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. MEXICO 70408
agi para penggemar sepakbola di Eropah pertanjaan jang peling
mendengung ialah: Apakah ada kemungkinan dari negaraZ
B
Eropah untuk mendjadi pemenang dalam World Cup jang diadakan untuk pertama kalinja dinegeri Amerika Latin? Dalam tiga
turnamen, hanja Amerika Selatan jang telah berhasil dinegerinja

sendiri.

Uruguay menang dalam tahun 1930 sesudah mengalahkan Argentin? dengan 4-2 dan kembali Uruguay mendjadi pemenang dalam
tahun 1950 ketika mereka menang dengan 2-1 melawan Brazilia sehingga menempatkan mereka dalam kedudukan teratas dalam pool
final. Hanja dalam tahun 1962 sebuah team Eropa berhasil mendjadi
djuara jaitu Tjekoslowakia jang mendjadi runner-up dalam
sesudah menjisihkan lawan2nja ca.i Erspc djuga jaitu Hongaria dan
k me, japai final, dimuna mereka dikalahkan dengan
Yugoslavia «

3-1 oleh Brazit.

Dalam pertandingan tahun ini di Mexico, bagaimanapun djuga
team2 dari Eropa akan mendapatkan handicap lebih banjak daripada
sebel:mnja dan masih disangsikan apakah ada suatu tjara jang dapat
membantu mereka untuk mendjadi djuara.

Aria banjak faktor jang akan merupakan

handicao bagi team2

Eropa akan tetapi menguntungkan bagi paserta dari Amerika Selatan.

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Kini bersembunji di
Malaysia

PIALA
DUNIA

Oleh: Wartawan Kita Sendiri.

soal
erbitjara m- genai
banditisme — di Ibukota,

jang mengandung pelbagai
djenis dan ragamnja kedjahatan, seperti perampokan, pentjurian, penodongan, pendjambretan dan pentjopetan, maka
seorang kenalan baik dari kalangan Kepolisian bertjerita kepa-

5 persoalan
bagi negara”

etinggian : Pertandingan2 dalam kelompok2 pendahuluan
akan diadakan diberbagai tempat dengan ketinggian antara
3,608 kaki di kota Puebla sampai di
Mexico City dengan ketinggian 7,475
kaki. Itu merupakan tempat2 dimana
para finalis akan bertanding dalam
kondisi jang tidak biasa. Telah banjak
pandangan2 jang berselisih dan pendapat2 jang dinjatakan oleh berbagai
komentator selama pertandingan
Olympiade tahun jl. di Mexico City.
Memang benar para pelari dari nega
ra2 jang letaknja tinggi seperti Kenya
dan Ethiopia (Keino, Temu, Wolde
dan Biwott telah memperoleh empat buah medali emas untuk lari
dan djarak djauh,
tetapi

bagaimar

meter

(31 mil)

bahwa untuk

orang

menjangka'

ria mendjadi djuara kedua, ata
lam test jang terbesar dari semua
dalam maraton 42 kilometer (26 mil),
Djepang telah keluar sebagai djuara
kedua dan Zelandia Baru sebagai
djuara ketiga?
Kini timbul persoalan mengenai
berapa lamanja diperlukan untuk latihan akklimitasi. Inggeris berpendapat bahwa se-kurang2nja dibutuhkan
waktu sebulan penuh, tetapi Djerman
berpendapat bahwa itu terlalu lama,
sedangkan Italia masih belum dapat

“

2

Paw

Dunia ke-II di front Kursi

el

Bulge (1943)

terrograsi tawanan? serdadu Nazi jang

jang dalam gambar ini sedang
menjerahkan diri.

ripada orang2 Inggeris, Swedia atau
Djerman dan Rusia tetapi jang lebih
gembira lagi tentu sada orang2 Amerika Selatan karena mereka ada dinegerinja sendiri.
akanan

betubi2 Lafrwaffe €
jang di
dengungkan sebagai angkatan udara

terhebat dindara.

Inggris

selamat

Terpaksa Hitler mentari mangga Inn.
Berturut2 Denmark dan Norwegia di
aptoknya. tampa banjak perlawanan
Nedertand. Befgia dan sebirnja Peran:
we mempan,

pe
negara
.pera

tarwt-sertanja Mafia dan
font taman pada maa ita
Nongaria.

Bulgaria

dam

Rumania, perang mekar keseluruh
snax Eropa
dan Afrika Utara

1941. Orang

mulai

berspekulasi bahwa korban
ut
nja pastilah Spviet Rusia. Spekulasi

Djuni 1941
perbatasan Uni

Soviet dan dalam beberapa mit
sadja, tentara Soviet digulung hal
sampai dekat Moscow dan Leningrad.
Barulah mesin perang Soviet bergerak
menahan djagarnat

Nari.

MENDJALAR

KE

ASIA

Wabah perang tidak m
uk
dibenua — dan Afrika
..h
mendjalar ke Asia. Djampang tidak
mau copa da dunia dibagi-bagi
diantara

ma

m

man

dan

Italia

mendapatkan

sadja.

bagian.

Desember 1941 pesawat

pesawat
Djepang
bagaikan
menerkam
, armada Paci
Amerika di Peart
Harbor dan Amerika

Serikat ikut terlibat. Bersamaan itu
tentaranja mendarat dipantai Malaya
dan Pilipina. Perang Pasifik berkobar
Dalam tempo kurang dari enam butan,
4
1 Djerang menta, sena
rita
rtahawan
Sekutu — dan
bertunstah Dai Nippon di Ada
Prafik
Sedikit demi sedikit Sekutu mata

bangun

Minuman:

Keba:

minggu. Apapun jang dihidangkan
tukang2 masak itu, namun tentu ti
dak seenak makanan chas mereka
dinegerinja sendiri. Bahkan air jang
sedjernih-djernihnjapun tik — terasa
nikmat diminum tanpa minuman tab
et2 jang spesial.

sebagai korban — serangan Djerman
“ uan
benar. 22
tentara
Nazi melintasi

dan

pi ini tidak selalu memi
hasil jang memuaskan lebih2 lagi sela:
ma
masa
jang tertunda beberapa

Ketika Adolf Hitler, pemimpin Djerman-Nazi, pada tanggal 3 September 1939 mengumumkan kepada rakjatnja, bahwa ia akan mengemakan badju seragam pradjurit untuk pergi ke medan perang sebagai
tak seorangpun
djawaban atas permakluman perang Inggeris-Perant
dalam waktu
itu
Eropa
ketjil
n
disebagia
perang
jang mengira bahwa
singkat akan berkobar mendjadi perang jang kedahsjatannja belum
pernah dialami oleh umat manusia
Perang sebenarnja sudah mulai Yugoslavia dan Junani menjusul
Nazi diawal tahun

bermain sepakbola
jang lebih lama darip:
sekedar mengadakan beberapa
ndingan walaupun pengaruh tjuatja ini tidak
sama pada seseorang satu hal sudahlah pasti: team2 jang mengadakan
taktik dengan berlari non stop dan
melakukan gerakan2 phisik jang maximum akan memperoleh hasil jang
paling menderita. Dengan demikian
inilah keuntungan bagi kesebelasan
Uruguay dan Brazilia jang menggunakan tjara bermain sepakbola djalan
kaki
klim: Dalam bulan Djuni iklim
gian utaranja. Sudah barang
tentu orang2 Italia lebih gembira da-

un:at manusia

berkobar dua hari sebelumnja. jaitu
ketika divisi2 pantser Nazi melintasi
perbatasan Polandia pada 1 September pagi2 buta. Bagaikan djagarnat,
melindas segala
Nari
pasukan2
perlawanan — mulai dari Polandia
sampai ke Nederland, Belgia dan
Perantjis dibulan Mei-Djuni 1940
sampai kekuatan Nazi tinggal berhadapan satu lawan sadja, Inggeris,
ter
aman kedudukamnja
at
Channel. Kedahsjatan
perang beralih dari darat ke udara
dam iaut. Segala — kekuatan-tempur
Inggeris diudara dan laut dilepaskan
untuk menghadang kekwatan-tempur
Nari.
Pertempuran dahsjat terdjadi di
udara, dimana
Inggeris
atan udara
menarik tel
ketjil bsa menghalaukan serangan

pengalaman

I di Mexico lebih panas dari ikdi Eropa, terutama diba-

Rekening jang
harus dibajar
mahal oleh

dari pukulan? pertama jang

INTERPRETAS!

» sit: Sudah terlalu banjak
pembitjaraan2 jang diadakan
mengenai apa jang dinamakan
"perbedaan
interpretasi
me
ngenai peraturan2”,
Satu hal harus dipegang teguh: pera
'uran2 itu adalah sama diseluruh du:
ma.

Persoalan2nja

hanjalah

ditimbul

Persambung kehal. 1
———
me

membuatnja

Kaka

Di

aa

tannja menganut suatu pendirian

Pasifik

Sepasukan Polisi sedang melem-

karena pembunuhan selalu mem-

parkan
gas air mata untuk
membubarkan demonstrasi jan

pufjai akibat jang sangat buruk

bagi pelakunja sendiri. Korban
pembunuhan itu, didalam pera-

dilantjarkan
oleh men
ampus Universitas Maryland

saannja akan selalu membajangi

di Amerika Serikat untuk mem
protes pengiriman2
pasukan2

si pelaku, kehingga akan banjak

mengganggu ketenteraman berpikit setiap saat. Perasaan jang se-

Amerika

menahan

dan

waktu

“jang

tidak

begitu

akan dapat tertangkap.

lama

Orang jang dimaksudkan itu ada-

lah seorang bandit ulung dan disegani,
jaitu M. Jahja Nst. dan jang menurut
kabar2 jang belum begitu pasti kini
berada di Malaysia, setelah melaku:
kan pelbagai kedjahatan di Indonesia
selama bertahun2. Jahja ini pengawa
kannja agak ketjil, rambut putih,
mempunjai pembawaan agak pendiam, akan tetapi selalu membawakan
sikap jang intelek, sebagai orang jang
telah pernah mendapat pendidik:
menengah atas. Ia hanja tiri
(#ersambung kehal: 3.

Amerikata terlibat, tapi

penjebab faktor kudeta
ATU

Dalam 5 tahun
Sumatera. akan
tergenang air
LEBIH

nja

sungai

rus

dikeruk

kan

sangat

crah

watirkan dalam
waktu 5
tahun ang
akan datang:

Giintensifkan

maka

dicha-

Sumatra akan digenangt air
jang rata2 tinggi antara 1
sampaj 14 m,
Pada

waktu

ini

pengeru-

kap pasir djsungai2 dibebe
rapa daerah dj
Sumasra

hanja

berhasjl

dikeluarkan

meliputi
10 djuta
kubik
dan
umumnja
berdjaian
sangat lamban sekali dima
na disebabkan
kurangnja

kapal keruk.
Seperci

@iketahuj

diiar-

rah Teluk
Nibung telah
djadakan pengerukan dima
ng pekerdjaannja djlaksanakan
oleh The British

di

ngeran

sedang

ha.

perala-

Jan

kurang,

dikuatirkan

gsedjak dijaman

belum

pernah

mungkinan
jong

lebih

aar2

maka

sungai?

Diepang

dikeruk.

bahaja

hesar

melanda

ke-

beadjir

akan

be-

Sumatra,

Oleh Menteri Sutami set.
dikatakan bai
diri pernah

kini sewa Departemennja
untuk
giat berusaha
dang

melakukan
ngerukan

usaha-usaha

setjara

pe

jmensif.

Masalah lain jang dihadapi

faknj

kan

usaha2

arus sugai

berpindah?

mengendalijang

sehingga

seialu

dapat

dike'ahui adanja arus su-

Asja Co. dan untuk pelaksanaan kontrak pengerukan

ngaj

kubiknja. Oleh karena j'u
mengingat masih
banjak-

djang sungai? dan ini mengakibatkan kerusakan? jg
besar.—

ini d/keluarkan
biaja kurang lebih 75 sen dollar per

ma

jang sering memakan

tebing2 atau djalan2 sepan
aon

kekuatan raksasa:

"Saja jakin bahwa pemerintah
Nol tidak bermaksud ber-

kelahi dengan pasukan? Viet
Kong”, kata seorang diplomat
lama jang sudah mengenal

masa-

lah2 rumit di Kambodja. "Mereka

mengira bahwa Sihanouk akan
pergi dengan tenteram ke Riviera
seperti Bao Dai dari Vietnam

dahulu dan tidak menimbulkan
kesulitan pada siapapun. Saja jakin bahwa serangan? Viet Kong
samasekali tidak terduga-duga”.
Seorang diplomat dari blok ko
munis menjatakan

Seorang

komunis

bah

diplomat

menjatakan

dari

blok

bahwa

pe-

merintah Djendral Lon Nol mem-

buat kesalahan jang terbesar ka-

rena menduga tidak akan terdjadi
pembalasan dari pihak Komunis
ketika

Sukarno

di-

kepulauan

dimana

raktis tidak mungkin bagi kaum
Komunis Asia untuk mengadakan serangan balasan. Situasinja

berbeda di Kambodja.
Viet

Kong

dan

Pasukan?

Vietnam

Utara

hanja bersembunyi diseberang per

batasan dan masih ada tanah Iuas

jang berhubungan dengan RRT

Serangan2 dari pihak Viet Kong

tidak mengherankan.

“Demikian

kata diplomat dari blok Komunis

itu

Hampir semua diplomat jan

ditanjai sependapat bahwa

dalam

beberapa hal kedjadian? di Kam

bodja bulan lalu itu sama dengar

parahnja

Rereimbung ketat IN

Lon

lah negara

Dierman

kombinasi tentara

persoalan

tis hampir gama. "Orang? Kambodja lupa bahwa Indonesia ada-

Nari dan Djepang deh mabin tepat
pula mereka harus melepaskan kedu
kedudukan 2nja
atan Sekutu
dipantai Normandia di Perangjis
Utara
aa 6 Djuni 1944 dibawah djenderal
isenhower — menambah

merupakan

pembalasan

mendesak

kedudukan — Nari di Eropa, jang
sekarang mtai terdjepit okeh dua

tegas

dalam negeri dengan satu sasaran
semata-mata: merebut kekuasaan
tangan Sihanouk.

gulingkan dalam situasi jang prak-

BERACHIR

habis tenaga

Seorang kolumnis dari harian
New York Dally baru? int melapor
kan adanja sesuatu Jang tidak beres" dalam rumah tangga aktor
Rex Harrison dan Interinja Rachel
Roberts.
Kolumnis Suzy Knickerbocker
menulis dalam kolomnja "Suzy
Says" bahwa Miss Roberts mengirginkan 1 djuta US dollar dan sebuah rumah didaerah jang mewah
di Beverly Hills (Los Angeles) —
"sehingga dengan demikian |
pat hidup sendiri dan senang.
Kolumnis Itu mengatakan Miss
Roberts nampaknja lebih berhasil
sebagai seorang Isteri dokter jang
mejakinkan daripada kedudukanja sebagai Isteri seorang aktor
"Kita semua mengetahulnja, dukan, bahwa ada sesuatu jang tidak
beres dalam rumah tangga Marrison," kolomnis itu. "Sekarang dju
ga Rachel sedang berada didaerah
panas California untuk pembuatan

sebab di Indonesiapun tidak ada

Makin — lama perang berkobar

makin

Rumah tan
Rex Kan

wakil2 diplomatik Timur maupun
Barat, berkejakinan bahwa kup
itu

Satu dserah
mempertaha

etempuran di Votga UML)
an daerah ini dari serangan Nari herman
Photo:

kedjadian ? di Honggaria.

A Shaikhet,

APN)

pun

saja

jakin

Amerika tidak t

bahwa

“Mesk

k melav

R

imana halnja de

djelas

untuk mengatur (kudeta) itu”.
Semua diplomat jang ditanjai

ian untuk jtu masih dirasa

sangat

tetapi

saja jakin bahw

Bersambung kehal. IV

dan pasti merupakan faktor dalam kup itu.
Seorang atase Barat mengatakan sbb.: "Saja bukan pengagum
CIA, tetapi saja tidak pertjaja
bahwa CIA akan begitu bodoh

da-

jang

Sihanouk,

ai

djawab, seb

sungdalam kudeta terhadap Pa-

dibeberapa

Sumatra

konsensus dikalangan

bodja ialah bahwa Amerika
Serikat tidak terlibat lang-

20 DJUTA KUBIK PASIR HARUS
DIKERUK DARI SUNGAI-SUNGA

Apabila pengerukan pasir
disungai2 di Sumatra tidak

Data

setjara moril mereka bertanggung

Korps Diplomatik di Kam-

mundur Afrika Korps Djerman Nazi
di FI Alamein. Di Stalingrad, tentara
Djerman-Nazi
dibawah marsekal
Paulus menghadapi badja isng tak
tertembuskan — berupa sertahanan
Soviet dibawah marsekal Chuikov
Lambatisun angkatan perang Nazi
dan Djepang mulai desak mundur,
di Guadal Canal, di Stalingrad, di Fi
Alamein.
PERANG SEGERA

(UPI).

orang jang telah dibunuhnja ini,

akan mempersulit gerak-gerik si
pendjahat, sehingga ia dalam

Di Afrika Utara marsela Montgome.
mulai

ke Kambodja.

lalu dibajangi oleh arwah dari

djenderal Douglas MacArthur mulai
melakukan serangan2 balasan dan
mendesak mundur tentara Djepang.
IY

Aa

KAMBOD, JA: Tank2 da n pasukan2 bersendjata Amerika sedang menjusun posi
si pertahanan didaerah perbatasan Kambodja, tetapi para komandannja merasa
(UPI).
heran dengan berkurangnja serangan-serangan kaum komunis.

- "TIDAK MAU MEMBUNUH”,

Djerman Timur telah

Dari

SA

dapat seorang bandit ulung, jang
didalam mendjalankan kedjaha-

lomba djaian 50

menentukannja.

“

43

da koresponden "MM", bahwa
diantara bandit2 Ibukotai'

peserta

K

SEBAGIAN BESAR HASIL
RAMPOKAN DIBERIKAN
PADA ORANG?
JANG MEMERLUKAN

2

ahtor
retak ?
filmnja berdjudul "Doctors Wives
sedang Rex berada di Inggeris Ig
dingin dan ta sedang menjesuai
Kan dirinja dengan iklim disana
"Tetap! kembali pada persoalan
semula. Rachel sedang membuat
adegan? jang pandjang dan meng
galrahkan
dengan Gene Hackman
dan pada achirnja, sesudah pertundjukan berachir semua orang
bersorak. Ini tidak sering terdjadi
di Hollywood jang kiri telah ba
rjak mengalami kemunduran. Ter.
lalu banjak untuk bagian Isteri sc
orang dokter.
"Sebagai isteri seorang aktor
telah timbul desas desus bahwa
Rachel
hanja menginginkan sedju
dan sebuah rumah dida
Ing mewah dari Beveriy His
— sehingga ia dapat hidup sendiri
Gan senang. Mungkin lebih baik
seseorang memanggil seorang dok
ter untuk Rex."

:

MINGGU,

17 MEJ

1970

HALANAN tk

Film2 Indonesia Ikut
SUDAH

bisa dipastikan dah-

FILM

ASIA

ke 16” akan

dil

Djuni 1970 di Djakarta, jaitu ber
tepatan dengan perajaan HUT
Djakarta
ke 443. Pembukaan
Festival tersebut akan diadakan

di “Djakarta Theatre”, sebuah

gedung
bioskop interuational
jang saat ini masih dalam taraf
penjelesaian.
Selain sebagai Negara peserta,

maka pihak Indonesia tahun ini
mendapat kepertjajaan
untuk

mendjadi panitya penjelenggaraan. Panitya festival tersebut diketuai oleh Usmar Ismail, Djamalu-

ddin Malik sebagai wakil dan Tuwa
Daan
sebagai sekdjen,
Achir2 ini kesem
i
tya Festival Lem
ngan ka a
buk mengadakan
pertemuan?
untuk mematangkan planing2 pe
njelenggaraan. Demikian ”Merdeka” memperoleh keterangan dari
Ka Humas & research

Ditfilm jang duduk dalam Panitya tersebut sebagai Kepala Sie
penerbitan

10 NEGARA? Asia akan ikut
serta dalam festival jang akan datang jaitu: Singapura, Malaysia,

diakan sematjam “Oscar” jang

Memang,

kaakan
terdjun

Film2 ke 6 negara tersebut akan

Salloy

petition).

Bej'y

"TEVA"” jang
dan kakaknja

SEPERTI djuga peserta? jang

rimkan $ buah filmproduksinja.
Apa2 sadja djudul film itu, sam-

pai saat ini masih belum ditentukan. Tapi jang djelas ke $ film i-

rita sebuah mingguan Ibukota
tentang DITOLAKNJA film "Apa jang kau, tjar
di
tuk serta dalam Festival Film Asia jang akan datang.(David R.Manan)

Kedengarannja seperti seekor andjing hutan diantara domba? itu
Ernesto!
Lihat! Diantara semak? itu...
berlari kentjang.
Astaga! Aku lebih aman ditempat
tuan rumahku!
WHY, MR. LOWE! WHAT
PENap2 WE COULONT FIND
YOL AND DECIDEI TO BATI

gal menjapai
an

ti, lalu

tersebuy

gelar

kakaknja

seperti

terdjun

kekanak-kanakan serta rambut jang
terdjurai sepotong kedahi dan jang
banjak ditiru oleh gadis2 remadja kita
masa? itu. Dia adalah Audrey Hepburn jang mendjadi rebutan para
produser Hollywood sedjak filmnja
Roman Holiday terutama setelah berhasil menggondol hadiah Oscar tahun
1953. Sebenarnja Roman Holiday
bukanlah jang pertama bagi Audrey
dalam film, seperti jang sering disangka orang, sebab sebelumnja namanja
sudah berkali-kali tertjantum dalam
berbagai film meskipun sebagai pelaku tambahan (figuran). Debutnja
jang pertama adalah dalam One Wild
Oat, dibuat tahun 1951 dan kemudian
disusul Young Wives Tales, Laughter
in Paradise dan Lavender Hill Mob.
Dalam film2 Monte Carlo Baby
dan The Secret People hasil produksi
tahun '52 jang banjak mengambil
shooting di Riviera djuga dia diikut
sertakan. Akan tetapi seperti ternjata
kemudian film ini tidak berhasil inemenuhi selera pasaran sehingga tjepat
hilang dari perhatian orang. Barulah
dalam Roman Holiday Audroy mendapat peranan jang tjotjok dan ternja:
ta amat disenanginja, sebab dalam film
ini dia berhasil memuntjulkan segala
talenta jang ada dalam dirinja setjara
bebas dan wadjar
Selandjutnja dalam film Sabrina
jang diperani Humprey Bogart dan
William Holden, Audrey Hepburn
kembali menarik perhatian para penindjau film, karena permainannja
jang hampir 'tidak punja tjela, dan
untuk ini dia berhasil dipilih sebagai
pemenang kedua hadiah Oscar. Sedjak
ini namanja memang menandjak. Dia
banjak mendapat tawaran. Akan te
tapi nampaknja diapun terinasuk bintang jang tidak selamanja mendapat
tepukan, sebab orang banjak jang
ketjewa melihat, bahkan mentjela
permainannja dalam film2nja jang

peran Farida Sjuman
Satu adegan dalam film “Apa jang kau tjari, Palupi" dengan Asia
ke-16 di Djakarta.
sebagai Palupi, jang akan ikut disertakan dalam Pesta Film

KAT et
Uleh
TEA

Perempuan tjelaka itu tentunja telah pergi dengan suaminja!
Nah,
Nah, akan kuadjarkan bagaimana
memperlakukan aku dan lalu meninggalkan aku untuk memaafkan
kelakuannja!

Road bersama Albert Finney, dia se
olah menebus "kelalaian"nja jang per
tama, sebab Fox berhasil mengumpul
kan keuntungan. Djustru pada masa2
ini pulalah Audrey mengalami saat2
jang kritis berkat “'pergaulannja” jang
rrer

tidak

mau

tahu

tentang

soal

ini,

bahkan berusaha mengatasinja dengan
djalan mengadjak Audrey main dalam
film jang disutradarainja sendiri jakni
Wait Until Dark jang dibuat tahun
1967. Film karya Ferrer ini telah
berhasil memberikan Oscar jang ke
lima,
Dan setelah meskipun
ini dia berhasit menerima O

denaan
jang

TrREp To CATeN PER BUTITS 1 PARPON
NA

NO SE! BY NCW SHE5 REACHED) ME..?0:
OUR HOTEL, AND BEOPEO DOWNT/ARE HERE
ASKA FEW
@LESTIONS!

lima bag: Audrey akan tetani ajustru
setelah ini pula Ferrer, sominjs, tidak
dapat lagi menahan hati melihat ting:
kah laku isterinja. Ferrer achirnja me
mutuskan untuk bertjerai. Wait Until
Dark adalah kenangannja jang pahit
dengan Ferrer meskipun dengan ini

dia berhasil menerima Oscar jang ke
lima.

Dan

setelah

kemudian

dia kawin

dengan Dr. Andrea Dotti, dia memu

burn jang di Indonesia pernah muntju

lewat The Nun Story, War and Peace,
Green Mansions, dan beberapa film
jang disebut dimuka telah mentjatat
buah

film

diantaranja telah memahatkan
nja dalam Oscar

To)

dengan

Bili

Holden

sudah

sebagi

nama

Dan tentu sadja, para penggemar2
nja masih ingin melihat dia lew
film2 jang belum pernah diputar di
Indonesia seperti The Untforgiven,
Paris When It Sizztes,
masuk filmnja jang
Until Dark jang disebu dimuka

Pe

To paruRa
Ion, Sa

ARRI /ED BAR
NE Ba

A3

Maafkan karena kami mengganggu
Tuan! ketika kami datang beberapa waktu sebeinmsx antuk mengaaan, kami melihat
Yakan pemeriks
Serang
menjelinap keluar
Aeta
Kami mengediarnga tetapi ia lolos!
“mbah
semata jang hilang”

Aku menyoba untuk me
nja akan tetapi tak ada gunanja.
Sekarang ia telah tiba dipenginapan kami dan telah tidur.

Maafkan aku ........
Polisi datang untuk mengadjukan
beberapa pertanjaan.

SKHIBITI

Bahwa sorang laki2 dengan rambat palar seperti hipt dan berkalaknan aneh mengiknti anda pu-

Rorikan

MUKPA Yun
Kankeruda...
babwa Calon
#emba

a
Mustahil ! Kami telah membaw
pelukis jang termasihur Karl Lowe
pameran
dan isterinia kemari dari
aa
Katakanlah padaku, siapakah jang
poran jang tidak masuk

Ta morang Mipi Aenean rambut

pakan malam te?
sewaan 1 Dit bat Ma
ra

Ka

Kamar.

denana

jeng

Kena

Ata Saman MN

menjetinag
kekota

apakah

aka kepada

amtota

Alam

ntuk

kem

jang ARIA' melaporkan
potid

Itata

jang ttembars

nanja

ini

dia

tjukup

memberi

UNIA mengagumi Bethoven,
Mozart, Mendelssoh dan re
kan seangkatannja — sebagai
genius musik kaliber 'nterne
sionei, — dihormati dimanal,
karena berhasil memberirkan (Fri bamusik kiasik. Akan tetapi perkemangan dunia musik jang mengalami
kemadjuan pesat, menempatkan tokoh2
tersebut sebagah " '
komervatip” musik klasik. Musik jang ditjip-

takan hanja terbatas bergerak hidup

buana

Mentunta

aja

memberi

warna

salnja

tick, bedak dan
Demikian djuga
letak rouge dan
a2
dari w

pa

pragawa

sekaring, hingga kelitidak memakainja
ha

ketan

ba-

,rou-

rsuge

alimja

begi:

2

merah2an
Tapi

h hilang lenjap malah ham
d pakainja oleh
pir djarang
Jang sesekarang.
wanitz2

kerjil,

palsu

yelah
biaja

memakai

la-

eye linernja” jang

Hal ini ter

hijam.

ba-

menur djuk

tjaranja

mema
dollar,

d'tafsirkan
sebesar 750

pak

kursus2

mendapat

tersebut

kur

Dan se
nam-

pengalaman

le

bih banjak disamoing Be.iy
membrtja perkembangan? pra

gawaji di negeri luar

manusia, sedjak

umay

dak dapat dikesampingkan be
Biju sadja.

bukri didaerah ka
Sebaga/
buparen Banjumas sadja sela
ma zahun 1969, Gari djumlah

25 368 djabaye-baji jang lahir

atau

tolong

sebanjak

oleh

di

baji

21.668

dukun-

tangan?

Padahal, djika kita mekematjuar jang se
suaj dengan kemadjuan djaman maka hal jtu (kelahiran
nginginkan

dukun

oleh

jang

jang

bersalin

Pe

terle-

masing?

Purwokerto

tak dj Sumpiuh,

dan Wangon, demj/kian antara
lain

MD.

Imam

Dr.

ea

maka satu2

and2 pada membu
Sebuah Band Ibukota
sudah punja banjak
beberapa waktu
jata di »fokan terpaksa
telah tidak aktif lagi kerena bubar
Band Ibukota jang dimaksud ini ialah
Band VALDA

JUGA bung Martin MM jang
beberapa waktu jang lalu memimpin
seis sachirnya kita
la meninggalkan Band:
d Baru jang
hana anggota la nja terdi
Satakory dan Ojila Sukono

senghubungna ke seksi Musik
Ditanya srapa2 sada
Orakerta
ah pernah during: oleh Puapa
jana. dika
antara tan Rita:
ta Wati Ohaniago
watu kesemaat
nara

penang?

kan

karena

sen

dan

perdiumpam ketika Las
mela
Rama sedang jatihan #ntuk
&
& Pekanbaru Apakah Jane
mom
mendiiadi angpota tetap
Ato akan
Suite Rama, beng Januar Arti
dengan

aren

jang

phisik

kontak2

ter

lau kasar, jang diizinkan dibebg erapa
negara oleh wasit2 jang kuran effi
terlalu lemah

dalam

dingan2 dinegara sendiri.

pertan

Pemain2

dengan permaman
terkedjut apabila

itu mendjadi biasa
dan merasa
kasar

mereka dihukum dalam pertandingan

kepada para
Terserah
internasional.
jang bersangkutan
team2
pengurus

in2
untuk tidak mengikutkan pema
n nas:c
sematjam

wi dalam

kesebelasa

nalnja karena pasti di Mexico hanja

beberapa

Orang

oftisiat

sadja

jang

serangan indiskri

minatit (chususnja dari belakang! se
bagowmana baruZ ini dilakukan dibe
berapa negera Eropa
Marilah kita memperingatkan setiap
orang bahwa sepakbo:a hanjalah sua-a

karen
tu permaman bola dal oleh
itu merupakan suatu test dari suatu
an
keahhan dan bukantah suatu latih

dari Kekerasan
tersiapan : Negara2 Eropa jang
mempunja: Kompetw2 nawo
al jang pandjang seperti Ing:
Keris. Dierman Barat atau
Italia tedah dapat memasuk
kan pemain? utamanja dalam kamp2
latihan untuk waktu jang lama sepert
Brarisa. Peru atau Uruguay
melihat

KAS pemimpin Band Dharma
lanua: Arifin jang beberapa
pula & Band Adhi Dhar
an kepada kita bahwa
2 baka
at ke Bang
t
s
Rama pimpinan Lim
amusan Peristiwa in adah snak te

"70

MEXICO

akan membiarkan

DARI suatu pertjakapan dengan
Pak Isbahdi, pimpinan Orkes Puspa
Kentiana kita dapat menarik kesim
membuka
bahwa ja selalu
"
pintu bagi para penjanji Pop untuk
dengan Orkes pimpinannja
dikatakan Oleh Pak Isban
di agar para penjanji jang berminat

mendawah

diantaranja

85Yc

sebanjak

Iya tahap ke—II, daerah kabupa:en Banjumas merentja3 kijnik
nakan Cibukanja

ACHIR2 nu disamping banjaknja

Nara

ti-

sekarang,

sampaj

tidak
langsung terus
Karenanja, dalam rangka

Na
ANEDI
d2 baru jang berdiri,

negeri nanti
(HENDRYK)

Juar

SEMARANG, — Pimpinan
klirjk bersalin Ibu Karyjni
Gidaerah Banjumas, Dr. imam
MD, mengaiakan bahwa fung
si dukun bajj sebagai penodahulu

persiapan-

selama

kaa

sekemba

dukun

long

mu

meras

dp

baji banjak
ditangani

bulu

keting

tdak

bagi Be

berhasil

dari

Al saja

berapa

sus? bahasa Inggeris.
lama

sudah

lebih

cdalah mir p

(enyah

dengan

meskip'n

bahwa

Kelahiran

rouge ke

dari Inggris.

djsakalau

Banjumas Begini ?

Jain lagi, hal diatas su

has

lainnja,

linja

waktu dulu.
saja
ekarang

ini

kepertjajaan

akan

tua

merah

lipstick

suau

Szilon

lain2 . Banjak
nemaka'
jang

daa memakai

uruk

lips—

sebagainja
bentuk alis
Warna

ketjil,

waraanja

dipakai

hal ini baru bebe:
tahta
@neladjari. Untuk mendirikan

Guru saja seperti Greta Garbo
manjala

hanja

eng-

karsus2 ketjajtikan dan

Wenga kesan sent tak Anget dtetak
12. Dengan deentikdan Cie hakiki m0
Mk moderen dapat
ditlakup Antam
pernadunn seni muak daa tenter

dpakaj

war-

Bet j kelak akan dapa" diseija
djarkan seper'
praga"

hemp r setjap hari mengikuti

tadi mada aa
Yah tang trace baru dalam tiri. kada

jang

sudah terachjr semuanja selesai sebagai finishing tou
Begiulah
mungkin
hal
agak sedikl: berbeia dengan
pregawati2 lainnja”
Keserangan Betiy mendjadi

mengenakan

Oma”

dja

jan
kan

RNOLD SCHONBERG mem:
perkenalkan aliran baru de
ngan memakat 12 nada dalam
melody, tanpa diulang. Karlanie meti
puti 18 Ulptaan musik dengan melody

adalah

menutapj
kekurangan?
na—snj. Pemakaj2mnja

ke luar negerj nanti
nja
Amerika), selama tiga tahun,

ngikut seperti Debusay, Arron Cop:
land, Charles Ives, Paul Hindemith,
Siaran vinsky. Bela Bartok. Setjara Idi
om sedia dpt dibedakan seperti kita
membedakan aliran? nada seni-lukis
Sebahnja semua matriai pd pemaka:
lan pada dasar sama, hanja dalam
style agak berlainan.
Bethoven djuga merupakan tokoh
lang berusaha mentiaba dengan ekene
iment baru dalam rangka meningkat
Ulptaennta. Dis pernah membuka Sy
phoni dengan C malor pada pertama
kali, kemudian setjara serentak mem
bunji nada dengan kontil F. Sedang
kan Debusay dengan tiletaannta “Fire
ira” dan “Rite Of spring” dian me
muguhkan musik konservatip
Setjara Makiki kita dana memadie
kaskam kedua (iri mt faltu musik kia
ik koneervatip — mengandalkan eks
prestp Jang romantik sedangkan mm
«ik maderen bergerak dalam Idtatara
dengan berpidjah pada landasan mw
MK sebetamnla. Pada segi tatenja, mu
“k moderen bukan taet merupakan fe
kue koncer belaka. MEMEK Musik
sebut telah beraitatwrmeb Am
teater

meleng-

yani

lukis alisnja

ok

ka?nja
ETTY

perpaduan seni
dan teater

jang

lips—iick

powder

memakai al:.2 make-up
sudah tjo
kalau drasa

ga'mona

MODERN:

(ke

diatas lipatan
digambar lagi

Tentang

praga
kam

wanita2

sKebanjakan

gan
mja

Beity

mendapat kesempa?
“MY FAIR LAD

djuga

sah mengkilat.

gantung pada potongan WaDjawab
kia2 sadja”.
djah

menilai sebagai ekstreem.formal ada
keatanja mendjurus kearah sugestip ka
Ganga hypocrite.

garis

Sedang

sering

M.Saleh

( Foto:

Be
kesan
Apakah
bagaim
ma jini?, dan
nadapat Pesiy tencang
Tanja
wati2 lainnja?”

mengkilat

melupakan faktor idintis. Pada opera
@idapati unsur? pengakuan pribadi Ig

di

kita mendjad:

ling

Peragawati — Betty Soeleiman pelajang
uskan
sebentar lagi akan mener
djarannja ke Amerika Serikat

galan pul:

a Andry Hepi
Suatu kenangan jang tiukupaktormesraRex semas
Harriso dalam tim
n untuk main bersama

'teorjpun

Tekan?n

ge" saja "dik
memakajinja
lagi, dam sebagai gantinja ada
lah ,bush on", ialah sebangsa

|, kemudian

per

mainan jang mejakinkan sebagai se
orang wanita terhormat. Akan tetapi
dugaan ini ternjata meleset sebab kali
ini djustru Julie Andrewsiah jang men
dapat giliran untuk tampil kepodium
menerima hadiah lewat filmnja Mary
Poppies.
Dalam How To Steal A Milli
air, sebuah produksi 20th Fox bers
ima Peter O'Toole, permainannja tidak
begitu menggembirakan sebab Fox
tidak banjak mentiatat keuntungan
komersiel. Akan tetapi dalam
tnja jakni Two For T

putih

palsu

besar,
mata

muda

wa'i2
hajan

maa

kenalkan stonalitas, Alustru mendiehak
M komporta. Mengapa? Karena, ato
nattat merupakan ketiadaan hubung
an antara semua nada dam mada jang
Mbunlitan sekaligus pada pusat kun

“
ng. Wu
Law jang aneh
an ntah mertindak benar de
gan melapor pada pelik #pakah
Paev Antam Keadaan selamat

dengan

kung.

dilukis

akan kem:

MUSIK

BK
sa INTI, KARL. LOW
(NO HIS WIFE, HERE FROM HIS

Tidak ! Apakah jang akan anda seWali ?

lihatan)
pelupuk

ring dipamerkan

semakin

m:ia

bua, mata

Twiggy

santer, sebagai pembuat love affair
diluar adegan. Suaminja sendiri Mell
Ferrer berusaha untuk tidak mau
tahu dan mereka tetap rukun dilihat
orang,
Dalam My Fair Lady, para peng
telah meramalkan

djlarang

muda.

The Eiffel Tower jang dibuat tahun
1964. Memang gossip tentang dirinja

film

Tak yerlu
meminta maaf!
Kuharap isteriku dapat kembalif
dengan selamat tanpa melakukan
permainannja.
Tapi .....

Bulu

b'dang

bali menggondol Oscar, sebab dalam

Waktu terang bulan ia sering kabut bagaikan seekor rusa liar.
'melompati pagar2 dan membuatkaget ternak2 !
Masjaalah ! Kami dengar anda agak
eksentrik, tetapi -

bal.

dj 'Trisak

kemudian seperti The Girl Who Stole

gemarnja

»we! Apa jan
tak dapat menemi
kan anda dan memutuskan untuk
makan!

ini

kedokter-

Lagi

17

dengan

dapat d'pakaj kalau misalnja
kita tidak
mempunjai bulu
mata jang bagus. Untuk mem

:

tuskan untuk mengundurkan diri dar
perfilman. Kedudukannja jang per
gemilang itu, nampaknja telah dis
oleh bintang lain jakni Mia Farrow.
Akan tetapi sampai kini Audrey Hep

lebih dari

Kalau su

pusaykan
pada mata, maka
mata diberj bingkai jang te-

Di Film?

intiem dengan Finney. Lagi2 Mell Fe-

teliti

tidak usah

menuru"

hal

H epburn

Munjjul

DOC
Teror”
tea wadjah
aa dengan
anlimapuluhan,
bundar

ditambah

nja, daa

sekali

dalam

lebh

jang
mempunjaj
kulit sawo
matang t dak perju memakai

mempunjaj tjita2 sebaga' pra
gawaji, tapi setelah Bery ga

Audrey

BARANGKALI para pembatja ko-

YES, DURING A Full MOON
5HE OFTEN TAKES OFF LIKE

di

adalah

sedikit, tenjunja bagi mereka2

dengan Dr. Andrea Dotti

Setelah kawin

Masihkah

Itulah dia! Aku akan kembali
dan mengarang sedikit tjerita

pat

adik

duduk

un

memakaj pensil. Eye shadow
jang warnanja muda, z:au da

aw...

Setiap negara peserta maximum

EASY

esempe

sama

me-

sukar

dah begica bagus,

kur-

tingkat tiga ada-

tidak

tentunja

tuk djangan tebal2.

(Beauty

berbakat melukis
jg sekarang ma.

lah paling terisua.
Dulu waku masjh

internasional
baru, jang dipamerkan dalam suatu pekanraya
Blackpooi
dikota
an
diadak
jang
l
chusus untuk sepatu/sanda
(AP).bulan Pebruari jang lalu

rea Selatan, Djepang, Thailan,
Vietnam Selatan dan Indonesia.

CAPTAIN

Kedokyeran

jang akan di
Gadis manis ini nampaknja bingung, sandal mana
stijl jang ter
dengan
2
sandal
banjak
sekian
pilihnja dari antara

Pilipina, Taiwan, Hongkong, Ko-

mengirimkan $ buah fitm jang
terdiri dari 4 film tjerita dan 1film dokumenter. Sedangkan untuk anggota delegasinja, mereka
boleh mengirimkan sebanjak 20
orang jang terdiri dari artis, produser, sutradara dan karyawan
film (crew).
Kepada 10 negara2 peserta
diberi batas waktu
festival i
sampai dengan 15 Mei 1970 untuk mengirimkan daftar film2nja. Sampai saat ini jang telah
mengirimkan daftar film terse but baru dari Taiwan dan KoreaSelatan

ba
de

sh sibuk dengan kuliahnja di

PILIH JANG MANA ?

Djuri jang segera a-

ini

b show

mempunjai

mempunjai

atau

kalau dibanding dengan pergi
keperja.
Seperti
misalnja
membuat alis yipis, pensil ha
nja wituk menolong memben

Negeri
peladjarannja li Juar
bulan Agustus jang akan da

tang.

per'a,

,Hel

sus Ketjan'ikan alau peledja
ram2 Kepragawatjan, narit 5
telah Be'i:y selesai mengikuti

dya Lz sekaligus membantah be-

lain, maka Indonesia akan mengi

Kejantikan

Sallon), dan memberjkan

kan dibentuk dalam waktu dekat ini.
Dengan keterangannja itu, Wi-

diputar waktu festival, tapi tidak
ikut dikompetisikan (out of com

ingin

ngan nia

misalnja

pergi

tuk membedakan arivara pes
gan
meng'/kurj show, se

kira

kalau

Bei.ty

Betty

memberj

bagaimana

ngiku'j Show?"

terlelu lama “untuk
ini sidak
dibidang

mungk n, sebab tahun 69
memulainja
rulah Belty

(PT Lama Film), Ja Mua-

suatu Dewan

umuk

An saja djuga sama deng
lainnja”
pragawati
an

Kaja Besiy.

Betiy

merias muka

ketjansik

alay?

beberapa

(Perfini), Matt Dower (DPF
Bebafas Dalam Lumpur (Sari:
nande) dan Duel (Kidang Telang:
kas Films). Tugas untuk menentukan atau menjelesaian film2
itu akan dipertjajakan kepada

Pakistan, Ceylon dan Kambodja:

Dapa'kan

kan pendjelasan,

Malam sebelum » dur, Dan

(Aries), orang2 Liar (Sarinande),
Palupi (DPFN) The Big Village

jaitu dari: Inggris, Kanada, India,

lajnnja.
melaku-

hai (nj saja lakukan tiap?
tidur, dar
pagi
bangun

lim (Perfini), Laki? Tak Bernama

“non members” (bukan anggota)

tidak djauh de

bih selengah djam. Tapi

bisa tjukup diharapkan, seperti!

Nenny

Betty Soeleiman

PTABAWAkI,

seorang

kan senam pagi Kurang le

dari film2 produksi terachir jang

disebut The Golden Harvest, jat
tu utnuk film terbaik, aktor
aktris terbaik, sereenplay, musik,
sutradara dan pemain pembantu
jang terbaik
SELAIN 10 negara peserta diatas, maka Festival ini akan dimeriahkan pula oleh 6 Negara

Peragawati

se

dirumah

ngan pragawajiZ
Beperfi misalnja

10 Negara Asia akan hadir
Indonesia diwakili film apa ?
Panitya Festival telah menje-

se-hari2

tenjunja

aa

sungkan mulai tanggal 15 s/d 20

Widya Lz,

bagaj

kerdja-

saja

jang

»APA

kap

Festival Film Asia
wa penjelenggaraan "FESTIVAL

DENGAN

OMONG2

hasil

pada

turaa

Minggu
@ Merdeka

4U, 17 MEI 1970

HALAMAN HI

ATAS PEMENTASAN BALLET :
»

1

“

pementasan
suatu
kaniah
jang Kita
ballet sepeiki ava
jang
sepert,
harapkap atau
program.
dalam
jer jantum

kan sebuah pantomjne dengPengentar monoloog jang
Apn
oleh Farda Sjudibawakan
man. Arau djita dapat dika

1

merupa-

takan henjalah merupakan se
buah fragementasj iyari, kate

UNTUK

Seorang gadis model jang terkenal di Ingg
NACRE jang mempunjai ukuran2 badan seperti Greta Garbo

untuk sebuah boneka mannegu
sedang berpose sebagai model
jang dikerdjakan oleh pemahat Adel
in dari tanah lempung
Rootstein. Sedjak cah TAG bonek
Orang2

wadjah

p

sangeSl

|

5

2

|

|

jang terkenai

egro

dan gadis model Negro

“Twiggy

Lu

, penjanji pop

Luna. Harga1g, dari satu(Upibo
ii

IMAN

ULENG

PANDET

|

manniguin menjerupai

seperti

ASI

Sempat tidur
diatas uang
t

,

au”

lah

kan benar2.
Djika

Terang”.
Dari djudul d'atas kita dapa: meraba bahwa thema jang
mereka

pilih dan

tarj jnj

adalah

dikngkapkan
djuangan
sebagai

akan

tentang

per-

dalam

Kart ni.

ri kehiduvan

jang

dan

seorang

kita

ea
surat? Kav-nj

ini

Tjerjtera

da

5

Hai.

(Sambungan

1)

mensmpilkin

ti Gaby

tiawati.

Heman

Kaligis

Peransi.

Hendra,

Surny

Jahja berdiri
jang ada padanja akan diberikannja — mendjadi kosong
dan setjara tenang pergi keluar. Kepa
kepada adiknja itu. la sekolahkan

adiknja itu disuatu tempat di Djawa
Barat dan Jahja ingin agar adiknja
itu mendjadi orang jang pandai, dia

da petugas jang mendjaga ia katakar
bahwa ia mau minum dulu
Setelah Jahja tidak djuga pulang2

suatu — maka barulah orang ribut untuk men

ana terdjerumus res

merasakan
jang sedang
Jahja,disuatu
#jarinja.manis
penghidupan seperti jang terdiadi de- — kopi
restoran, mem
ngan dirinja sekarang ini.
ama
,
KEDJAHATAN2 JANG DiLA—
KUKANNJA.

ahja melakukan kedjahatan

dengan

tjara jang terpilih.

Iu

memilih objek jang besar. Sebab ia rupanja memilih siasat.
kalau mandi memang mandi basah.
Oleh karena itu maka jang selalu
mendjadi sasarannja adalah bank2,
toko2 tekstil, toko2 emas dsbnja lagi.
Sebuah bank nasional swasta di Tanah Abang Barat pernah mendjadi
sasarannja dan ia kerdjakan bersama2
Henky. Kepada temannja ini ia lebih
dulu ia telah memperingatkan agar
tidak melepaskan tembakan, sebab
bisa berakibat seseorang kena tembak, sehingga achirnja akan dapat
menimbulkan kematian bagi orang
jang kena tembakan. Tapi Henky me:
lepaskan djuga tembakan, sehingga
mengenai seseorang sampai luka pa

rah. Henky kemudian dapat tertangkap, akan tetapi Jahja Nst dapat me
loloskan diri. Dengan tembakan jang
dilepaskan oleh Henky itu, membawa
kesuatu djalan untuk dapat dengan
tjepat ditangkap oleh pihak jang ber
wadjib. Di Bandung ia djuga herhasi
melakukan perampokan — disuatu
bank, jang bagi Jahja sendiri dapat
memberikan suatu hasil jang baik
Keadaan bank tersebut dipeladjarinja
sudah agak lama. Siapa jang mendjadiitu
pendjaganja dan apakah pendjaga
semalam suntuk tidak ketiduran, dju
ga tentang sendjata jang digunakandi
oleh si pendjaga, satu dan lainnja
peladjarinja lebih dulu dengan saksa
ma.

la

berhasil

memasuki

bank

itu

dengan tjaranja jang litjik dan terla

tih. Si pendjaga melakukan tugasnja,
akan tetapi ia tidak mengetahui kalau
didalam bank ada “orang” jang dile:sedang melakukan "pembersihan
mari besi:". Baginja lemari besi bukan:
lah suatu soal jang sulit, sebab Jahja

telah mahir benar dalam soal menggunakan kuntjiZ palsu untuk mem
'bongkar lemari besi.
Dari banjaknja uang jang ia dapat

angkut dari bank ini, kepada salah
seorang temannja Jahja pernah me:

ngatakan, bahwa ia sampai tidur dia
da
tas tumpukan2 uang kertas jangmelah
pat dirampoknja. Jahja sendiri diapa
mendjadi bingung, entah mau
ikan olehnja uang bergumpal2 jang 1»
lah dapat dimilikinja. Ia tahu bahwadi
ia akibat perampokan itu sedangPolisi,
tjari dengan sungguh2 oleh
akan tetapi ia dengan tenarg sadja
disuatu ru
mmuman
menghabiskan
mah makan dipinggir alun alun Ban

dung

Di Djakarta, diwaktu ia sedang
diperiksa oleh Polisi. ia dapat melari
dika

kan diri. P:4 gus polisi itu dapat
labui oleh Jahj: dengan tjara menga

Ikus segala kesalahan jang telah dilaku
Karena

kannja

setjara

pengakuan

terus

terang.

setjara terus terang im

perhatikan dengan penuh rasa geli
hatinja, Pollarbetapa itu sibuk:
didalam
mentiari ja
Maan”
Sea

dia

isuatu toko di Pasar Baru is

Bengkel

»g penarjDijaLae Bali kenamaP

d

seorang laki2 bertubuh ketjil
sedikit bei-

aa semata mei

pernah kepergok dipagi hari
la memasuki salah satu toko
Dalam
siapkan « duah pementasan
jang baru sadja pintunja dibu
jang dirdingnja sudah
sempit
ruarg
ka Pendjaganja — baru akan mulai
mual erlumut didjalan geredia Themembersihkan cuangan2 toko.
Pega resia,
sebuah gedung jang sudah terwai toko ini sangat merasa kaget se:
sebagai
untuk para seniman
keval
telah ia melihat adanja orang masuk
Lotel prodeo jakni Balai Buadaja. Lekedalam toko dipagi hari itu. Sebe
teki ilu ialah seorang seniman serba
lum pegawai jang sedang membersih
isa ramanja Ar'fin C Noer. Sebentar
kan ruangan toko itu menjapa dia,
latihannja berpindah — diemper-emper
maka M. Jahja Nst. telah lebih dul:
Direktorat Kesenian djalan H. Agus
berbitjara. la berkata: “Saja kita
Sapm.
sudah dibuka, saja harus pergi pagi
Beberapa bulan kemudian aku sak
ini ke Surabaja dan saja memerlukan
Ukan ia menuw:askan drama "Mata
beberapa barang pakaian
Jahja
adjaran” dan "Pemburu Perkasa"
terus "melengos'', karena ia melihat
a gembiraku waktu itu, karena
tak ada suatu kesempatan jang baik
jang mau berusaha
uda seseorang
untuk mendjalankan tudjuannja
dar orang itu adalah seseorang jang
Setelah melakukan perampokan
baru di Djakarta, mengisi kegiatan2
toko emas di Sawah Besar, M. Jahja
teater di'bu kota. Aku mulai mengenai
Nst. dapat melarikan diri ke Sema:
rja dengan akrab. Lewat pementasan2
disilah
menginap
ia
ini
rang. Dikota
rja maupun setjara pribadi bila omong
satu hotel terkemuka dan orang per
omorg mengenai seni laku Ini
tjaja sadja padanja, karena ia selalu
Arifin C Noer mulai mengenal seni
be mkaian netjis. Djuga rambutnja
laku iri dl Solo sekitar tahun 1960.
g sudah putih, membuat orang
Bersama Mochtar Hadi dan — Mansur
« tjepat pertjaja padanja. Orang
Samin ja mulai mempelajari seni laku
mengira bahwa ia salah seorang “dc
Iri setjara bersurgeuh-surgguh — dan
sen" dari sah satu Universitas
Mochtar Hadilah guru pertamanja
Nah, Jahja memesan kamar dilic
Arifin jang diuga sorarg pengarang
tel jang dimaksudkan. Setelah bebe
mula' mentiiptakan lakor2. Pergaulan
rapa malam rupanja pihak Intel Ke
nja dengan Mohamad Diponegoro dur
polisian setempat dapat mentjium
W.S Rerdra di Jogja membuatnja ma
bahwa ada orang jang ditjurigai me
io dun, teater
nginap disalah satu kamar. Diwal
ekannja “manage
ia akan digerebek, Jahja setjara ke
Rendra membim:
betulan turun dari lantai atas keba
as
kreatipit
akan
ja
wah. Kira2 didepan pintu keluar ada
Djakarta diresmt
Kesenian
Pusat
orang jang menanjakar
ang ka
kan maka Arifin bersama grup jang
mar jang dihuninja sendiri. Jahja de
dipimpirrja Teater keti'1 mulai mening
ngan tjerdik dan tenang me
katkan kegiatannja, disamping grupZ
kan, "tjobalah saudara tjari di
Tea
Jain Jang ada di Diakarta sepertiTeater
sana, barangkali ada orangnji
H.I Teguh Karya,
Populer
ter
Jahja Nst. dengan demikian telah da:
W'djajakusuma Rerdra Karno, ASBITin
pat lagi lolos dari lobang djarum
Teater 2900 Iwan, Aster Matnoor
Polisi hanja menemukan tas jang di
daon dan Akademi Teater Nasional
tinggalkan oleh Jahja didalam karnar
Indonesia
nja. Tas itu tidak lagi sempat diam
later Ketjil sebuah grup Jang sela
bil oleh Jahja, karena bahaja jang lu berrapa
s, Arifin membawa anggo
mengantjam keselamatannja telah ia ta2 kelompo
kria kedalam kekidupan
ketahui. Barang2 perhiasan jang men:
Mereka selalu tekun dan
kreat'p.
lang
djadi isi daripada tasnja itu terpaksa
kan latihan2, agar pi
mengada
teratur
ia tinggalkan dan jang kemudian disi
k Ini selatu siap
kelompo
anggota
ra
ta-oleh pihak jang berwadjib
agar mereka selalu siap menangkap
rang jang mengenal Jahja Nst
realitet—alam serta menuangkan kem
ini mengatakan, bahwa hampir
bali datam bertuk pementasan
2/3 dari hasil perampokan dan
Kelompok Teater Ketjil terdiri dari
pentjuriannja disumbangkan
materi pemain
bermatjam-ma
nja kepada orang2 jang sangat mem
Ada beberapa pemain jang telah men
butuhkannja. Pada suatu waktu ja dapat peladiaran tentang sani laku
pernah berkelakar kepada teman Znja
artinfa mereka telah Ikut sesuatu grup
dengan mengatakan: “Sebenarnja saja
dar Ikut dalam pementasan, seperti
pantas kalau djadi Mentari Sosial
Amak Batajus, Puta W dfata, Widijat
Dari apa jang saja miliki sebagian be
Taup'a Putranegara mereka adalah pe
sar saja kasihkart sama orang”, kata
malr2 pentas asuhan WS Rendra Be
nja. Kawan2nja dengan rasa geli
berapa pemain mulai dengan nol. Di
memberikan tanggapan dengan me
sinilah Arif mulai mengenalkan me
teka dergan seni laku dengan pela
matakan:
“Lebih pantas lagi kalau
Ajaran palirg dasar
Jahja ds .ngkat djadi kepala untuk
Seperti djuga WS. Rendra, Arifin€
menangkap: bandit dan perampok
Noer adalah seorang penja'r, pemain
(Bs

O Djakarta Gnrrebsar
Kim ambon tari “Honda 97 toe” duri AS mun
Guy Revat M Wendy Lan jang sedara
seatah dara sintang pantun
Lan ternaiirannin menari dalan Oa

ongkel
oleh Bengkel

7 IM

Kerdja

Tari pimpinan

sutradara dan pentiipta Jakom2. Setja
ta rutim dan teratur Arifin membawa
aperai
temanaria kedalam»
han melalui metode jang setiara par
tagogis dapat mendekatkan — mereka
pada Aura semi laku ini. Mereka me
taluy djendiang Iatihan jang bertahan.
Pada dnsarnjn kesenian lang dia:
Miarkan Arifin bertolak dari konsepsi
bahwa Mubungan padu—mentatu anta
ta aktor dengan alam adalah dnsar
jang sangat fundament1
Setelah melatut tahap2. menggarap
repertotet asing, Antam tabu 1870107 pet Tentor KONI II au mena
kap renbtet Indonesia dari dijaman
@yaman Mula menggarap repertoiri
traoneet
Seperti dlupa Ata seorang
perutia lakoni maka Ig akan menda
Atvan kelompok 10 sebagat rangsang
A0 Unbak MENOMpNNbaN Para Demua
avon Indonesia pada tempat lara s0
renta Mam In
caajarnia
de renta pemih dengan kemamaktnan?
perut AN vangkar dalam bentuk takan
4 mengata
medan Met tm ta
Dua Tentara te
done 4 aetaeeta pada tah II
t.
1 Met Ih akan
Pa eta
fx dengan Mon Jakon tedanesta 4
anter

Farida aa

Kaligis

Fari-

Sekenarnja

TAMEN

Kerdja Tari

an

PoMar2

ini mau

senen"

itu akan

kira

diika

di

lebih

era
dan mentjanai sasaSvertas'1
t
R

mas

rennja

2 aan ag
.
-

TE

GROUP TEATER KETJIL

warta
kan Dansa

Ben

.
3
s
,
sebagai Kar,”
ajah Kartini dan balerina Gaby Peransi
Penari1. Wajan Dya sebagaiGelap,
di
dipentaskan
ini
baru2
jang
Terang"
Terbitlah
“Habis
tini, dalam ballet Kerdja
& Jullian
ina Farida Sjuman
Te

I Wajan
»

dengan rambut

Herma,

berhasl.

Ss-

EDJAK tahun 1968 aku hat

24. sangpt besar (bagi Tuhan)

menarik.

JANG

KADARJONO.

BZ.

KEDJAM.

nja, maka dia telah meninggalkan testamen (surat wasiat) jang kedjam.

pg JOMOSLCO
.

Peristiwa ini terdjadi'di Australia, dimana seorang kaja raja mening-

galkan warisan sebanjak 350.000 dolar. Menurut surat wasiatnja, wari-

Lebih dari selusin 'a telah men.
Wiptmkan takor2, sebuah diantaranju
telah merdupat hadiah BPTNI telahtahundi
1961 jakni Mega-Mega, jang
certaskar pula d' Pusat Kesenian Dja
Untuk ini kita akan merurggu apa
kah keraja Teater Ketil ini tidak kan
dan apakah Ar'fin bersama keria akan berhasil menangkap
a jang dituangkan dalam ben
tuk lakon-lakon.
B7.K

san boleh dimiliki oleh anak laki-lakinja. Tapi sjaratnja : kalau isteri
sr aknja.itu

Karena sang anak rupanja tetap

telah mati atau bertjerai.

tinta kepada isterinja dan disamping itu djuga tjinta kepada harta
orang tuanja, soal ini lalu dibawa kepengadilan. Achirnja anak itulah
jang memang dan bukan testamen jang aneh itu. Karena pengadilan
achirnja pengambil keputusan untuk menganggap surat wasiat itu tidak
men

pernah ada.
eputusan pengadilan itu didasarkan atas pendirian, bahwa testajang sematjam

itu adalah bertentangan dengan

kepentingan um-

um, jaitu karena memaksa orang untuk bertjerai, sedangkan pemerin-

tah Australia tidak menghendakinja.-

(Pab-Ming). -

tuk Departemen Kesehatan harus diirit

TJERPEN
DENGAN take! dari lapar?
bang, aku datarg kesebuah hotel didepan sebuah rumah sakit d'mana da
hulu- Hma belas tahun jang lalu-aku
pernah dibedah. Turun dari taksi, ma
taku lebih dahulu memandang rumah«4 itu: bangsal dimana aku tere:
letak dahulu, adalah ditirgkat dua,
Ja itulah dia bangsal jang dahulu d'ee
but "'ehirurgi atas”, itulah dia sebahagian dari masa lampauku. Sebuah
ambulans dengan” lampunja merah2
mssdergar, dar katarja jang meleng
kirg membikin aku Ingat pada rasa
sakit jang dahulu. Aku mengangkat
bahu ngeri. Diatas ambulans itu tentu ada orang la'n. Walaupun sekarang
adalah giliran orang lain untuk me
rgerang, namun dengan pengalamanku
jarg dahulu mendjadilah orang lain
itu aku-ku jang lain. Dit
sakit, Jang berhadap muka dengan
hotelku,
lain.
aku

ada sekian

ratus

Mereka jang sedang
jang dulu
pernah

mereka jang”

ng

16.Tjabang jang baru

: Barangkali kareria sang mertua tidak menjukai menantu perempuan

1

9-Perkakas
11.Akademi Penerbangan Indonesia
12.Nama seorang Nabi
14-Peroetjahan (misal: dalam suatu

ih

BANJAK peristiwa aneh sekitar warisan2 jang ditinggalkan orang2 1) 20.Kubis (sedienis sajur2an)
jang telah meninggal dunia, ialah satu sebagaimana jang ditjeritakan- If 23.Nama isi perut

LAKON | soo iri.

AN

kuda patjuan

Kah

:

bdgitu

rupa

sampai

bisa djalan- walaupun
ha

Tumahsakit2

djalannja pr

Aku berdiri diterali, ' memandang
kebawah. Halaman itu tjukup besar,
sebesar lapangan bola. Halaman itu
baji2 tadi Minumlah supaja lekas gemukt"

1. ISMAIL MARZUKI, 6.SAUDARA.
:
:

Aa

ag

Na

15.IRI, 16.0K

takluk
Salaai
SEOLA
1.Putjat.

- Pa

:

Nana

pang

DJAWABAN TTS-MM
DJANGAN ASAL MENFRKA
S MEI 1970.

41. INDONESIA8.”
3.LIAR, T.DIANGKA,
MENU, SLASAS,
2RAYA,
AKLAMASI, 10.UTANG, 14.REM

5
2
4.Sopan, Hormat, Tertib
5.Padjak atau bea jang dibajar radja
-

dan hadiah ke III Rp.250.-

menga

MENURUN:
aan

5

umurikan dalam MM tangga! 31 Mx
ne g" Hast
menaagi berepa
Ghauh
yng.
ah I Rp. 1000. Hadiah ke

$

38-Ladang
ta” Jillizn dan Benda Norokusumah 'elah dapz: melaku — 39.Penghias leher
susi improvisasi izmg
kam

be- '” Benda Notokusumah. Linda Ka
dengan adiknja laki2 dan diwaktu ma- — maka Polisi jang sedang membuat Pada”
adalah penari2
semuanja
rim

rita atjara itu merasa aman.
merekars telah diting:
sih“ ketjil, kedua
itu itu sa
petugas Polisi ini” dipanggil
saat2
karena apapun
gl oleh ibunja.ji Jahja
— oleh atasannja, ruangan pemeriksaan
Ingat sajang pada adiknja dan

maksudkan.

jang

Djuga dalam nomor .Deri-

jang telah diseper-

da Sjuman telah berhisjl me
ngolah 'hema sederhana in'.

balle:

copa
memban'u Taasana jaag di 5Hita
Gerak riau

dari

penari2

beberapa

ight
»
kurang dapat — 30.Hina
lighting
Hanja

kolotNala jang me-

oleh Armyn
terdjemahkan
Pane. Beryrdek sebagai penata tari adalah Julljan dengan

&

Tebakan2 jang mas
benar, siapa2 pemena

p

.,Habis

15.Kata2 panggilan untuk Kutjing
16.Sampai: Datang
17.Suatu badan jang bergerak dalam.
bidang perinkemanusiaan.
19.Saja
21.Wakil
22.Duri halus, mudah patah
24.Sakit
26. Mode, Tjara
28.Waktu

Apsari,

In-

diambil

nomor

Dalam sketsa-skeisa kehidun
.dengan menampilke, pe
nari2 Sunny S:
way, Djah

donesia jang ingin membebas
kan dri dari belenggu
adat

bana
serta #radisj2

usah

SS)

Ka

CA.

dipikir- — MENDATAR:

menjaksikan

nomor

tjita2nja

wania

39

kedjanggalan
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'tidzk
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Gelap Terbitizh Terang” ka — 7Karangan bebas
8-Gelanggang
berha-inj | Lan
melihat suatu ketideknomor
Silang.

,,Habis Gelap Terbitiah

nomor

sebenarnja

jang

Ep

35
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peranan
semua
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|
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@

terlama dihingga kita

terdjadi seandanja

pada

nampak

djelas

sua'u

mala

guhkan suaju eksperimen ter
ujama

ke-

Tnta “sendang
tjampur gdukan

menju-

mereka

dimasukjcan
Itidak

memegang

ata

Habis Gene

dan

Terang”

Un

anjak
penting telah menelan
nja.

ayribut: ,Tjempa
Dengan
,Tjorat-ijoret kehidup.

ka",

ruang.

TT

|
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Eri

kurang
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Sean
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dengan baik
i Labiha lighi'ng jang sedikit

meng

t
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beberapa tari

jang
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Ino ttosisi
angdisiPanggtog
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Pari PanAiakapem da “

Takan marah
ijewakan.

U
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|
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6

unsur? jang se

perpaduan

kan

adanja penguasaan

Theater Besar Pusat Kesealan
aa
Djan an ana
peagpaan
aa th Sea Pe

Matana

mau

suatu
menijiptakan
keatas pentas merupa

untuk
thema

sur teri darj

April

pada

»E

djika

ini

esemuanja

& bukan
i
djtarik
(3
lah kesalahan para
te'apj kurang HA pg mud
kupan dari sang peneta tarj

jang bagus, karena

jang Vita Mbah pada pemda

MODE.

t

#an intan san Han

untuk
22.Segjenials perekat
a kaju
prwany
Papa

27.Pemakan buah kopi

29.Peduli

31 Anak lakidaki

33|Kata seru jang menjatakan: Heran
34.Kuwih jang terbuat dari tepung
beras.
35.Warna.

SJARAT2 MENEBAK
MENEBAK TTS-MM.
TTS-MM.
SJARAT2
Djawaban TTS-MM ini tjukup ditulisi
kartupos dengan disertai gundi
tingan/tempelan: KUPON SAJEMBA: ,
RA "DJANGAN ASAL MENERKA
i
Mei 1970. Kirimkan
keTTS-MM 17
pada Redaksi
Gian Sajembara,
Djl.M.Sangadji 11
Demikianlah mula pertama perkena
Ien dengan Sri. Ketika aku sembuh,
sWalu aku datang mengundjunginja
Dan akupun melamar dia, tetapi dia
#nolak karena sudah dimakan oleh
scorang dokter gigi.
Hampir
sadja
Hai! Gerson, kau lupa padaku?"
tanja dia dengan suara tjapek ketua
an

PEMENANGNJA

SIAPAKAH

1. Hadiah kel Rp. 1000.

JASSIN
ASSIN.

Si. YULIKO
Sdr. Nj.YULI

Djl. Siwalan No.3
DJAKARTA - PUSAT
2. Hadiah kell Rp.

506

SJAHRIAL

Sar.

ang

KEMAJORAN, DJAKARTA.
-

Na
Rp. 2
Hadiah ke oa III bea
3. Ska

sar.
BUDIIR
Siswa SMP NEGEF
MBONG,

TO

1

Ralat.

Name'perrenang k
jang diumumkan ta
jang lalu jang benar

KUPON TTS-MM
"DJANGAN ASAL MENERKA
17 Mei 1970

Tidak, oh ja,
bukanlah bapak
tempohari
tahun

ja, saja

2

dat

ti.” katanja d
Begitulah sa
mantri? harus
mal' dengan peker
misainja kadang? rar

aku-ku jang
mengerang,
mengerang,

a
£ aneh
sja

majar diatas medja sep

mengggletak, aku jang

adjing

Eh, apa pekendjaanmu, diw
kau seoras
dokter
tersinggung, bukankaha
takan itu bisa di

pernah menggeletak.... — begitul
dua perasaan
ini berebut dan behijaHn dalam hatiku. Tanganku menenteng tas memasuki hotel sedang hatiku minanggung dua perasaan ini.
t
at jang lain, pelajan membawa
aku kekamar jang putih dan setelah
meneguk segelas
kopi jang hangat
akupun terbaring diatas
sprei dan kasur jang selandiutnja membawa aku
kedalam alam tidur jang penuh Istirahat dan lupa
Bangun sore2 aku menjanji bangun
sore2 aku mandi — kemudian makan
malam. Haripun pukul tudjuh tetapi
pukul tudjuh itupun seperti dahulu
ada bunji mobil menderu, ada den
ting betjak, — dan - astaga! - nda lagi
ambulans
Sambil duduk diteras depan meman
dang kendaraan dan rumah sakit ti
ba2 pelajan hotel itu datang Ingi
Tuan butuh makanan 7
"'Makanan apa, saja kan baru mal
kan malam." kataku
Makanan lain : Djawa ada, Madura
ada, Tiina, Arab adat"
Mendangar dan mengerti. maksud
nia adalah proses jang tiepat seperti
aliran listrik : "Makanan Indonesia?
tanjfaku
Uwui, sudah pulang semua ke Re
In" katanja tertawa, Ambol, dun
Pi masnia menjala menari?
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Amerika tak
terlibat di

Kambodja ?
sambungan

hal. 1

kabulkan” Demikian katanja.
S

corang diplomat lain mengatakan bahwa
orang2
Kambodja mengambil Vi-

etnam sebagai — tjontoh
“Praktis setiap Pemerintah jang

berkuasa di Saigon memperoleh
bantuan

materiil

dan

spirituil

dari pihak Amerika asalkan mereka segera menjebutkan bahwa
maksud dan tudjuan mereka ialah
anti komunis. Apakah ada alasan
bagi orang2 Kambodja untuk me
ngira bahwa hal jang sama tidak
akan terdjadi disini?” Demikian
kata diplomat tsb jang negaranja

bersahabat dengan Amerika.

Kendati adanja suara? protes

didalam ngeri AS, namua menudia,

beberapa diplomat di Kamoo-

Amerika Serikat pasti tidak

akan membelakangi Kambodja.
”Tidak ada alternatifnja”, kata

seorang atase dari negara
netral
"Pan disamping itu banjak tjara2

untuk membantu melalui sekutu?
AS, "sehingga praktis"tidak menimbulkan kesulitan apa2.

, Perantjis sedang
Marcel Seigneur, seorang tukang sepatu dari Cannes
ang

jang pandj
mendemonstrasikan ketjakapannja memakai kaki kaju
jang chusus

tiga
nja empat meter dengan mengendarai motor beroda
pat undang
menda
a
Marcel
Tokyo.
Street,
Ginza
ditjiptakan olehnja di
pertundakan
menga
an dari sebuah taman hiburan dikota ini untuk
(UPI).
djukkan selama enam bulan.

Tidak perduli bagi Kambodja
apakah bantuan AS itu datangnja
setjara langsung atau tidak, langsung dari AS atau melalui Saigon.
Djakarta, Seoul atau Taipeh, pokoknja sampai di Phnom Penh
dan se-jepat2mja. Lain dari itu
seluruh persoalan hanja akan merupakan diskusi ilmiah sadja.

. For Better Economy

Dalam tahun jang lalu Angkat-

an Laut Amerika Serikat telah

memetjat lebih dari 3.800 orang
pegawainja

bantu mereka. Para pengikut Lon
Nol mengharapkan hal jang sama.
Kontak saja di Kambodja ini tidak sangsi lagi bahwa bantuan
AS dalam djumlah besar akan
diangkut dengan pesawat2 raksasa djenis Hercules, bahkan djuga serdadu2 Amerika akan di-

(UP!)

DJAKARTA,

teri Penerangan

karena memperguna-

kan atau menjimpan

obat2

iaporan

bius, demikian
Kongres

disiarkan baru2 ini.

tanpa izin

menurut

jang

Amerika

Kepala bagian personalia Angkatan Laut mengatakan bhawa
keadaan statistik ini agaknja telah meningkat dibandingkan dengan dua atau tiga tahun jang la
lu. "Kami sangat prihatin dengan

keadaan

ini', kata

te dalam

suatu

Laksamana

Muda Charles K. Duncan kepada
anggauta2 perwakilan sub komipertemuan

jang

diadakan baru2 ini. "Kami me-

nganggapnja sebagai suatu hal
jang serius'"
Pegawai2 jang dipetjat ini termasuk mereka semua jang mendjadi petjandu obat2 bius. Menurut Duncan, djumlah pegawai
jang tidak dipetjat ada 1.450
orang karena mereka menurut
penjelidikan jang dilakukan hanja mempergunakan obat2 bius
setjara "iseng2” sadja. Sedjumlah
1.991 pegawai lainnja telah berhasil direhabilitir.

Menurut Duncan dan Laksamana
Muda G.M. Davis, Direktur dari Biro
Kesehatan dan Pengohatan Angkatan Laut, para pemakai obat2 bius
jang keras seperti heroin dan LSD,
telah dipetjat. Tahun jang lalu, menurut Duncan, Angkatan Laut telah
memetjat 151 orang karena memakai
"obat2 bius jang keras” sedangkan
1.857 lainnja dipetjat karena mempergunakan LSD.
Pemakaian marijuana pada umumja tidak mengakibatkan pemetjatan
kata mereka, ketjuali djika seseorang

mendjualnja.
Kedua laksamana itu djuga melaporkan, bahwa bertentangan dengan pendapat umum, pemakaian
obat2 bius di Angkatan Laut kebanjakan tidak berpusat di Vietnam,
tetapi di Alabama, dimana obat2
bius itu dapat dibeli di - mana2, sama
seperti anda hendak membeli coca
cola.

"Penjelidikan

kami

beratere
Usmar
finj

pemakaian obat2 bius di Vietnam ti
dak menundjukkan kelebihan dari

pada ditempat tempat lainnja, seperti
di Norfolk atau San Diego”, kata
Duncan kepada anggauta2 Kongres.
Sementara itu Davies mengatakan
bahwa Angkatan Laut telah mem:
buat beberapa rentjana untuk mem.
batasi persoalan ini chususnja jang ber
hubungan dengan kaum muda jang
banjak melakukan pertjobaan2: dengan obat2 bius.
Banjak diantara pemuda2 itu jang
berhasil dirshabilitir dan mungkin dalam masa jang akan datang tidak metupakan persoalan lagi", katanja/ Sebagaimana halnja dalam tentara dan
Angkatan Laut Amerika, jang nam:
paknja telah mendapat banjak hasil
dengan mempergunakan andjing2 poIisi, untuk mentjari penjelundup2 marijuana, menurut Davis "ara jang ter.
baik jang dilakukan Angkatan Laut
ialah dengan mempergunakan para petjandu2 obat bius itu sendiri jang telah tertangkap. Mereka akan mentieritakan siapa2 kawannja, dem
(Upi)
kian Davis.
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PATRICIA ZSABO, penjanji dari
Perantjis berumur 19 tahun mem
perlihatkan kalungnja jang berben
tuk istimewa — jang — dinar
"VIVA" dalam apartemennja
nga
ta Roma, dimana ia sedar
pertundjukkan

beberapa

dakan —

njanji.

TIDUR2AN

(AP)

DENGAN

BERUANG.
Sebelah

ini adalah aktris Ameri

sedang

tidur2an

Tompkins

ka jang tjantik, Angel

seekor

dengan

beruang jang telah dibuatnja dji

keuntungan

Sekutu:

reklame sadja dari sebuah peru
sahaan minjak wangi dalam siaran

televisi karena beruangnja,
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C-50

@Max. speed 75 kph (47 mphi
@Horsepower 4.8 ps @Automatic
@Fuel consumption 90 kmi lit
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Imile 18.3 sec @Horsepower 13 bhp

@4-speed transmission
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CB-125

@Max. speed 130 koh (81 mph)
@S$ hmile 182 sec @Horsepower 15 psi
@S-speed transmission
@Twn cylinder
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Eropa dan dunia habis dan tak ada
harapan baginja daripada meningga al
kan dunia — jang mendjadi han
uh
lebur oleh tindakannja.
Hitlerb
diri. Seminggu kemudian pengganti
nja, laksamana ” Doenitz mohon
ampun kepada Sekutu dan menjerah
kalah. Fadjar mulai menjingsing. 6
1945 Presiden Amerika
Agustus”
Truman memberi perintah | untuk
mendjatuhkan bom atom di Hiroshiima. Delapan hari kemudian Djepang
mengachiri petualangan militernja.
Demikianlah

nak dengan menjemprotkan mi
njak wangi. Ini hanja merupakan

(176 mph

LARGEST

ialab

terupama dibidang mental, semencjari hal2
hingga

@4-speed transmission

WORLD'S

mereka

dul
,,Adven-uyure
In Bali
Theme tjeritera setjara sj"g-

@Horsepower 8 ps
@Fuel consumption 75 km' lit
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frames, suspension systems and
safe riding features.
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All Hondas are powered by eco-
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baru2

wakjl2 dari LF.C. Roma (I-aila) Boschj (Producer) dan Li-

| Better Buy HONDA

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.
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