
tiruan untuk
karena djumlah gin- kam kira? 700
berasal dari dunia film kuno — "gan sempurna,
film
pasien penjakit gindjal

para
dial tiruan tidak mentjukupi. SatuZnja — mengatasi

akan hilang terdjual dari MGM, kare3e- jang bertambah meningkat djumlahpenggunaan
ialahmodera
penolong
untuk menghidupkan — Sislan
na dikorbankan
Sinra
aparat
studio: itu.
pat teratur
membantu
pembersihanjang da- ja. Dikota Hamburg mdis digorkira(UPI)

dalam organ
jang sakit tu.
$

Pada masa kini rumah? sakit di-

kan, bahwa sampai
tahun 1975 jang

akan datang djimlah pawen penjahit

Rep. FWI. Djerman mempunjai se- — kuakan meningkat
sampai 200 orang.

bila

York

uang

panas

dan

termasuk obat bius'
Grutzner mengatakan

keuntungan2

jang

jang

barang2

lebih

bahwa

besar

dapat direalisir dengan 4jara jang
sama, jaitu dengan mengexploitir

KAL

RUME

Esa

Amerika

membantu

bukti

itu

mendjadi

terlalu

besar untuk diabaikan, para pe-

ngusaha masih sering tetap menutup

mulut

dan

nampaknja

(Derindak pedia sekutu2

jang passif' dari
Organisasi2
gerombolan pendjahat:”
KEDJAHATAN JANG TER-—
ORGANISIR

dan

gerombolan

ialah mengadakan

pendjahat itu rupanja merasa bah

prija me
ini

New

dengan bersikap rnasa bodoh terhadap tanda2 permulaan adanja
penetrasi gerombolan Mafia. Apa-

strategi

Charles Grutzner

trasi kedalam perusahaan2 jang
siah di Alaska seperti jang telah
mereka lakukan didaerah2 lainnja.

lebih tinggi daripada
tetapi sedikit demi sedikit ,
kehilangan

untuk

tentang kedjahatan

gerombolan dibawah tanah itu

nja

Mafias

lebih lemah darinada para pemain wanita) Ini terutama terdjadi

djuga

pengusaha

dalam pendjualan minjak dan gas.

Menurut

pemain2

wf
melakukan hal jang sama
dalam perebutan Thomas Cup.
Mereka tidak senang dianggap

tersebut

bahwa kepentingan2 kedjahatan
jang diorganisir di Alaska berkembang selama masa pendjualan

6—1 |

wanita
Djepang
memperoleh
Uber Cup di Wellington, para
pemain prija Djepang-pun ber-

penerbang-

an, perkapalan dan pertambang-

zone

inter-

jang

Times, mengatakan bahwa banjak

- Boston, (MM)

Austral.Asia, dalam pertandingan semi-final Uber Cup dan me

kyo

penerbangan

Grutzner,

terorganisir

wanita lndonesia. peme-

nang

GEROMBOLAN
PENDJAHAT
MAFIA
perusahaan2

mere

hanja

mengharapkan lawannja akan
membuat kesalahan. Para pema
in prija Diepang mungkin lebih

mem-

peroleh Uber Cup, suatu lambang kedjuaraan dunia.
Pada waktu itu pemain2 wanita Djepang mengalahkan pe:

main2

dan

dengan angka 5—3.
Selama kompetisi, mampaknja
konservatif

memper-

oleh mahkota bulutangkis chusus untuk wanita team Djepang
pada

15—12

15—10 untuk
dapat mempertahankan
kemenangan Indonesia

KETERANGANG2 ini tidak ha-

toko

terbatas

Tetapi

pada

bahan

para

pemilik

makanan,

perusahaan2

binatu2

ketjil

meliputi

lainnja.

pula

direktur

P”rusahaan2 kaja, terhormat dan

sudah lama berdiri dengan baik

dari

segala

ukuran

dan

banjak industri

dalam

Dengan menaksir bahwa hasil

tahunan

kedjahatan

jang terorga-

nisir itu berdjalan antara 30 sampai 60 miljard dollar, Gutzner
mengatakan bahwa infiltrasi gerombolan

Mafia kedalam perusa-

haan2 penerbangan, perkapalan
dan pertambangan2 minjak Alaska sebagian besar dapat diblokir
oleh

marah

masjarakat

perusahaan

bersarna-sama dengan

negak hukum

jang

pe-

Menurut Grutzner penjelidikannja terhadap banjak hal tentang kedjahatan jang terorganisir

menundjukkan
ngusaha

bahwa

biasanja

dapat

para pemeng-

gagalkan gerombolan dibawah ta-

nah pada tingkat permulaan dengan

melaporkan

ketjurigaan2

mereka kepada polisi.
mengatakan

Tetapi ia

bahwa hampir tidisk.

pernah ada perusahaan jang setjara sukarela memberikan laporan

jang dibutuhkan oleh alat2 pe-

negak hukum

..- RIBUT

A

(UPI)
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BIDUAN POP:

Vivi Sumanti

@jakartu, AM.M)
MESKI sambuuan masjarakat daetan Minary terhudapnya belum
meriah

pinjambutan

jang

besarkan

@iberikan terkadap kundjungan Elly
Kasim ke Sumatera Barat dan Riau
aCtur th 1969, ramun shows dari VIVI
SUMANTI telah sukses dan mempeoa penortonnja. Simungil VIVIENNE tsb dergan ditemani oleh Bing
Siamet — Ateng

Eddy

Iskak —

—

Sud serta new-comers Dewi dan Pur
nama Sultan meninggalkan Ibukota
pada 20 Jaruary 1970 h.ngga 3 February 1970 untuk melakukan pertundi
@djukar2 sebanjak 10 kali — 6 kali
Baru.
Padang dan 4 kali di Pakan— dipentas
Djuga emurtjulannja
umum terminal bus pusat Lapangan
Berteng peda malam Minggu 7 Febr
1970 mendapat applause jang hangat
sekali dari masjarakat Ibukota. Nam
pek bagai Irutan hitam sadja lajaknja kepala2 manusia jang berdjum.
berdjedjal
lah ribuan itu berdesak
memadati orena stasion bus dalam
“Elly
Gan luar kota tsb. Tampilnja
Kasim jang tampak manis dengan cos
tuum

"pussy-cat”

merah

putih

Disambut hangat

Detektif

baka

SUMANTI

ikut

ma-

gaja

performance

g jang hysteris! Ke

jang

memikat,/tclzh membuktikan dengan

penammendjagoi
gemilang
sukses
diha
lainnja
pilan pop-stars Ibukota
dapan tidak kurang dari 15000 penon
toni!

Suasana didelem gedung begitu pa
ras dan
meniesakkan
serta
hiruk-pi
kuk oleh para peronton arak2, te
(nagers hingga dewasa laki2 dan pe
rempuen
jang
memadatirja
sampai2
memagari sekeliling panggung. Mula?

tampil
ITA
SITOMPUL
jang dengan
geja-gojangrja mengiringi
rjanjiannja

itu disambut

meriah oleh penonton

Kemudian dipanggilken nama TITIEK
PUSPA
jarg merjanjikan
lagu Ri

penon-

bagai di siram kese
djukan rlurar chrs Vivi Sumanti da
lam lagu "Bila Kembali" dan sensaija pembawaan lagu gubahan chas Vivi
Sumenti
tsb
penorton
ramai ber-te
Tiek2
agar Vivi menjanji terus. De
ngan
gaja-sojang Soul-nja jang nam
pak ches pula Vivi memenuhi per.
mintaan
dergan
bit
You've
Got
What It Takes jang terniata telah
membuet susana lebih meriah lagi

asnja disertat daja improvisasi

chas,dan

membuat

ton2 dihidung — panggungnja
itu serentak remai2 berdjosambil ber-teriak2 ke-

Istora Senajan pada 9 Febr
1970 dan dengan tarikan sua

karena

Vivi Sumanti - biduanita mungil kita jang pernah mendjagoi pop-stars
terkenal Ibukota, tampak dalam gambar sedang berada ditengah2 Ik.
15.000 penonton remadja di Gedung Istora Senajan dan mendapat sukses

jang gilang-gemilang.

langi ""O, Darling" — penonton eng
gan menjambut baik karena hidang:

but 1 Hitam Matania Galak disusul dg
@ Darling-n)
roup The Beatles jang
ce wasa iri masih "anget2" di Ibukota
itu, dengan mendzpat applause jang
lebih gempita. DUET BASISTA dengi an lagu2 gembiranja djuga masih
ber rhasil menghangatkan sucsana mr
riah tsb. tapi beda halnja pemuntjul
ew-comer PURNAMA SULTAN
Imana”” dan mengu:

CAPTAIN

ernjapun
“sreg”.

memang

masih

kurang

Suasana kembali riuh dengan mun
Yulnja sihitam-manis IDA ROJANI,
tepi sambutan penonton belum segempita penjambutan thd Titiek Pus
pa tadi, sedang puntjak gegap-gempita
e para hadirin edalah pa

EASY

JOE: TNERES THE, CHICK I SAW
As WE LEFT OXSOW! TM Sure
'SH5 ALMOST STOPPED
SAN ME,

pada

dikala

suatu

hari dibulan

titik

Pemuda pipi
minum air"

pembekuan

merah

"'pe-

ABIAN memang tidak berpotongan dan
bertampang
seperti polisi2 lainnja. Seba
gai detektif muda, dia men
dapat tugas mengadakan
suitu pembersihan terhadap gerombclan pengatjau jang bertjokol di Lon
don dan semua bersendjatakan golok.
Mereka adalah penjamun2 jang menanggu keamanan dialan2 di Soho.
Dan mereka ini tertipu atas musli
hat Fabian. Karenanja pemuda berpi
pl merah mereka
— Fabian — ini
mendapatkan
djulukan
"Peminum
Air”.
Gerak-gerik se-hari2rja tidak menandakan bahwa Fabian adalah seOreng penjelidik kedjahatan. Pakaian
"ja, sikapnja, tidak” menundjukkan
pakbola,
seperti teman
sedikitpun tjorak tabiatnja. Namun
lainnja kepadanja. Dan teman2 jang
Memiktan, potorganrja selalu rapi.
dahulu menjorakkannja,
kemudian
Dadanja bidang seperti
seorang
nanti akan tertjengang
apabila menahli gulat, Kepalanja seperti kepala
dengar bahwa Fabian akan mendjadi
sturang penggemar berkelahi. Bahu
uja merupakan sudut2 trapesium dan
kedua tangannja kuat. Kukunja tertor Brigade perkara2 terbesar dalam
pel
bersih dan rapi. Sebentar?
perkara3 pembunuhan.
ia membersihkan ketiamatanja jang
Pada waktu Fabian berumur 20 ta
tidak berbirgkai montur dan buatan
Amerika itu.
hun, orang tuanja
kedatangar. seorurg inspektur polisi jang kenamaDalam sakunja selalu terdapat se
buah notes hitam jarg kumal. Buku
un. Inspektur ini” mentjeritakan ki
ketjil ini adalah "ingatannja”. Set:b2 jang menjebabkan —buluromanbutkan sadja beberapa nama pedjabat
nja berdiri, tetapi tjerita2 tsb dideakan dapat
ngarnja dengan penuh minst.
5 Yi London dan Fabian
mer.tjeriterakannja dengan mata jarg
Dan keesokan harinia ia menjataT-upi2 karena rasa girarg dan bang
kun kepada polisi di Lewisham bahga
wa ia ingin bekerdja dibidang tsb dan
jang beku, namun semangatnja dajam penghidupan dan pengabdiannja
terbaaap perikemanusiaan ternjata ti
Gak dipeugaruhi oleh musim tsb. Ia

Bertanja”"

muntjul

lalu,

Djauuari

da penampilan pop-star jang namadipanggilkan paling belakangan
oleh sang announcer: VIVI SUMANTI

memeriahkan malam resepsi
HUT ke-4 KAPPI digedung

ja

jang

Satu gaya jang lain dari Vivi.

lem itu, ticak mendapat sambutan
pula
jerg mengetjewakan demikian
halnja dengan Ellya Chad:m. Sedang
Visi Sumanti telah dituntut para pe-6
nonton itu sehingga menjanjikan
jang
buah lagu diiringi sambutan
memursken setjara meriah pula.
Sambutan gegap-gempita di
Istora
IVI

SALAH
seorang detektif dari
Seotiand Yard (Potisi Kanasia IngBeri) jarg mungkin kita tetah berusia sangat langjut adalah Inspektur
Kepala (Komisaris
Muda)
xooeri
Yuan, jang utlanirkan Ik
- 67 tauun

oleh 15.000 penonton
remadja di Istora Senajan

penontor2

itu

mei

lat2

merirukan £clang Vivienne diatas pen
tes Itu sambi
erlak2 lebih "“gi
Je"

seking

gi

gnja!!

Dengan

demi

kisn VIVI SUMANTI telah melebihi
"diateh"
pop-star

njanil 2 lagu bagi
setiap
itu dengan memperoleh suk

ses jang palirg hebat pula.
Patut ditiatat behwa band Bhayarg
kara
telah mengiringi
su:
penjanji2 pop itu dengan baik.
Dapat diketahui bahwa hingga ki
ni top cf the pop-ster kita jang mu
rgil itu masih tirggal di Dji. Empu
Sendok

25

—

Kebajoran

Baru.

Wohuny N'

bahwa ja ingin segera menunaikan
kewadjibannja. Pada 15 Maret 1951
ia ditempatkan di London Police ce
gn
nomor
pengenal
8603.
Tiga minggu kemudian ia berangkat

ke

Westminster,

seba

kah — pertamanja
memasul
avonturir. Dan semendjak itu ia merasa kerasan dikalangan — Scotiand
Yard, dimana ia memperoleh keharu
man namanja. Ia mendapat tanda?
pergbargcan untuk keberaniannja dan
disana ia selalu mentjapai tingkatan
tangga mendjelang sukses

Tahu semua night-club
TEMPAT makarnja tidak tentu. Ti
dak selalu ia makan dikedai2 jang
tkrrama di Lordon. Kadang2 ia ma
kur dirumah makan pelatjur di Soho.
Makzranrja seiris cake, beberapa po
tor.g kentang Can setjawan teh. Di
datanginja semua pelosok — pendjuru
kota. Dalam sakunja tersimpan tanUa2 anggauta hampir semua perkum
'pulan Night-clubs di Loraon seperti
The Albany, Gay Niteties, Frisco's,
La Rue's dsb

Beberapa mil kemudian Joe,
itulah gadis jang kulihat ketika kita berangkat dari Oxbow! Aku jakin ia hampir
berhenti ketika ia melihatku... lalu mempertjepat
djalannja !

.

Mungkin ... atau barangkali
engkau hanja membajangkan
nja, Easy. Aku tidak melihat
ke-raguan2nja !

NENTJAPAI

jang banjak !

Lihat . . . gadis itu lagi !
Akan kuselidiki apakah
maksudnja. ,
Biarkan aku p€rgi, tjepat !

4

Engkau kurang tjepat ! Ketika ia melihat aku mengi-

kutinja, ia kembali kemobilnja.

maka

“Mungkin ia hanja ingin bertemu

denganku sendirian ... . dan
mengetahui bahwa aku akan
#ergi ke Taos.

akan

Anda

ngingat

berusaha

adalah merupa-

nama

dan

wadjah?

Anda

berkehendak

Mengingat

nama

wa

djarang

kadang2. djarang

sering,

Anda

Anda

kadang2

bandingkan

ds.

kadang2.

amati

lah meliputi tidak kurang dari 250
buah. Namun demikian satu hal jang
pasti adalah bahwa hampir sebagian
besar rekaman2nja itu ternjata tidak
dilewatkan begitu sadja oleh para

perggemarnja, untuk tidak mengata
kan

tidak

populer.

Hampir

seluruh

album Lilies boleh dikatakan mera:
djai atjara2 pilihan pendengar dipel:
bagai daerah di Indonesia

ruh negatif), lebih2 kalau diingat me-

MENGENAI rahasia keberhasilan:
nja itu Lilies jang sekarang telah
mendjadi ibu rumah tangga dari dua
orang putra dan putri (jang sulung
berumur hampir 2 tahun, jang ketjil
dengan malu2 diantara senjum keIjilnja tidak bisa mendjelaskannja.
Tetapi hal itu mungkin "tertera" pada masehat2nja jang ditudjukan pada
para pendatang baru didunia pop
musik terutama bagi penjanji2 tjilik
ini ternjata

te-

Selain menjatakan kegembiraannja atas hadirnja biduan/nita2 tjilik
itu, Lilies (atas pertanjaan saja) me:

new

comer

Tak lama kemudian

ketika lagu2 Melaju achirnja memperoleh tempat djuga dihati para teenagers, Liliespun muntjul dengan rekaman2 lagu2 Melaju, bahkan saking
ini lewat

suaranja, rekamannja akan lagu ini
sampai meliputi 3 buah long play.
rekaman2

lagu2 baratnja. Terachir dengan lagu
gambang kromong ini, Lilies dengan
iringan orkes Naga Mustika dbp. BenNY Walujo, telah banjak mensita selera para
, setelah selama
beberapa waktu tampaknja diam2
maka djumiah

r&-

kaman Lilies sampai sekarang ini te

tan

bila

ada

setje:

kesempa

Selalu, sering, kadang2. diarany
16- Apa anda sering menjebut

namanja dalarn

lima menit

nertama?

Selalu.

sering,

kadang2.

jang

djarang

17. Aoa anda memakai nama
orang itu dalam pertjakapan?
Selalu, sering. kadanx2, djarang
18.

Apa

tjari

anda

arti

dalam

mentioba

namanja?
Se'alu. sering, kadanz”.
19.

Apa

beri

anda

arti

lan

dan

djarang

mentjoba

tambahan

wadjah

men

wadiah

mem

pada

dengan

nama

dialan

a

djarang

tingkah

laku

jang anda

anda

sung

nama de

kadangi,

djarang

namanja

karena

ku

sering, kadang2. diarang

Anda

karena

meminta
anda

orang na

tidak

kadang2,

tahu

djarang

Raguel
Pakai

21.

Apa

dengan

wadjah

orang

Selalu.

ser'ng,

sadar

anda

nama

da'am

asosiasi

cebanjak-banjaknja”

kadang2.

dan

ix

djaranz

22. Apa anda menghubungkan

nama dan wadjah orang dengan
wadjah

Selaiu.
23

dan

nama

orang

ser ng, kadang?

lain”

djarang

Apa anda menghubungkan

aama dan
badinja?

wadjah

dengan

diri

Selalu.

sering, kadang2. djarang
Apa anda, menghubungkan
nama dan wadjah dengan tem
pat.

ketika

kedjadian

Selalu,

dan

bertemu

lingkungan

muka?

sering, kadang2.

djarang

25. Diachir hari (mau tidur
apa anda menengok kembali na

ina dan

wadiah

orang

ta djumpai. disiang hari?
»rang2

tu

jang

ingin

jang

an

diingat”

Berilah kurung pada salah sadiawaban

djawaban

dan

lihattah

dihaloman

IV

pada

WYeleh

Badju...

(ARI

NFO ARTIS

krontjong. Namun terasa perbedaan
nja dengan jang telah dirintis oleh

sil mengembangkan suatu arransemen

ngeun dan lam2.

tulis namanja

mungkin

wa:

tersebut bukan.

penjanji

kan lagu2 Sunda seperti Teung Tei-

15. Anda

basanskan

namania?
kadang2, diarang

menambahkan bahwa apalah artinja
apabila persjaratan2 kearah kemadju
an karier telah terpenuhi, seperti su
ara dsb.nja, tapi sikap kita kemudian
sombong, takabur dilnja. Sebab ha:
ruslah diingat bahwa kita toh tidak
berdiri sendiri bukan ?
APAKAH Lilies djuga mendjalani
seperti apa jang dinasehatkannja ini
kurang tahulah kita, tapi jang djelas
sampai saat ini dia ternjata tetap ber:
hasil mempertahankan ketenarannja
Dan satu hal lagi jang tiukup djelas ja
lah bahwa nasehat2nja. itupun sangat
baik untuk diperhatikan oleh para

bagi kemurni

Liliespun menjanji-

anda

djah bersama
Selalu. sering,

reka2 itu masih sangat ketjil. "Mere:
ka bisa bertahan pada puntjak ka
riernja asalkan bersikap baik kepada

sedemikian agar tidak segera mem:
bosankan namun suasana kronijong
tetap
dipertahankan

Upit Sarumanah)

Apa

siapapun” kata Lilies jang kemudian

RAHASIANJA

jang sampai sekarang
rus bermuntjulan.

njatakan harapannja hendaknja me
reka2 itu bersikap dan berlaku baik
terhadap siapapun. Djauhkanlah diri
dari sikap2 sombong dan tinggi hati
sebab hal2 sematjam itu, menurut
Lilies, sangat besar pengaruhnja bagi
perdjalanan karier (terutama penga

teknik menjanji. Sehingga umur tidak

banjak memikat hati para muda
ditanah air, jaitu djen's lagu2
Kemudian ketika lagu? Sunda
banjak digemari (lewat suara

terang?

Selalu. sering.

lainnja djuga mendapat kesempatan
jang mengagumkan dengan permain-

lalu dengan lagu2 tjiptaannja sendiri

anda

kadang2. djarang

sering.

edaannja?

dan rasanja tidak ada perobahan walaupun umur tjukup tinggi. Rahasianja

heladj

wadjaf?

jang

dengan

Rerusahakah

manja

namanja kini tetap berkumandang berkat p.h. nja dalam lagu2

serine, kadang2. diarang

14.

pat

nama

anda?

neng-hubung2-kan

12.

"Gambang Kromong”

Se'alu.

d'akal

rang.

Selalu,

LILIS SURJANI

diedja

6 Apa anda memang tertarik
pada orang jang anda djumpa.”

rang

hi duanianja". Pemuntjulannja jang
pertama pada sekitar 5 tahunan jang

dikadji

dan

13. Ana anda bajangkan

jang

sosiasi jang menarik hati”
Selalu. sering, kadang2, diarang
20. Apa anda ingin lekas-le
kas mempeladiari latarbelakang

mengulangi

hiburan. Jang menarik adalah bahwa

terhadap

kuat

wadjah dan na

Il Anda apa minta agar orang

minir tetapi diselang dengan selingan
beat lain. Djuga selain
biola Idris Sardi.
Ireng, Kibot dan Bung Ripin jang me.

pula

me-

Selalu, sering, kadang2, djarang

Selalu,

BARU2 ini muntjul di TV — Ri
grtis SAM SAIMUN dan RATNA
Dua2nja pernah menggondol djuara
1 Bintang Radio Seluruh Indonesia.
Bahkan Ratna berhasil 3 kali mendjuarai seluruh Indonesia untuk djenis

lagu2

ke-

benar2

4uh2 mendenyarkan
ngan betu'?

ada-

ngan 56 Djakarta dimana ia tinggal

sadja
Kalau

2-

10.

permintaan

dan wa-

Pilih satu: Selalu — sering —
kadang2 — djarang.

Selalu, sering,

boleh dikatakan telah '"

kye-

wadjah?

dmumpa?

terachir itulah jang telah men-

Demikian

Can

9.

& GAMBANG
KROMONG
emang jang saja sebutkan jang

larisnja

nama

perseorangan orang

halitu

anda

mamnuan anda mengingat nama

Selalu, serine.

bersama suami dan kedua anaknja
jang masih ketjil2.
Kehendak masjarakat atau setidak
tidaknja kehendak para penggemarInja bermatjam matjam, sesuai dengan
situasi dan kondisi saat itu. Sebagai
biduanita lagu2 pop, Lilies Surjani

telah
mudi
pop.
mulai

dimana

pertjaia

baru
jang
ketahui?

Hal ini dikatakan Lilies sewaktu beberapa hari jang lalu saja mampir dirumahnja didjalan Kalipasir Pengare-

“Itulah mobilnja
! Aku akan
dari

Anda

8.

dorong Lilies untuk menjanjikan lagu2 gambang kromong.

— Mulai sekarang kita akan mengedjar gadis jang melewati kita.
kita waktu mengganti ban...
apabila ia memang mengikutimu!

I.

mengudji

1.
Anda
perhatikan
benar2
wadjah dan kepala orang2 jang
anda djumpai?
Selalu. sering, kadang2, djarang

“Tnanifestasi dari pameo diatas :
iaitu dalam rangka usahanja untuk
mempertahankan popularitasnja didalam masjarakat. Tapi saja kira apabila
Lilies saat ini mengintrodusir lagu2
djenis gambang kromong, hal itu djuga merupakan pengedjowentahan dari kehendak atau permintaan masjarakat, atau setidak tidaknja masi
kat Djakarta, sebab lagu djenis
adalah merupakan lagu rakjat Betawi.
Itulah sebabnja maka saja katakan
tadi" bahwa keduanja (jaitu pribadi
dan karier atau karier seseorang dan
masjarakat adalah in haerent

M

mar mengingat
djah orang

Selalu. sering.

Demikian pula halnja dengan seorang penjanji, terutama penjanji pop.
Apabila achir2 ini Anda banjak
mendengar Lilies Surjani sering menjanjikan lagu "baru" gambang k:
mong,

samoai

oleh Bren

5. Anda akan mentjoha menjx
nangi orang jang anda djumpa''

LILIES

E

4

kin bahwa engkau hanja me
lihat bajangannja?
# Pasti! Aku tak dapat mengchajalkan seseorang jang me
narik. Apakah maksud gadis
itu ?

anda

akan

menarik dan bernilai?
Selalu, sering. kadang2.

rent, sebab ketenaran siorang tadi adalah ditentukan oleh kariernja, atau sebaliknja.

— Hilang, eh ! Apa engkau ja-

Byrne jang

djah bagi anda suatu hobby jz

bahkan boleh dikatakan in-hae-

Dimana, Easy? Aku tidak
melihatnja !

toa Better Memory”

dan

4.

adalah mempertahankan kemenangan. Demikian antara lain bunji pameo. Tapi saja kira hal ini
bisa "ditrapkan” pada diri seseorang. Kalau jang dinamakan
“kemenangan” itu adalah "karier” maka "gap” antara pribadi
jang bersangkutan dan "kemenangannja” itu adalah sangat erat

— Aku akan pesan daging kerbau

DIBAWAH inj ada testa jang
diambil dari buku “Three Wteks

Seiatu.

kemenangan

manja. Tiap minggu, waktu
senggangnja digurakan untuk mena
tam dar memelihara bawangrja. Bi
lik dimara Citimbun perkakasnja se
Jatu rapi. Demikian pula dalam bilik
tidurnja, segalarja tersusun rapi dan
eratur, Pakaiarnja tergantung da
lam rentetan jang teratur. Kemedja
dasi, kaos-kaki mempunjai — tempa
tertentu. Benda seketiil apcpun dap
diketemukarnja dalam — gelap-gulita
Dan dalam bertugas, kerapian dan
ketjermatan ini dibawanta pula. Ingat
senja terhadap anak — kuntji, bukti?
Can segulanja mendapat tempat ter
erdiri
DIRUMAH ia memelihara — seekor
ancjing Buldog jarg diberirja nama
Buller" dan adalah satu2nja peni
wal2 keluarganja. Sesudah — terdjadi
perkelahian antara London Police dengan gerombolan bersendjata dimana
sorang berrama Antiaus
melajang
cjiwarja, seorang anggauta gerom
botan tersendjata mengantjam akan
membunuh Fabian Tetapi Bob Fabi
tidak mau bersendjata

TEST PRIBADI

ma?

lah sukar tapi lebih sukar lagi

Tidak pernah bersendjata
UMAH Fabian
terpelihara
baik. Asthead Wocds mendjadi pemandargan panora.

KAMI SUGUHKAN :

Selalu, sering, kadang2, djarang

Baru

padaku

UNTUK PEMBATJA

3.

Nasehat
Lilies
Surjani

— Iajakin bahwa tentu ia kenal

Pada suztu malam Fabian sedang
minum segelas susu Cisebuah kedai
Gi Ikicester Sguare.
Tiba2 seorang
pemabuk dengan hidung retak menam
Pakkar. dirinja dan berkata "Lebih
bcik seseorang memindjamkan uang
padaku sebelum aku memukul kalian
satu-per-satu”
Dengar tenang Fabian mendatangi
nia dan dengan lemah-lembut berka:
tc kepada sipemabuk itu. "Kawan jg
budiman, lebih baik kau pulang sadja
Tak seorargpun disini harus dikurargi miliknja”"
Dan pada saat itu pula Fabian
merdapat tamparan dan tindju ber
tubi2 dimukarja. Meskipun Bob Fabian
seorang bekas boxer kelas per.
tengahan pada Metropolitan Police te
tapi ia tahu bahwa ia bukan lawan
sipemabuk itu. Diduganja — pemabuk
itu seorang petirdju kelas berat. Dan
urtuk mentjegah pertengkaran lebih
landjut, maka sipemabuk dipegangnja
pada pirggargnja dan
orang jang
beratnja 210 Kg itu dilemparkan keluar djendela
"Barangkali kau mau pulang seka
rarg, sebab kau mungkin akan men
Cspat susah' udjarnja

akan menginga:

Untuk
Para
Pendatan
— Taos, New Mexico letaknja kira2
350 mil disebelah selatan Mexico.
# Benar! Itu merupakan sebuah
kota bergaja Spanjol dengan
banjak peninggalan kebudajaan.

Dari

SCOTLAND YARD

Oleh : E. KOENARDI Ha,
ciu

Fabian

1970

suara keduanja tetap menarik,

tentulah

mereka

karena menguasai

lah mendjadi pena

an suara mere!

BAGAIMANA

sedap

urutan

ngat menjesal sekali belum ada "jang
Yapat ditondjolkan, sebab krontjong?
langgam jang menarik pada saat ini
nampaknya jang dinjanjikan oleh pc
njanji wanita sadja. Sebab itu susunan

jang menondjol sampai sekarang ini
. Enny Kusrini dan
ialah
Darsih Kisowo. Bung Info djuga tidak
mengerti kenapa harus djadi begini

EKA SAPTA membuat rekaman
kronijong terdiri dari lagu Indone sw
dan Barat. Lebih tepainja mereka
memainkan lagu? tersebut dalam bewi

pak Pir Dalam iringan lagu tersebut
beat

krontjong

mondjol,

tidak

selalu mendo-

sax atau clarinet dan alat?

annja. Nampaknya ini

dibuat variasi

hal ini EKA SAPTA berha:

jang menarik

Beberapa waktu jang lalu Dimita
merekam penjanji wanita jilik ANITA
TOURISIA dengan iringan Pantja No-

da

Begitu

pula

Remaco

telah me

njelesaikan rekaman suara? pendatang

baru dari Semarang jaitu ANDRIAN!
Tjuma dari J & B kita belum tahu
apakah dalam tahun "70 ini akan di
munijulkan suatu surprise pula
Tjuma info jang dapat kita kum
pulkan Wekijnah dalam tahun 1970
ini akan merekam krontyong langgam

Dia wa lagi

Jul Chaict

Aktris RAOUEL WELCH tiba di Lupangan Terbang Meathrow. London,

dengan memakai
badju dari wol dan topi dar: wa pula. Rague' baru sx
reckun rdge
“Myra
dja menyelesaikan peranan utama dalam him

jitu film dimana Mae West datang kembah. Raguei berada di Inggeris
untuk mula: mengerdrakan suatu pertundrukan telev:si jang harus drop
name di London, Pars, Portugai dan Mexico. Selama 15 hari di London

» mendyadi tamu-penyany: dalam De tundjukan tetev:S

The Tom Jones

MINGGU, 15 MARET 1970

MINGGU

HAL jang menggembirakan sekali bagi dunia film kita, bahwasa-

nja film "DJAMPANG MENTJARI NAGA-HITAM" jang sampai hari

ini masih diputar didua bioskop besar Ibukota (Megaria dan Cathay).
telah mentjapai pemutaran 10 hari lebih dengan penonton jang melimpah. Sekali lagi kita bilang : “Hal jang menggembirakan
karena
selama ini belum ada film lain jang
berhasil
bertahan sampai sekian
lamanja.
Dan ini berarti pula film “Djampang” tersebut telah sanggup
memukul film import jang kuat!

lawannja

film “Si DjamNaga Hitam”.

Tetapi apa jang terdjadi dengan

"KRISIS"? Ketika diputar dibioskop

"Metropole” (sekarang Megaria) Djaaa

tanpa diduga one sekali ter-

njata penonton melimpah
bandjir
ingin menjaksikan film tersebut. Film
“Krisis” bertahan sampai 1 minggu,
tapi karena masih banjak penonton

jang

bermi

ak,

minggu
ke
i

2... diteruskan lagi keminggu III sampai achirnja total djenderal sanggup bertahan sampai satu

bulan lebih. Satu prestasi “brilliant'”
kuat Amerika sekalipun!
jang belum pernah ditjapai oleh film

Oleh : David R. Manan

INDONESIA?
es Asing

Penonton2 Kita Sudah

Mulai Kritis

DUA kedjadian diatas sebenarnja
perlu mendapat perhatian dari para
pembuat film kita, apakah is itu sutradara ataukah producernja, karena deri
kedjadian tersebut bisa 'ditampilkan
kesimpulan :

Pertama :

Tidak benar bahwa masjarakat
Indonesia ini tidak mau melihat film
buatan bangsanja. Jang benar : mereka
kritis, bisa mer
ana film jang baik
dan mana film jang dibuat setjara serampangan.
2
Kedua
Masjarakat penonton itu mempunjai selera. Kalau film jang dipertun-

ditekan

DARI ADEGAN
FILM "ORANG2 LIAR"

IYADALAH

begitu

pengarang

ryapa' saja tidak bisa berpisah den:
saja,

kalau

ducer & sutradara jang menganut me-

thode "nunut selera penonton": Oleh
karena itu ia selalu tjepat dalam meu

bisa

berpi:

dengan isteri Jang saja iintal”. (B

berapa tabun jang lalu
isteri Moh
Radjab menirggal
dunia, dan tulisan
(ja mengenal hal ini pernah dimuat.
kan dalam harian
"Indonesia Raya".

Untuk

mengongkosi

hidup

masa tuanja, pengarang Mot:

Radjab terpaksa mendjual
habis 4.000 buku2 koleksi
kesajangannja.

geng2 Sulawesi Selatan”, "Toradja
sa'dan'””,
"Beberapa segi sosial-psy:
-pologis
dari Sistem Kekerabatan di
Miragkabau'”", dan lair2nja. Notabene
egaian dari buku2 — karangannja
Giri itu telah diterdjemahkan ke:

bahasa using, a.l. kedalam bahasa Ru
sia. Tepi nasib buruk menimpanja pu
karena dari penerbitan buku2nja
di Rusia itu dia tidak pernah mene
rima uang satu senpun.

mat pengarang dar. penterajemak jang produktif ilu menggontjang
Mengapa tidak mengchususken kebanjukar hadirin jang mendekan diri pada menulis buku
igarkan tjeramah Moh. Radjab di Ta
sadja?
man Ismail Marzuki beberapa hari
ATU pertanjaan pernah di
jang lalu, mergenai "Dunia Perter
adjukan pada penterdjemah
diemahan Jang Kudjeladjahi”". Betapa
Dostojevsky
itu, mengapa
"dak!
seotang pengarang/ penterdje
Buku bagi seorang pergurang adu
mah seperti Moh. Radjab ti
lah segalanja: adalah — ketjintaannja,
dnk mergchususkan diri pada menu
tan adalah modal kerdjanja. Nasib
lis buku2 sadja?
menimpa seorang pengarang dar. pen
Mendjawab pertanjaan ini peng:
terdjemah seperti Moh. Radjab, jang
rang Moh.
jab kelihatan setengah
sudah merundjukkan sumbangsihnja
bingung, setelah ketjewa. — Rupanja
pada masjatakatnia demikian meng
dia merasa bahwa dia amat ingin sechawatirkan dia didjepit” kehidupan
kali mempergunakan — wakturja ha
materi sehingga ii harus melepaskan
modal kerdjania dan ketjirtaannja - nja untuk menulis buku2 jang berarti
sadja. Namun lalu dia ingat pada nas
Dan ini terdjadi di-hari-tuanja, sewak
kahnja jang tudjuh buah, jang masih
tu ia mengindjak usia ke-55 tahun
ida paGanja dan belum menemukan
PaGahal, setjara ukuran intelektuil
venerbitnja
apalah kurargnja pada seseorang pen
Dia berharap, bahwa pesanan dari
terdjemah din pengarang
seperti
penerbit2 akan datang setia
Moh. Radjab. Dia adalah pengarang
bung - bersambung padanja
jarg boleh dikatakan tjukup produk
ia bisa menjambung hidup Tapi ke
if: dia seorang sardjana lulusan Fa
njataan membuktikan, bahwa tidaklah
kultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan
demikian subur kehidupan para pener
Kemasjarakatan (Publisistik) UI, dan
bit ita.
sampai sekarang ia adalah wartawan
Sewaktu pertanjaan seperti terseantorberita
but
diatas diadjukan pada pengarang
Dia telah
merterdjemahkan tiga
Moh. Radiab jarg telah keluar deng
buah buku karangan F.M. Dostojev
in belasan buku, seorang pengarang
sky. antaranja sebuah
rain, Ajip Rosidi, jang telah menulis
ebal "Rumah Mati di
lebih dari 30 buah buku, duduk disu
impirg telah merterdjemahkan se
dut jang sedikit gelap dengan terse
Hjumlah buku2 mergerai ilmu bukun
njum pabit penuh arti. Rupanja dia
ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu alam,
pun irgat pada nasibnja sendiri, pa
dan telah mengurarg sendiri bukuz
in kesulitan hidup se-hari2 jang di
lang banjak dikeral
g seperti
amirja dalam ia — mempertahankan
"Perang Padri di Sumatera Barat
Yiri sebagai pengarang
jang tjuma
Semasa Ketjil
Dikampung””, "Du
idup dari karangar2rja sadja

dasar
3

Tapi,
dup
fHj API

panggilan

maklumlah,

lain mengutamakan "selera"
—nja djuga menuntut rangkaian. tjerita jang

ilmnji

hi-

salah satu

modal utama seorang penga
rang adalah menjadari dan
merasakan debur panggil
an hidupnja sebagai penga
tang. Pengarang jang sudah djadi ti
«tik akan bisa melepaskan dirinja du
(hal ini
Megitulah pula tampaknja ilur hi

sak Mma berjuta

@itartr“airipenter

mah/engararg Moh. Radjao jang
suoah putih ramvutria itu. Waktu ha
Girin mengadjukan pertanjaan, "apa
kah kirarja sekararg,
dalam usia
lardjut Saudara Radjub masih sangkup menterdjemahkan karya2 sastra
cunia”, perterdjemah jang mengua
sai lima bihasa asing uan jarg sudeh mengirdjak usia 57 tahun itu
mendjawab dengan penuh semangat
Sampaikerlah pesarar2 itu pada sa
ja, dar. saia musih sanggup menter
@iensahkartja. Asal djansar: buku? tek
rik. Dan djangar nesk.n2 drama, k
itu membosankan
angar buku2 tabul, karena is
ia tidck ada lagi"
Demiklarlih sebagian Cari alur hi
dup seorang pergararg diangkat dar
disugubken ci Taman Ismail Marzuki. Kita mergenalnja. Seketika kita
mergetahuirja, boleh diaai sebagian
besar diartara kita merdjadi chawa
Uir dar takut2 untuk memasuki dan
mengalami dunia kepergarangun. Ta
wi kalau panggilan hidup telah me
rasuk kita, rupanja segala pertjobaan
diterima dan dihadapi dengan sadar.
Din seorang penterdjemah dan pe
rgarang seperti Moh. — Radjab, jang
kiri rampak mengchususkar. diri pa
ta studi mengenai kehidupan kebuda
jaan Minangkabau, menerima kehidup
nnja itu dengan tetap setia dan ber
semangat,

Dari taman kebudajaan — Tjikini
Itu dia berlerggang, naik bis jang
penuh sesak, menudju — kekantornja

"embali, Makan siang entah dimana
Avak2pun tertierai-berai. — Isteri tak
“da. Ruma'i tak ada. Dihari tua. Itu
lah penterdjemah buku2 — pengarang
hesar F.M. Dostojevsky, — pengarang
huku2 "Perang Padri", dsb.
RAMADHAN

Imnja, 4 atau 5

ia lupa bahwa penonton se-

jang

Saja pikir waktu itu
rgararg
“Perang Padri" «
djemah buku2 Dostojevsky
buku?

Turino Djunaedy dari “Sarinande
films" bisa dikategorikan sebagai pro-

mengedjutkan

hwa la tergolong
In. Namun hati tergugah dan chaja! berdial
amat
jauh sewaktu mendengar keterangan
pergarang dan — penterdjemah Moh.
Radjab, jang menjebutkan, bahwa ke4000 buan bukunja, satuznja kekajaan
uja, terpaksa didjualnja kepasar touk
@1 Seren beberapa waktu jang atu,

K.H.

"Orang2

La

Sylvia Irani dan Farouk Afero.
LAIN lagi dengan Asrul Sani jang
hingga saat ini (sudah setahun lebih)
belum djuga bisa menjelesaikan film
"APA JANG KAU TJARI, PALUPI?”
jang disutradarainja. Asrul sebenai
mempunjai unikum jang kuat ingin
membuat janglain dari pada jang lain.
Tapi sajangnja ia mempunjai kekenesan, seolah apa jang ia sukai pasti disukai orang lain
n Film "Palu
dibuat ketika

kemarin malam di: TIM

tetap mendapat perhatian besar.
Tidak sadja dari kalangan kedubes asing (Barat), tapi djuga dari
orang2 kita jang daja tangkap
bahasa Inggris tentunja tidak se-

antara rekan2 wartawan dan kritisi jang menikmati “musical c
dy” pada malam preview (24- ).

baik orang Inggeris.
Dutabesar AS Francis J. Gal-

braith jang turut mensponsori
pementasan — tersebut kabarnja
sampai memborong 150 kartjis
untuk di-bagi2-kan pada ' temen2 dekat” pada malam premiere
(25-2). Demikianpun penampilan,
putri sulungnja
Gigi Galbraith sebagai salah satu peran utama kiranja tjukup merupakan
djaminan bagi anak2 kalangan
Deplu kita paling tidak.

Mungkin

afi

pula

karena

snobisme jang masih melekat pada orang2 kita jang masih terkenang masa ' The Pasar Players”
ditahun 1950-an dan kurang bisa
mengapresiir
dramawan2 kita.
Tapi satu hal jang pasti tampaknja disebabkan kesegaran dan
suasana hidup
para pemain.

Namun dimana letak kuntji
sukses pemain2 jang tergolong
Lg

karena — publikasi

jang baik, mungkin

jang

dibawakan

'The Boy Friend” menundjukkan bahwa pemain? amatir

itu jang umumnja terdiri

dengan sutradara dan penjelenggara amatir jang umumnja terdiri

anak2 dan staff kedubes a-

“ing Barat ramai dibitjarakan di-

ugan

musim

Tis jang

di pesuruh.

jang tidak lagi

Jang dikisahkan adalah sekelu
putri2

remadja

disekolah Madame Dubonnet ,
dekat kota Nice diselatan Perantjis jang

terlibat pergjintaan

de-

mendukung film tersebut
Ismet M. Noor, Farida Sjuman, Pit
Burnama, Suzan Tolani,
Sandy Suwardi, Farida Aryani dil.

Tapi apakah penonton akan menjukai
filmnja?
“Djampang” sesuai dengan selera

penonton sekarang

EMBALI kita mempersosikan
film "Djampang” produksi DP FN jang disutradarai
oleh Liliek
Sudjio. Themanja heroik de-

"yan tjerita chas Betawi djaman dulu,

djaman persilatan. Dan film in dibuat
bersamaan dengan bangkitnja sele:

penonton pada film2 berthema silat

terutama dari Hongkong.
Tapi selera pada thema silat ini
umurnja
tidak lama. Pas ketika
""Djampang” selesai dibuat, selera pe-

nonton terhadap tjerita2 silat sudah
menurun. Tapi djusteru itu pula ru-

panja

jang

merupakan

keuntungan

Dj
themakan silat, tetapi ia adalah film
Indonesia, berdialog Indonesia. Bukan
film Hongkong berbahasa Tjina. Dus
penonton se-olah melihat "Djampang'"
sebuah film berthema baru.
Itulah mungkin pembuat kuntji
sukses film
mutarannja

"'Djampang”

sekarang

jang pe-

ini adalah

pe-

mutaran minggu ke II. Selain itu tentunja karena bintang2—nja jang kuat
dan bermain baik seperti : Sukarno
M. Noor sebagai Djampang, WD Mochtar, Nany Widjaya, Mansjursjah dil.
Semoga film2 Indonesia berikutnja
bisa kuat seperti "Djampang':

“ALINBASA : SJAHRIL

Apakah tuan lebih senang duduk
disini
atau disebelah sana” tanja pelajan bertopi merah itu.
HMmm?
kata” anak muda itu.
Apakah tjukup disini sadja? kata
pelajan bertopi merah itu.
On, kata anak muda
Diberinja pelajan itu satu
jan bertopi merah menerima uang itu
dan melipat mantel anak muda itu dan,
meletakkannja diatas kursi.
Ada orang jang senang duduk disebelah sini,
katanja dan ada
disebelah lainnj:
Apa? kata anak muda itu.

senang

Pelajan bertopi merah itu ragu2
apakah ia harus menerangkan sampai
hal
seketjil2nja Cat Manor
penompang, tentang kesukaan
mereka
njukai tempat jai

atau pernah membatja bah
memberi kesehatan, dan bagian lain
boleh djuga, tapi
pelajan bertopi merah itu merasa terlalu pandjang untuk
mendjelaskan

kepadanja

tentang se-

mua hal, ap:
tak begitu jakin
apakah ia bisa
berhasil membuat semua orang senang dengan pertjakapan
seperti
Saja maksud, katanja
sarankan tidak lebih dari
biasaan banjak orang melakukannja,
saja
kira.
Menurut tafsiran pelajan bertopi
merah, anak muda itu adalah seorang
djurutulis jang berlibur dihari Mi
naik keretaapi dari kota besar

dudukkan masalahnja, inilah jang telah
tuan berikan .. . satu dime.
Tuan memberi saja satu dime,
katanja.
Maafkan,
kata anak muda itu, ini
Ia memberi pelajan itu satu dime lagi.
Terima kasih tuan, kata pelajan
itu.

Apakah tadi anda berkata sesuatu

ketika masuk ruangan ini? tanja anak

muda itu.
Tak ada jang penting, kata pelajan

itu, Saja hanja berkata ada orang
jang senang duduk disebelah sini ada
jang senang disebelah sana.
Oh, kata anak muda itu, Apakah
tempat ini tjukup baik?
la, kata pelajan bertopi merah. Ke(juali kalau tuan tak mengingini sinar
matahari
Tid:
menjul

memilih kedua sisi atau satu sisi sekali,

gus dalam perdjalanan pulang pergi,
tapi sebaliknja seorai
ita

la

kata anak muda itu, saja
ar matahari.
Ini hari jang baik, kata pelajai
bertopi merah itu.
Anak muda itu melihat keluar
djendela. Tidak ada apa? diluar ketjuali kereta api, tapi ia melihat djuga
keluar seolah melihat hari#fing baik.
Matahari tidak masuk kedalam kalau

yuangan ini tertutup, kata pelajan
bertopi merah itu, tapi segera tuan

dengan anak muda itu, Pertjakapan
itu adalah sebuah pertjakapan jang
manis, dalam suasana kemesraan dan
walaupun antara dua orang manusia
dari kehidupan jang berbeda, penuh
perasaan persaudaraan jang merupakan tjiri2 chas dari orang2 dibagian
Barat dan orang2 Amerika.

Sajapun tak pernah keluar dari

California ini, kata pelajan bertopi
merah itu.

Orang sematjam

anda

tentunja

telah banjak bepergian kemana2, kata
kata anak muda itu.
Ja, tentunja tuan berpikir demi-

kian, 'kata pelajan bertopi merah itu.

Bekerdja
diatas kereta api atau jang
ada hubungan dengannaj, hampir selama hidup saja sedjak berumur delapan belas, tiga puluh tahun jang lalu,
tapi itu sebenarnaj, saja belum pernah
keluar dari daerah ini. Walaupun saja

telah berdjumpa dengan banjak pelantjong, katanja menambahkan.
Kalau saja ingin ke New York
suatu kali, kata anak muda itu.

Saja tak dapat menjalahkan anak
muda seperti tuan ini punja keinginan
rgi kesana, kata

pelajan

itu. New

York adalah kota jang menarik.

wakan perannja
Polly banjak

menarik

perha-

tian sebagai pemain terbaik.N amun setjara keseluruhan pementasan komedi musik itu grup

' The Djakarta Players” dengan
sutradara

Terry

O'

Keefe

dan

penjelenggara Al La Porta tjukup lantjar dan tidak mendjemukan. (ns).

muda, belum lulus

jang, Ona Saba

SMA

dan

- ca Lane

-

kata gadis itu.
Anak

ja sedang

Apakah anda telah saja beri tip?

Pelajan bertopi merah itu kebingu-

muda

muda itu.

itu

mentjoba

ter-

ana anda

tahu, kata anak

Oh, saja tak tahu, kata gadis itu.

Apakah anda menudju Sacramento”
ja, saja ke Sacramento. Apakah
anda djuga kesana”
Ja, saja djuga kesana, kata anak
gadis itu.

tiba2 seperti ter-

melamun.

“cah,

senjum dengan susah pajah seperti
mereka tersenjum difilm.

sadar dari mimpinja dan pelajan itu
orang Un

Apa? kata anak muda itu.
Bukankah tadi anda bertanja kalau

Well, kata gadis itu, saja dari New

mulai 1

terkedju

Achirnja anak muda itu berkata,

York,
Saja tak tahu kalau anda dari New
York, kata anak muda itu.
Saja tahu kalau anda tidak tahu,

dari

tai Oon keluhaja,
sja sedang melamun.

Begitu djuga gadis itu.
Kedjadian itu berlangsung selama
kira2 sepuluh menit sedjak kereta-api
itu mulai bergerak, lalu kereta-api itu
melewati pegunungan Jan berdentang?
dengan irama jang menjenangkan jang
membuat segala sesuatu mengasjikkan.
seperti sebuah ketjintaan dan sebuah
kedjenakaan jang wadjar, chusus per:
djumpaan dengan gadis itu jang berangsur2 mulai mengenal dan ber
sahabat dan djatuh tjinta.
Mereka saling berpandangan kembali kira2 tudjuh menit kemudian,
dan sesudah itu empat menit, dan
kemudatn terus berpandangan se-olah
berpura2 melihat pemandangan pada
sisi jang berlawanan, dan achrnja
saling bertatapan jang tjukup lama
dan memandang kembali keluar djendela.

Oh, kata anak muda itu.

drong dan kulit halus.
Tidak menangis, saja hanja
mengeluarkan satu tetes air
mata.

air liur ia mentjoba sebisa2-

nja untuk tersenjum tapi tak berhasil

benar.

itu
se-

Bagaimanapun, fikir
i merah itu, anak muda
ti seorang
jang
se-

itu

menelan

saja dari New York? kata gadis itu.

jinta, tan
mendesak. Matana
UPkelihatan se.
dih dan bermimpi jang sedang memudja kelembutan dan badjunja jang
berwarna? itu dengan rambut gonAnak muda

nja dan mukanja merah dan sambil

itu.

,

erdja
dis
kantor, mungkii
akan umurnja, dan aa
NN dang
tjinta.

Untuk beberapa lamanja, ia ber:
untuk tidak melihat gadis itu
lagi walaupun bukan main tnginnja,
tapi achirnja ketika ia mentjoba mehat kembali bukan main ia bingungtahan

apakah anda dari New York? Ia tidak
menjadari apa jang telah diutjapkannja. Ia merasa kikuk dan tidak seperti
apa jang dilakukan anak muda difilm2.
Ja, saja dari New York, kata gadis

kata pepatah, lesu dalam

masih

djatuh

WELL, Lu I DONT KNOW.. Tan
MOV Lan Lo Tone Va ena".

Tidak demikian dengan Gigi

jang walaupun berukusan pendek sangat lintjah dalam memba-

A LATIF.

sekolahnja, lebih tepat sebagai anak

WI'AT5 THE MATTER, PAT
NOU'RE CRYING,
2

dari

tempat

ini

tuan

akan

mendapat tjahaja matahari jang terang

benderang. Kebanjakan orang Calidengan tjahaja matahari
tempat disi jan yan

. ja, tuan, katanja.

Benar. kata pelajan bertopi merah

itu, dam
Welt,

Terima

ia bersikap akam pergi.
ja, selamat djalan.

Pelajan itu

aa

itu.

reta-

api. Anak muda itu memandang ke-

Apa jang anda kerdjakan begitu|
djauh dari rumah? tanja anak muda
(".
New York bukan

"Kant mada ito menjl Ika muka de-

Hallo, Chuck !
Saja memerlukan bantuanmu
Saja memerlukan seseorang
untuk diadjak berbijara

Terkalah apa jang terdjadi
Mereka melarang saja memakai
sandal kesekolah | :
Itu 'kan tidak sesuai dengan

modenja

Apa jang akan saja perbuat ?
Saja memerlukan naseh atmu

Terimakasih, Chuci

ng

gara? dengan mengatakan telah memberinja sebuah Ii
maan dollar emas maka ia akan men
anak muda

nya
mandu mengang:
kat koper2, dan terburu?. Bagaimanapun, ta berputar2 dan meneruskan
perijakapan. Ada seroang gadis di
seberang ruang dressi itu jang mem
perhatikan pertjakapan itu dan pelajan
Wu membajangkan bahwa gadis itu
pun sedang dalam keadaan jang sama

ii :
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6LE55 WHAT HAPPENED..
THEY WONT
LET ME WEAR MY SANDALS TO
|SCHOUL ANY MORE .IT'5 ASAINST TWE|

malu2

Hampir semua bintang tenar ia

dunia ini.

Saja tak jakin

Tentang Maisie (Gigi

Galbraith) jang patjaran dengan
Bobby (Tom Spooner), dsb
Tom Spooner jang pernah me
njutradarai ' Ten Little Indians”
bulan April tahun lalu, tampaknja seperti ' tersiksa” malam itu
la membawakan perannja agak

masukan

bagaimana

Ada apa Patty ?
Mengapa kau menangis

kehidupan

dunia film International digegerkan
oleh thema baru
produksi2 negara2 Eropa jaitu apa jang
disebut "new
waves''
Dan dengan "Palupi" itu Asrul
ingin memperlihatkan: "Yndat tc
tuk baru Indonesia !"

mengertinja kenapa anak muda
kelihatannja begitu murung, atau

Kepala Kan tor

akan

dan menjaru dja-

WILLIAM
SAROYA

ah kota ketjil, pergi dan pulang pada
hari jang sama, tapi apa jang tak di-

Ja, Tuan

muak

lingkungannja

mentjeritakan kemelaratan atau
tragedi penghidupan kaum gelandangan.
kehidupan

dikala

Tentang

'ohnson) anak bangsawan Ingge-

guh menundjukkan refleksi tingkat kehidupan masarakat jang

mit

Riviera.

Polly (Nora Gunneng) anak o-

an tetap.
Komedi musik tersebut sungmakmur,

ganteng

panas

rang kaja dengan Tony (Mike

dari anak2 dan staff kedubes asing itu sedjak masa? sekolah
menengah sampai di-universitas
mengikuti pendidikan dan latihan drama sebagai mata peladjar-

sudah

pemuda2

|

an

50—an selera penonton tjenderung
pada thema2 drama, maka sekarang
tentunja zex dan violence.

Film2 Indonesiapun kini sudah mulai berani menampakkan adegan2 seperti diatas. Dan adegan ini terdapat dari film “Orang2 Liar" antara Sylvia Irani dan Ishag Iskandar jang disutradarai oleh Turino Djunaidy.
(Foto Koleksi: Vidl.

ALUR HIDUP SEORANG
PENGARANG

itu sesuai dengen seleranj:

kemungkinan besar pasti dilihatnja.
Dan selera penonton ini tjepat sekali
berubah. Kalau misalnja pada tahun

Bermain
Di Pentas

Pementasan
komedi musik
“The Boy Friend” karja Sandy
. Williams jang mengkisahkan karnaval dibagian selatan Perantjis
melalui lagu dan tari sampaihari

kelima

Tokoh2 jang ikut memperkuat pe
mentasan drama “The Boy Friend”
jang baru2 ini muntjul di Teater
Taman Ismail Marzuki. Tampak
disini Tom Spooner dan Gigi Gal:
braith.
(Foto: Ed Zoelverdi)

Etr

Bendot

mpprasinsi teshadap filmil bangaanja

|

Mat

Djampang dalam
pang Mentjari

III

F2 1
F Ez :
sb 4 Ki £ £

sebagai

FILM32

HALAMAN

3
|
|| |

W.D. MOCHTAR

Hal tersebut bisa djuga disebut
sebagai suatu peristiwa, peristiwa besar malah. Jaitu bagi dunia perfilman
Indonesia.
Dulu, sekitar tahun 1956 (?) pernah
sebuah film Indonesia membuat topic
peristiwa seperti "Djampang” ini. film
adalah "KRISIS" produksi “Per.
i" jang dibintangi oleh Nurnaningsih dibawah rezi Usmar Ism
Seperti djuga
sekarang, maka dunia
film Indonesia saat itu hidup dalam
kondisi jang "pajah” karena harus
melawan saingan? jang kuat dari film2
Amerika (AMPAI). Lebih2 lagi masiarakat sudah sinis dan tidak punja

MERDEKA

Baiklah, kata gadis tu
(Bersambung kebal: IV)

MINGGU MERDEKA
Inggris).

ji

, . Teka-teki (Bhs.
Malam ja

Abas Maan
.

0.

As

TTS-MM
kepada roda
Tg
Dj. M. Sangodii 11 (Petodio Se.

8
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PEMIMPIN UMUM/REDAKSI :
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Da

naga

Intan) Djakarta.

Untuk

: 41565, 42332, 43230
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.20,— per MM/kolom

SIT No. 03: Se /DpuaN ST” 1966 IZIN PEPELRADA
239/P/V/-—1965 SIPK No. A/530/A/MI/tg.29-

Modernisasi Lagu2 Sunda

Melihut perkembangan seni mu

sik Indonesia
berirama:
Keron(Jong & langgam Djawa atau Band
rupanja pesinden gending Sunia

seperti Upit Sarimanah Dedeh Kur

5

ibs Jojoh Rocbajah, Euis Ku

ehKEP.

mariah, Tittjih weyarsh dsb t"
Gak mau kalah dan ketinggalan.
Dari usaha2 . dan langkah2nja
Sean
bahwa
pesiden2

itu Ingin gending2 irama Sunda
dapat sedjadjar dengan perkemba
ngan
atau

lagu2

irama

langganm

Djawa

nesia Populer.
Lebih2

MENERKA"

kerontjong
dan

setelah mereka

Inco

menjada

band, Bahkan dengan muntjulnja
kerontjong modern jang berirama
"beat" pimpinan Brig. Djen Rudy
Pringadi melihat dan membukakan
hati mereka untuk lebih tekun
Jagi mentjari usaha
mengeujar
keterbelakangan selama inj.
Duet Bing Slamet dan seorang

MENDATAR :
IHONOLULU, 3.K'U', 5.FANATIK
7.W.O., BALI, 9.NIKOLRI, 10.U.S.
LZAUR, I4-ARSITEK, IBLA.U., 19
NEPTUNU:
MENURUN:
LHUMA, ZOTAK, 4 A, S.FAO, 6.
1.WINDU, 8.AROM
SIA.
LIHAT, TSRW, IEIMUN 19. KUAT

PARA PEMENANGNJA.

!. Hadiah I Rp. 1000,-

Set, SRI SUSIATIN.
t "B”, RSPAD.

Abdulrachman Saleh.

DIAKARTA.
Il. Hadiah

See, WIDJAJA.
Dji. Kesatrian X(Berland)
DIAKART

MENURUN:

. Dewa pertjintaan
. Lu, kau (bah.Betawi)
. Nama salah satu djudul lagu jang
dibawakan
jang gambarnja tertera
. Bekas P.M. Birma

jan

menghadiri Konferensi
di pa,

5 Bengriman

II Rp. 500,

oran

Pantja Ne-

rang:

. Kitab Undang2
Pidana
. Nama pabrik industri di Chechoslowakia (kota Pilsen).

SUKABUMI.
Tan pang jang bertempat ting

.Rpm
uk

karta

€ 1

din paiDjl. Ra
Os
Merdeka”
M.Sangadj
Selatan) dengan meni

TP/Kartu Pegawai, Kau
artu
aa Kana tiap2 hari Senin dar

Kamis.

For Better Economy
Better Buy HONDA

MINGGU,

penjarji

menjanjikan

rikan

kepada

lagu

'Djawa Suwe Ora Djamu' membe
inspirasi

Bing

Sla-

met pula untuk menduetkan lagu
irama Sunda Euis, Tenteringeun
dsb. Muntjuinja Kagujuban Lang
gam Ketjapi Sunda adalah meru
pakan suatu langkah jang patsi
dihargai. Instrument
beberapa

buah

Ketjapj dan

instrument

tjong, ternjata dapat

kan lagu2 irama

keron.

membawa

Sunda berjrama

kan langgam kercntjang. Maka dc
ngan instrument Ketjap! aLnggam
Sundapun

para

pesinden2

kan

kita

kepada

penjanji2

popu

maka

gamelan

Sunda

dengan

ngan

gamelan

Slendro

ga

ter terkenal sekarang ini Patty
Bersaudara, Janti
Bersaudara
deb. Dedeh Kurniasih dan Jojoh
Rochajah seangkatan
dengan

melan Djawa sangat berbeda.

De

lain. Tetapi dengan

Pe

«9 jang ing

jang kulit Diawa

Ubit

Sarimanah

mendjadi

pengga

memodernkan lagu2

Kama
Bunga
Kebetulan ketika

da itu'adalah

pesinden

pesinden2

RRI Diakarta pimoinan

Sun

Sunda

Ro'idah

mulai mentioba untuk njinden dide

pan tiororg dengan 'suara bersa
“a'. Walaupun nadanja masih sa
ma. Dan sekarang ada minat me
reka mentjoba. mungkinkah bila

lagu2 sunda dengan gamelan Sun
da dapat dinjanjikan dengan sua
ra bersama tetapi
dengan nada
jang berbeda. Duet.
Trio atau

guartet?

Dengan

instrument

kerontion.

tentu mungkin. Ingat lagu Panon
Hideung. Euis dsb. Hamia- gendine

Iklasik Sunda seperti Beludru H
Mdeung atau njanj'an2

jang diper

gunakan untuk mengiringi sesuatu

sandiwara dan opera. Sebab njata

nja Dedeh Kurnjash
Rochajah

selain

dan

pesinden

Jojoh

Sunda

Gjuga termasuk pemain Sandiwara
Sunda jang ulung. Dewasa ini £

orang pesinden. Sunda RRI menu
rut keterangan sedang
merintis
untuk membentuk seni karawitan
Sunda

'Pesinden

Putri.

Baranc

Wali usaha ini salah satu tiara me

reka untvt menelorkan idea2 ine
reka dalam modernisasi lagu ira
ma Sunda.
Kalau dilihat sepintas Jalu

memang

gamelan

log hampir sama. Djusteru itu se
karang Waiang Orang atau wa
dalam

intermezo

mnja 'goro2' Semar, Gareng. Petruk
dan

Bagong

mentjoba

mengisi

Seorang

kuitar

krip

telah

perti suara-suara
iang

terkenal

tentunja tidak se

berirama

Iis Surjani, Fenty
Satriana

dsb.

Demikian

biduanita band
Sunda

Li-

Effendy, Aju

pula bjduanita

Upit

Sarjmana
dgn Badjing
Luntjat
Oikantun Tugas, Peuleleujan? Sor
ban Palid. Bulan Dagoan dsb. Se

'muanja “itu membuktikan

bahwa

mentjoba

naik

keatas sediadjar dengan perkem

'bangan shi kerontjong dan lang
gam Djawa.
Apalagi kalau melihat
pesin
4en2 kakak beradik Dedeh Kurnia
sih dan Jojch Rochaia mengingat

kan sebuah lagu

na

siter

Mang”

matjam

Koko

jang fkreatip

sekarang

dengan

Terbukti sumpaj sekarang dima
tjiptaan

seruling

terompet.

Demikian

berbagai2 eksperimen ini akan te

paHONDA.

MANUFACTURER

HONDA MOTOR CO. LTD. TOKYO, JAPAN

meSv-.

da klasik atau modern dengar na

da jang berbeda tetapi irzma jan,

sama.

(HIP)

ter) dapat dipergunakan untuk me
lodv sebagaj guitar melody,

'MENUNGGU GODOT”
SAMUEL BECKETT
UNTJUL
DI TEATER
BESAR TIM
W.S. RENDRA dramawan terkemuka dewasa ini dalam sebuah latihan
lakon Samuel Beckett (pemenang Nobel untuk Sastra '69) "MENUNGGU
GODOT' Seperti diketahui, Rendra
bersama Chairul Umam, Putu Widjaja
dan pemain2 utama dari
"Bengkel
Teater" jang telah memilih tempat
latihan mereka diluar kota Jogja.
Adapun drama jang sedang mereka
siapkan itu akan segera ditampilkan
nanti tgl, 17, 18,dan 19 Maret jad,
di Teater Besar Taman Ismail Marzuki.
(Foto : PKD)

Gadis2 manis kembar dua Mary Collinson dan Madeline Collinson

jang keduanja berumur 17 tahun sedang memamerkan dua bak mandi
jang berbeda.
Bak jang didepan buatan abad 17 dan bak jang dibelakang buatan
abad 19. Bak jang didepan dibuat dari seng sedangkan jang dibelakang
dari plastik Nova jang modern dari warna kapur. Bak pada abad 17 itu
memang kurang menarik tetapi tentu sadja djadi menarik dengan adaja gadis manis jang memamerkan itu
(Gambar AP)

aa

Tierpen "ROMANCE"
(Sambungan Hal.III )

Gadis itu menpberng

reruang

lain

dan duluk didepan anak muda itu.
Saja pergi ke Sacramento untuk
berlibur dihari Minggu, kata anak muda itu. Saja sudah tiga kali ke Sacramento, katanja.
Anak muda itu mulai merasa bahagia. Matahari bersinar terang dan
hangat dan gadis itu tjantik. Ketjuali

h mengerti tentang itu,

rika

terlibat

dalam

harus djadi tentara
a alasan .

dan

perang

dan

ia

ket

|

terbwruh tan-

maka ia akan

kasi rdja dan berkenalan dengan gadi:
mengawininja dan menetap dan
disuatu kota.

MODEL
@Max.

speed

75

TESTA

20 atau

US

212

7

atau

MODEL

mph)

Imp)

SS-125A

ak

@Max. speed 120 kph (75 mph)
@SS --mile 18.3 sec @Horsepower 13 bhp
@4-speed transmission
@Twin

cylinder

MODEL

CB-125

@Max speed 130 kph (81 mph)
@SS Imile 182 sec @Horsepower

@5-speed transmission
@Twin cylinder

kurang

sering” — buruk

(62 mph)

mph

atau se-

8 hingga 11 "selalu atau sering” — tjukup.

S-90

100 kph

lebih "selalu

!!

ring” —

@Fuel consumption 90 kmi lit
(228 mph US 254 mph Imp)

speed

DJAWABAN
PRIBADI HAL.

ring” — baik sekali.
12 hingga 19 “selahu atau se-

C-50

kph (47

aan

Ia bersandar pada tjahaja matahari
sementara mendungarkan rel berdei:tang2 sepandjang perdjalanan dan tersenjum dengan romantis pada gadis
itu. dan bersiap2 untuk memulai sebuah pertjintaan.

@Horsepower 4.8 ps @Automatic clutch

(176 mph

LARGEST MOTORCYCLE

ba

Ketjapi. Tetapi siter lebih komplit
toonnja, Karena
itu ketjapi (si

@4-speed transmission

All Hondas are powered by economical OHC 4-stroke engines and
are eguipped with the most modern
frames, suspertsion systems and
safe riding features.

masih

rus berhasil mentjoba untifc
njuarakan bersama gending2

@Horsepower 8 ps
@Fuel consumption 75 km/lit

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

Koko

pula

@Max.

around the globe.

Mang

njak digemari Mudah2an dengan

digamelan Djawa. Hanja siter da
lam gamelan Sunda bjasa disebut

MODEL

Honda is the world's largest manufacturer of motorcycles, and has
already sold more than 10,000,000

bersama

untuk mengiringi atau menjanjt

mang tepat. Gamelan Sunda ada
rambang, (kendang.
gong. rebab,

irama lagu2 Sunda (langgam Sun
da) ikut madju dan berusaha

Sunda

de

Djawa.

“band, Walaupun

matjam Ketjapi dipetik

berbagai

dan methode,

ketjapi

ngan lagu2 irama Sunda. Dan me

achir-

KOOR SUNDA
BUKAN rahasia umum lagi
kalau mereka? jtu (pesinden2 Sun
da) tidak akanmenolak bila disodo
ti sebuah mikroffon — mengiringi

dengan

1970

jang dikoorkan, Artinja beberapa

mahir main

putra Parahiangan

hiangan jang tjukyp tenar rama
langgam

memperkensiikan

atau Ketjapi tidak ubahnja de.
ngan seorang jang pandai main

nja dapat menjanjikan kerontjong
atau

jang

15 MARET

15 ps

“selalu

atau

