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prosedur? dan teknik mereka -dan
mengandjurkan mereka untuk berbuat berulang-ulang.
Kelainan2 ini — chususnja
ialah : — para Pria, dua matjam
impotent dan” mentjapai klimaks
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dapat
mentjapai
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Suatu tjara pengobatan
dengan "terapi tjepat” jang
lamanja dua minggu untuk
memperbaiki kehidupan sex
telah berhasil dilaksanakan
pada 448 orang laki-laki dan
342 orang wanita dengan ha
sil jang sangat memuaskan,
demikian dikabarkan baru2
ini. Hasil ini telah dimuat
dalam sebuah textbook kedokteran jang baru berdjudul "Human Sexual Inadeguacy" oleh Dr.William H.Masters
dan Virginia E.-
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Dr. William H. Masters (kanan) dan Nj. Virginia E. Johnson, dua pengarang sebuah buku jang telah menimbulkan heboh, “Human Sexual Response”, jang telah ditjetak lebih dari 300.000 buah dan diterdjemahkan kedalam 10 bahasa.
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AHLI seni rupa Australia, James
Mollison, akan memberikan tigatjeramah selama pameran seni rupa Australia mutahir — SENI RUPA AUS—
TRALIA DEWASA INI — jang akan

1279.482 sediaandarahjang diperiksa — AP.I. terendah dengan
0,2 perseribu
dengan
kasus
positif sebemi 625. penduduk dengan missing report 076.
Di Propinsi Djawa Timur telah ber.
Setjara pasif diadakan pemerikhasil diperiksa 1.455.329 . de
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Pameran itu akan dibuka untuk
umum dari hari Rabu, 20 Mei sampai
Senin, tanggal 1 Djuni jang akan datang g.
Pameran tersebut dimaksudkan
untuk memperkenalkan hasil karya
seniman? Australia dari generasi termuda, jang telah terkenal di Australia.
Karya seni jang dipamerkan ada 46
buah, terdiri atas lukisan? dan patung2
jang dibuat di Australia. James Molli3on, pentjeramah dan ahli seni, akan
menjertai karya2 seni jang akan di-
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DI DJAWA DAN BALI 65.618
PENDERITA. — Shusus Sekdjen Depkes.
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dibuka di Ruang Pai
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@ral Panggabean dengan surat
insiruksi No. Ins.
/B/21/IV/
1910 memin:a kepada
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"LANGKAH

film

DIPERSIMPANGAN" jang disutradarai oleh Nja Abbas Acup, disusul
sebuah film musikal terbesar, sebuah
joint production dari PIP (Perfini
Ifdil-persari) ”DIBALIK TJAHAJA
GEMERLAPAN” j:
disutradaraioleh H. Misbach Jusa
Biran.”

Semarang,
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tang peserta wanita jang berperan
sebagai isteriku!

Tieriterakanlah apa jang Tuan ketabui tentang mereka!

petundjuk dan idee jang

dengan
penggemarnja.
Satu hal jai
Memarik”
i. dirinja. adalah dus
ada kedua belah pipinja
lekukan
jang apabila tersenjum wadjah Connte
mendjadi manis sekali.

Menurut Connie peranan jang di

Png
dari semua filmnja hingga
kini adalah "PANTJA ROBA" sebuah

bagai salah seorang komponis Indo-

nesia jang banjak djasanja, pusat
kesenian jang pertama di Indonesia
jang didirikan” di

Mengapa anda tergesa-gesa ?
Siapakah anda ?
Mengapa, akulah Kari Lowe, pelukis, tuan !
Ini adalah isteriku, ada apa ?

film

1958 djam 14.00 ditempat kediaman

nja di Kampung Bali Tanah Abang
Djakarta.
Dari sebagian waktunja hidup jang
tidak begitu pandjang itu Ismail isi
dengan .perdjuangan kemerdekaan

ikut main,

“ikut film
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mat Datang Pahlawanku, Gugur Bunga
Penganten Irian, Irian Samba dll. Sebagai
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belum tahu rengjana pertahanan tentara
Inggeris dan
dimana
mereka
mx
djaringan randjau2nja

i ppler.

karena
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disamping bermain digedung Komidi
itu. Studio

Orkes
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mengirimkan
tank2nja
ke
Alam Halfa Disana djaringan
tjeraj—bera
kan

raksasa

rigala gurun nana

mereka

konsolktasika,, diri

se-

men-

pasukan

..e

tu Dan

djsa men

balasan datang menjambar
dan merika terus dari El

Disana

itu jak
kawan-

sendir

hubungi Markas besar mereka
dj Afrka Segera mereka ditewan dan dengan kode para
tawanan
ini, orang Inggris me

ini jang
tamu-

penari

kasihnja

penarj jang tjantik itu meng

Pertjaja

nja dengan tjinta, kemudian
dengan alkohol dan tjandu

Eppler

Dari tjumbuan tjinta sampai
kemabukan alkohol
Setelah Eppler dan kawan
nja tak bisa lagi melek, gadx

sia

orang major Inggeris, jang dj
it

kekasihnja

Eppler besena kawannja dila
jani oleh penari lain jang diadjak jku serta. Atjara tidak
beda dengan atjara Fahmy

Eppler

adalah

x

mengadjar

diamb:l.

mengundang

ini

pesona

men

sambil

Kesempatan

apa jang mereka sjari: reotjana pertanhanan tentara

Keijantikan untuk me-

hasil

NICA

Cairo

me-

SEPERTA
bjasanja dalam
operasi si Condor Fathmy ber

menggemari

bahasa Inggeris waktu itu. Ia tetap
bersikeras dengan sikapnja bahkan
ketika pihak Belanda berusaha keras
membudjuknja agar ia suka kembali
bekerdja di radio dengan mendjandjikan gadji besar dan mobil.
Ketika RRI muntjul di ibukot
Djakarta Ismail Mz kembali bekerdi.
dibidang siaran radio. Segenap djiwa
raganja ia tjurahkan untuk radio pada
tahun 1945. Dalam bidang instrumen
tal Ismail bermain pada piano selain
gemar djuga pada saxophone, tetapi
kemudian dilarang dokter karena
kesehatannja tidak mengizinkan:

1937. Untuk pertama kalinja almarhum telah memimpin Studio Orkes

waktu

radio

bantu

dilapangan siaran radio sedjak tahun

Djakarta

itu sangat

kantor2 Pemerintah Republik Indo:
nesia. Ia mogok. Ia lebih suka ber
djualan gado2 dan asinan serta mem

Inikah

telah

waktu

Sebagai pedjuang Ismail Mz ada
lah seorang non-kooperator jang
keras. Almarhum tidak lagi bekerdja

Tokob Seriiman Pedjuany

ISMAIL

lebih

ngerti dan mudah difahami.

1944 jang

djasa apadja

ngar

lembut

atau

jang

(Ant.)

dar

menda.

siaran2nja karena lagu 2nja jang menarik, mudah diikuti, mudah dime-

bernama Rajuan Pulau Kelapa sangat
dikagumi oleh pendengar? luar negeri.
Tjiptaan Ismail Mz jang tertua adalah
0, Sarinah jang ditjiptakan tahun
1931 dan diduga lagunja jang terachir
Bahagia.

guna

dima.

aa
ah, Zuraidah dan Netty. Para pend

Rajuan Pulau Kelapa dan Indonesia
tjiptaan

dilahirkan

tjatatan?2

an Inggeris.

mendjadi

nja

ag

manjjing

ja jang inkim, jaitu si sjantik Hekmagh

pinilarnja

dengan

idek minya balas

Tn

Arab. Dengan nama samaran
Hussein Gaafer, ia telah berhasil menjusup dalam kalang
an mas di Cajro.
dari

itu

Fathmy
memeras
rahasja2
jang segera disampajkan KeFathmy
ata
pada Mn

seorang d'antaranja bernama
J
Karena dibe

serangan srategis dan tak-

atjara ke

Jang menikmati

Hana
ena
ap
masi
jang penting i
nas
Ns
melantjarkan

va'kan

airnja ia rekamkan kedalam tjiptaan2
jang lembut dan penuh pudjaan seperti
merupakan

Samingan,

Purbalingga,

Djatilawang

lengkap.

Indonesia ke ibukota Djakarta.
Tjintanja kepada bangsa dan tanah-

Seorang Major Inggeris Terdjebak dalam pelukan ”'penari perut” Fathmy

be-

masin

ke

njambut kembalinja Tentara Nasional

1947)

Moch.

na almarhum

me-

Adu Lih ay Dua Wanita Tjantik Di

sekarang jni, unsur keamanan

rangdjati,

Lagu Selamat Datang Pahlawan Muda

Gitjiptakan

jakni

an. Biografie tsb akan dileng.
kapi pula-kedesa
Bodas Ka-

Datang
Pahlawan
Muda
(1949),
Selamat Djalan Pahlawan Muda (1945).

romantik-heroik dan

Hallo2 Bandung

ialah ketika

“ RODRIGO

terutama

je kini mendjabat Pimp. Lem
baga
Pemasjarakatan
Kembang Kuning, Nusa Kambang

seperti O. Kopral Djono, Selamat

lainnja.

gaja

sikap patriotik Ismail tampil dalam
lagu2 jang amat terkenal seperti

bekerdja sama dengan perusa
haan Pilipina untuk pembu-

tersebut akan

Film

pihak

Jang pertama

tjiptaan2 jang lain.

Ismail jang bernafaskan ke-Tuhanan.
Seperti halnja Bengawan Solo karya

ia tjurahkan dirinja dalam lagu2
tjiptaannja. Tjoba kita
dengarkan

Bagi “Perfini”
mungkin
kerdjasama ini adalah jang
kedua-kalinja jang dilakukan
dengan

diketahu:

ABRI.

hum,

pada hampir seluruh tjiptaan2 itu dar

seluruh lagunja2 tersirat suasana per-

suasana jang romantik (penuh emosi)

tatawarna.

PEDJUANG

Tanah — Pusaka. Sedangkan
0, Angin Sampaikan Salamku (1945-

djuangan bangsanja, sehingga hampir
setiap lagunja senantiasa membawa
pendengarnja K€' suasana itu. Dalam

buat dalam cinemascope dan

IN

untuk

me

mendapatkan
tjatatan?
ten.
tang bagaimana kehidupan pe
Muda Soedirman
pada masa
ita Sedang mengenai tjatatan
kehidupan
keluarga
Soedir.
man. didapat dari adik almar

tanahairnja dibidang musik dan buah

hidupnja adalah tjiptaan? musiknja
sedjumlah 202 lagu. Hampir pada

” Adventure
in Bali?

karena di Bali inilah seluruh

film

dikenal dengan

kan di Djakarta pada tanggal 11 Mei
1914 dan meninggal pada usia 44
tahun, jaitu pada tanggal 25 Mei

BALI" tersebut sedjak tanggal 4 Mei jang lalu telah di
berangkatkan — dan
di-pol
dalam satu tempat di Bali,

opname

iapun

dengan "A.A" Ismail Marzuki dilahir-

tersebut diteri-

“ADVENTURE

itu

nama samaran Kelana dan nama
panggilan Bang Ma'ing (Pak Ma'il),
sementara isterinja jang bernama W.
Zuraidah memanggilnja sehari-hari

ma baik oleh Rahaju Effendy

in

IN. ung

saputro, kemudian
Soekanto
bekas teman almarhum serta
Achmad Dimjati bekas teman
mengadiar di Perguruan Muhammadijah
Tijlatjap, guna

UNTUK menghormati perdjuangannja sebagai putra Djakarta dan se-

Selain

ra, penari Nuke Nasution dan
Seorang starlet dari Bali anak
pelukis Blanco : Tjempaka.
Dari pihak Itali jang di
muntjulkan adalah bintang2
ternama seperti Paula Tedesso,
Laura Antonelli dan VigorelliOrini. Seluruh crew dan pema

kembali

darj aim.

Atas petundjuk
Pusat dan
Kodam VII/Diponegoro di Tji
latjap team diatas mendapatkan Informasi darj bekas guru
aimarhum Djend. Soedirman,
sewaktu bersekolah dj Pergu.
Tuan Nasional
Wiworo Tomo
jaita RS. Moch. Cholil Marto.

Marzuki. Komponis ini sangat dikenal
oleh seluruh lapisan masjarakat Indonesia dengan nama Ismail Mz.

dan artis model Renny Asma-

artjnja

warga

Pusat Kesenfan Djakarta Taman Ismail

tetapi belum diketahui peran
ana jang akan dibawakannja.
Selain — Rahaju
Effendy,
Usmar — Ismail djuga akan
menampilkan beberapa muka
baru antara lain peragawaty

menjusun

lengkap

Djenderal

Dan si tjerdas ini tjepat sekali

menangkap

serta

biografie

Oleh generasi muda

IN BALI"

ia bersedia

gali

ting

SEX BOMB Indonesia Ra

dan

baru? ini telah tiba di

'Tjilatjap, dalam rangka meng

Meninggal 12 Tahun j.1.:

EMADJUAN pesat dan ketenaran jang di
h Connie
dalam waktu singkat, kesemua
nja itu adalah karena Connie
jang mudah diadjak bekerdja

Team
darj DiMiliter Angkat.

an Darat (Pusomad), dibawah
Pimpinan Kapt. Drs. Makmun

Connie Sutedja bersama Tuty Junus dalam sebuah adegan film terbarunja “.
“DAN BUNGA2 BERGUGURAN" produksi Aries Film.

RAMAH DAN SENANG
BERGAUL.

sama.

15 Me,

Rombongan
nas Sedjarah

jang akan diprodusir setjara
kerdjasama antara PERFINI
dengan
sebuah perusahaan
film Itali.

Mungkin aku akan pergi bersama
mereka untuk membantu mentjari
sipenipu itu! Harap Tuan sudi
memaafkan aku...........
Tentu sadja, sahabatku !
Kuharap anda mendapatkan isteri
anda selamat dirumah !

Putih

LANGKAH

Usmar Ismail untuk ikut mem

Penipu ?
Betul... dan ia sangat pandai ki
dengar! Bahkan meri
se0-

Lajar

Sudirman
disusan
kembali

perkuat susunan casting film

Aku sangat menjesali kesalahan
pe komnd tapi tea
hangsong wr”. seadwnud
ag

TJIUMAN.

ke

Biografi
alm. Djen.

haju Effendy
jang paling
sering muntjul difilm membawakan peranan
perempuan
pelatjur, baru2 ini telah di
approach
oleh sutra dara

Approach

ADEGAN

Bersambung kehal. IV

Rahaju Effendy

“ADVENTURE

TENTANG

sejuah film jang disutradarai oleh
Turino 'Djunaidy dan
seperi film
pertamanja, film jang kedua inipun
na Pe jang” Megagpan
oa
keheroisme para Heroin
masa2

Apabjla

kor-

PENDAPAT

para produser dan

diberikan 'oleh sutradara. Bagi para
nggemarnja, Connie adalah seorang
jang ramah sekali dan senang bergaul

serdjadi

seorang

REVOLPSI ", Connie berhasil mena-

tik perhatian

seorang

sampaj

sebagai

Dari
Ratu
Scooter
sampai

Ka
ANAK

kendaraan jang dipergunakan
dan perundaan kenaikaz pang

kap, @jika terjaia membawa
akbat
tiatat
pada korban.

"AP,

Dalam film

C

,Connie sebaik-baiknja.

n permainan
Connie dalam ” ba

6

srndjata/

bersama

jang bermain sebagai leading

Untuk memasuki dunia film tidak

dj

/kendaraa::

role

muni

semua orang memperoleh kesempatan segampang jang diperoleh Connie
ini,
dan
kesempatan
ini-pun

pangkat, perarjkan

dipergungkan

nie

Sani

itanjakan tentang kissing scene
adegan terbuka dalam film2
Indonesia, Connie pada prinsipnja setudju tapi kedua hal
tersebut menurut Connie djanganlah
semata mata dan sengadja dimaksud-

man-nja.

penundaan

kembali sendjata

Nu)

EP
Ta5 BAB TerTM OP SA
| EKCUSE MEs|

war

seria

lady

Abdi

Asrul

pembuatan film.

dengan produksi terbarunja "ANAK
ANAK REVOLUSI" Connie onng
mendapat, second leading lady
role
sesudah Rita Zaharah jang memegan,
leading

Drs.

aktris film besar jang sibuk dengan

jang pada tahun itu djuga akan mulai

yerlibat,

tibat i'u.

LIS Ter
Tan

jang

. pentpdaan kenaikan
terhadap warga ABRI

DAPAT
AKIBATKAN
PEMETJATAN

jerm:
KUHPT,

jang melakukan

ABRI

mn

mpatan

datang dari H. Usmar Ismail (Perfini)

Menteri Australia, dan ikut serta mengadakan seleksi karya2 seni jang
akan dipamerkan. Mollison pernah
mendjabat Direktur Sanggar Seni
Ballarat di Victoria, dan pernah bekerdja di Sanggar Seni Nasional Victoria di Melbourne, serta mengurus
beberapa sanggar seni lainnja jang
bersifat komersil.
Ia adalah penulis terkenal tentang
seni rupa Australia. Tjeramahnja di
Pusat Kesenian Djakarta nanti akan
diadakan di Arena Theater, Tai
Ismail Marzuki, djam 8.00 malami,
pada hari Kemis, 21 Mei, Senin 25
Mei, dan Kemis 28 Mei.
Djudul tjeramah2nja ialah : Sedjarah
Seni Rupa Australia: Seni Rupa Australia mutahir, Pelukis2 Australia. Dalam tjeramahnja nanti Mollison akan
mempergunakan gambar? slides untuk
memudahkan pendjelasan2nja.
anak

KENAKALAN
ANAK2
ABRI:

Ibuko:a, maka

untuk

dari

disutradarai

KAU TARI La

pada Connie Sutedja, si Ratu Scooter
untuk mentjoba pevntengsana da
lam dunia Film dan kesempatan ini

Ahli senirupa Australia James Mollison dan Karyanja.

perseribu Kedua

Ai

Achirnja pula peranan untuk Connie

sebagai Ouest Star dalam film jang

hari
ulang
pada tahun

1964, telah memberikan

TA

Teng

!

di

film

suspenco ” 2 x 24 Njam ”. Selesai
deng
film itu, mulai pula Connie
sil
der
film dari Nawawi Ismail "MANUSIA DAN PERISTIWA.”

an aa

cra£
jangOn men £ ini terdapat 65.618
Borland kasus
wurbupardunygreo
usahaLaga.
pentjarian
setjara aktip
positif, artinja jang menderita — diantara
duk. Dari hasil usaha
mala. Bila dinjatakan
dalam PrOtersebut dapat diketahui bahwa djum-

telah diperiksa

penting pala “Gdnnie dalam

dalam

jang

ata

succesnja PANTJAROBA,
kembali
Chitra Dewi Film memberi peranan

Semikian pula halnja dengan Connie

Sutedja.
Kemen:

ita panas.

sentase djumlah sediaan darah jang
positif atau "side
itivity rate
(SPR) adalah sebesar 1,7#&.
Didalam tahun 1969, dari seluruh

butradarai oleh Ch, Hasmanan, setelah

semula tidak pernah di-impi2-kannja,
jang kemudian mendjadi kariernja,

malaria

setjara pasip

itectik
case Moogn

Kn

Miss ini dan Ratu itu telah
sekali memberi ke
atan

untuk mulai dalam suatu bidang jang

dilakukan" kegiatan2 pentjarian kasus
setjara

im bersama Oia Dewi dan Rachmat Kartolo,
buah film jang di

suatu

baik kepada pemenang, kesempatan2

penanggulangan

basmian

dalam

!

malaria (case

pada
meratahun naa1969 diseluruh KnDjawa
-

Dalam

EMENANGAN

5

rita penjakir

lan pen

K

H3 i

ju DALAM, maha pen

5
ai

. Comnie Sutedja

1Ir

Penjakit

MINGGU, TANGGA 24 MEI 1976

bjus

bisa
lanyas lupa

ketjant kan

wanita

.
musuhpun

Alamien

jang

an

Djerman

kalahan
nang

Nat:

"ni,

sepi

Dengan

rontoklah

di Afrika

untuk

$

ke

harty

me-

24 MEI 1970

Minggu
O Hsrdoka

Kritikus Sastra H. B. Jassin Tulis Buku

HEBOH SASTRA 1968
SUATU PERTANGGUNGAN
nasi dianggap identik dengan adjaran

agama, maka tiap pengarang dan seti-

ap seniman akan terialy
BIL kedjaksaan untuk
ungandjawab demi

sering dipang
pertang
sudut Iukum

a.

dan

warna

putih.

kum

Buku ini ditulis dalam edjaan baru
LBK 1969, terdiri dari 14 bagian, ditambah dengan daftar batjaan dan lam
piran tjerpen 'Langit Makin Mendung'.
Diantara ke 14 bagian itu, kita djum
peci analisa H.B. Jassin terhadap tje-

Tita langit makin mendung.
Pada

halaman

47,

alinia

ketiga,

kita

diumpat pendapat H.B. Jassin sekitar
tjerita "'Langt Makin Mendung” jg,

disimpulkannja

kenapa

keberatan terhadap

tersebut, demikian »

sampai

umum

pemuatan (jerita

"1.
Kekeliruan menganggap apa jg
@diimadjirasikan pengarang identik de
ngan adjaran kitab tauhid, kitab seGjarah dan malahan Al Our'an.
II. Kekeliruan menangkap isi maksud karangan
karena bertolak
dari
Prasangka jang didasari sentime:
ja
ma sentimen golongan.
Bagias
lan
tjerita diangkat dari konteksnja sehing
Ba kehilangan fungsinja jang sebenarnja dan diberikan fungsi jang lain sa
mma sekali dari jang dimaksud
oleh pengarang.

Islam dan bagi umat Islam jang

bsik dikemudian hari, berdasarkan tim
bulnja masalah heboh @jerita Langit
Makin Mendung.
pilnja

dengan mentjapai

kesimpulan

jeng konkrit. Aktbatnja persoalan itu
tetap remang2. Dunia pemikiran penga

rakan dimedja hidjau. Keagungan Islam kebesaran Islam djadi diremehkan

setidp basil tjiptaannja. Apakah mung

kiran dan wahju Tuhan, sedarg Hu-

nesi pengarang dan idea pengarang di

"Saja berpendapat

Sebelum menguraikan pendapat dan
Jassin

telah

mentjam-

tumkan pendapat? dan reaksi umum
terhadap tierita "Langit Makin Men-

dung
Dengan adanja sikap demikian
kita beranggapan
bahwa
buku
tersebut berisi Tanggungdjawab
seorang
redaksi (H.B.
Jassin) terhadap pemua
tan tjerita jang telah dimuatnja dima

Hugh O'Neil, (tengah) Ketua dari
Perhimpunan Australia-Indonesia
nampak sedang menerangkan sesu-

Gjalah jang dipimpinnja jakni Sastra.
Buku

buah tjerpen. Segi2 apa jang diperhatikan untuk menganalisa sebuah tjer.
pen dengan berdasar pada kriteria?

tertentu, Djelaslah masalah imadjinasi
masalah sastra, masalah agama harus
hkan

dengan

satu

tje-

pitam

Islam

untuk

membina

djelas.

Jang sangat ditjintainja pengobat hati

Jang sedang duka, pelipas tjinta dan
katjikinan, pekawan main dikala hati"
Sedang suka si bungsu jang tak beradik lagi.
$
— "Tak usahlah kakak menangis,
karena hamba melaksanakan amanatUjar dan pesan ibu, merurtut balas

ran Tuhan.
Buku itu berisi masalah
Manusia, masalah djiwa kita!

MANSUR SAMIN

lah aur kuning sebatang didebetang. Kalau aur laju tandanja ham
ba sedang sakit atau dalam bahaja,
kalau aur mati tamstlah riwajat hamba dan relakaniah adik kakak jang
malarg ini karv/ia tak dapat melaksarakan apa jang diharapkan orang
tua.
Setelah disiapkan segala keperluan
Gan bekal diperdjalanan berangkat
Rambun Pamenan dengan kejakinan
Jang penuh, dilepas hati jang remuk
rerdam Puti Bungsu, perdjuangan
bathin antara ti'nta dan kewadjibar.,
Alkisah setelah berupa lamanju
Rambun Pamenan bergjalan, mendaki
bukit dan menuruni lurah serta men
Glalari ngarai habislah perbekalan jg.
d'bawanja dari rumah.
Terpaksalah
Rambun Pamenan memakan daunZan
dan buahZan butan jang tumbuh dirimba, pengganti makanan untuk peng
gardje! perutnja jg kerontjongan. Hu
djan panas, siang malam terus Ramuun Pamenan berdjalan tak memperpan rumah dan kakak siramlah pagi

Australia.

Dewa Runtji berada di Melbourne selama empat hari sebelum ber:
lajar ke Sydney untuk ikut serta merajakan peringatan 200 tahun men
daratnja James Cook dipantai timur Australia.
Salah seorang pengundjung Dewa Runtji di Melboune ialah Ketua
Himpunan Australia-Indonesia di Victoria, Hugh O'Neil. Ia mengatakan, bahwa kundjungan itu mempunjai arti penting, karena orang2
Indonesia dulu merupakan orang2 pertama jang pernah singgah dipantai-pantai Australia,
Selagi Kapten Cook mendjeladjahri-pantai-timur “Austratia, pelaut
pelaut Indonesia pun mendirikan kemah2 sepandjang pantai Arnhem
(Land, disebelah barat-laut Australia. Sedjak 200 tahun jang lalu pelaut-pelaut Indonesia dari berbagai daerah telah berlajar kelaut bebas untuk mentjari sedjenis ikan jang dikenal dengan nama beche-de-mer.
9O'Neil, dosen Universitas Melbourne, mengatakan bahwa kundjung-an terachir pelaut2 Indonesia ke pantai Arnhem Land terdjadi pada
tahun 1907. Himpunan Australia-Indonesia di Melbourne didirikan sedjak tahun 1956, dan anggota2nja berdjuniah lebih dari 300 orang.

Walau tak lupa disiram petang

ja kebawah po

bang lagi,

SN -20

Tebakan2 jang masuk dan jang
benar, siapa2 pemenangnja akan diumumkan dalam MM tanggal 7 DJUNI
910. Untuk TTS-MM ini disediakan
hadiah masing2 berupa uang: Hadiah | Rp. 1000.— Hadiah ke It Rp.500.—
dan hadiah ke TI Rp. 290.

Budaja"

jang

terletak

dalam

"tu

kepordokr'a

je

ig tak

dja

mendjauhkan

tan maka penulis berpenda-

pat bahwa tempat in

sebagai tempat

wadah benda jang bernilai artistik
tinggi dan pula sebagai projek “tourist promotion” bagi negara kita perlu kiranja setjepat mungkin tempat
ini mendapat tanggapan baik dari ka-

kompleks

Kraton-

1
i : i

Own

| Ai MUAF FIK

« MASIH "LENGANG"

KETOPRAK

DAGELAN

MATARAM

MUNTJUL
n

DI

&

kakek tadi dilawan
itu de
gam tongkatnja sehingga matilah ia.
Mel'hat hal itu anak burung garuda
bukan main 'senarg hatirta terlepas
dari mara bahaja jang mengantjam
djiwanja.

Menangislah

Dalam tahun 197
Ketoprak dan Dagelan RRI

|

terdiri: Ruang Maket, Ruang upatjara
Temanten, Dalang, Topeng, Gutii,

ia

karena

se-

dihnja dan mengutjapkan terimakasih
pertolongan anak itu.
Ketika induk burung garuda datang
heranlah Induknja kenapa anaknja mc
nangis.

Bertanjalah fndukhja kepada

anaknja kenapa Ia menangis. Ditjeri-

TERAPI TJEPAT
«Sambungan Hal. 1)

sebagai

suatu

"unit

perkawinan”.

Djika seorang partner wadjar dalan
sexnja, ia (akidaki atau wanita itu
hanja ” mendjadi tambahan sadja,
terapist jang langsung.
Konsep dasar jang kedua ialah
bahwa dua orang terapist harus
mendapat pengobatan jang lebih
banjak dari pada seorang, seorang
terapis untuk setiap sex. Sebabnja
jalah tidak seorang laki2pun jang
dapat menafsirkan
keadaan sex
Seorang
"wanita atau sebaliknja
Sehingga hal itu | "menjebabkan
seseorang
mengenai jang lainnja.
Selama waktu dua iminggu dari
“terapi
diminta

tjepat”
untuk

pasangan ini
mengasingkan diri

mereka dengan dunia luar. Mereka
mendapat suasana baru dan tepat
ng
terpisah
dan
ani
Wabtu2 'pengobatan” mendapatkan
istirahat untuk berkumpul bersama
dan makanan jang sehat dan lain?
keadaan jang menjenangkan.
Pada hari pertama kedua orang
jang mendapat terapi itu setj
pribadi mempraktekkan "sistim nilai
sex" dengan menggunakan teknik?
jang tinggi dari adjaran ini, Pada hari
kedua diadakan latihan? pengobatan
jang melelahkan untuk melihat sebab
sebab organik dan metabolisme dari
kelainan? sex.
n
Pada hari ke-3 "Unit perkawinan
dan
terapi
mengadakan
pembitjaraan "medja bundar" mengeMai kekurangan? atau tjatjar2 dalam
Disinilah dimulai
kebodohan.
tihan2
ng
ditudju”
dia
harinja di

jang chusus.

untuk
"titik
an pada
tidur

TIM.

Soemardjono
akan
an tampil ut untuk
pertama kalinja di Pusat Kesenian Djakarta. Sudah sedjak 2

mengurusi ruangan,

Merurut tjerita setelah Rambun Pa

diberikan kepada Rambun Pamenan dengan
pesan kalau membutuhkan pertolongan
bakarlah bulu itu. Dinegeri ku Rambun Pamenan berhenti disebuah w:
rung nasi dan kemudian bekerdia d!
Warung itu. Warung nasi itu bertambah lama bertambah ramai, karena
Orarg tertarik kepada budi
a,
tutur kata dan elok rupania Rambun
n.
Setelah mengetahu! dimana bersemajamnja radja Angek Garang, suatw
hari in memasuki istara itu. Dengan
segera Rambun Pamenan diusir para
pengawal istana dan t'mbullah perke
lahlar. Sirrua para pengawal itu di'umpas berkat tongkat sakti jang di“Niki. Murkalah radja Angek Garang
nendengar para pengawal pilihannja
Mibunuh oleh anak muda jang masih

dan

merawan

ibu

sa'a dipen-

Antah Berantah jang dja
itu

marah

sanyatiah

ra-

dengan kondisi sebagai unit perkawiaan untuk mendapatkan respons dari
kedua belah pihak untuk kebahagiaan
keduanja dan djauh dari perasaan
"takut akan gagal”
Fata hari ke4 masha membaa
kan laporan? kepada para abli terapi.
Semdah
diadakan
pembitjaraan,

Dengan sega:

Rambun

Pamenan.

ditemuinja ibunja

Jang terikat dergan raatat dalam pen
Glara. Tak terbada gembira dua beranak itu bertemu. Anak negeri Antah
Berantah djuga sangat bergembira de

CN

Kemudian arak negeri sepakat mereangkat Rambun Pamenan mendjadi
radja negeri ku pengganti radia mereka jang telah dibunuh. Tapi tak lama
kemud'an mereka w@mbali kekampung
Gl Ranah Padang dengan mengendarai
bururg garuda jg menolongnia tadi
Sebagai

radja

baru diangkatlah

tes

mannja anak Ibu warung tas! tempat
dia menomparg pertamakali dat
Sesampai di Ranah Padang bertc
lah Ia dengan Puti Bungsu jang telah
rindu menant!.
Kalau arda perg' ke-Padarz disana
suatu tempat jang
dinamakan
taman Puti Bungsu. Nah, sekian
samb'1 merunggu tlerita rakiat berikutnja.
harus diikuti
untuk kelainan sex
jang
mentjapai klimaks sebelum
waktunja
pada pria dan ketidak
puasan
pada wanita umpamanja
termasuk pendidikan untuk teknik2
manipulasi genital

MEREKA

SUMBER

JANG

PENJELIDIKAN

Diantara 448 pria jang mempunjai
kelainan sex, 54 diantaranja belum
kawin. Tigabelas diantaranja, menjediakan "partner penggantinja” sendiri
terapi. 41 orang lainnja
selama
didampingi oleh co-terapistnja jang
ngkat sebagai "partnertelah
penggani
asters dan Ni. Johnson
Dr.
mengakui bahwa hal ini menjampingkan |" Kesusilaan masjarakat ".
Kejakinan merupakan hal jang paling
urgent dalam pengobatan pasien?
itu. “Sama sekali tidak diadjarkan
untuk menimbulkan pelatjtwan dalam
masjarakat,”
kata mereka, tetapi
karena pelatjuran setjara teknis tidak
effektif
dan
menurut perasaan
"merupakan suatu bentjana”
bagi
pasien2.

Mereka mempergunakan wanita?
jang terhormat, semuanja suka-rela
Dalam
waktu? pertjobaan
memakan waktu 11 tahun laman
31 orang melamar sebagai suka rela
dan 13 orang diterima.
Diantara mereka, dua jang telah
pernah kawin, walaupun pada waktu
itu tidak seorangpun jang terikat
dalam perkawinan. Umur mereka
berkisar antara 24 sehingga 43 tahun.
Semuanja tamatan sekolah menengah
atas. Empat orang telah menjelesaikan
pendidikan di universitas dau dua
orang sedang melandjutkan studinja
untuk mendapat gelar sardjana salah
seorang diantaranja adalah seorang
dokter.
(UPI)

JFK BERPERANG
(SAMBUNGAN DARI HAL 1.)

bulan jang lalu antara
Dewan

Kesenian Djakarta dan pihak
RRI
'

, Sedjarah Diponegoro,

Hp

Ruang Kereta.

|

«
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Fz

KEMBALI

Dalam perdjalanan jang berikutnja
bertemulah ia dengan seekor naga

|

i
||

Suaka Budaja

1

Rp. 1000,

6

ii 21
1

nah

?

“Suaka
Museum
Suranarta

|

diatas kartupos
lisertai
tingan/tempelan: KUPON SAJEMBARA "DJANGAN ASAL MENERKA"
24 Mei 1970. Kirimkan kepada Redaksi “Minggu Merdeka”, BaMan Sajembara, Dil.M.Sangadji 11

2.MANAGER, 4.UNGU, 5.NASI,

:

|
|
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SJARAT2 MENEBAK TTS-MM.

OAT

DOMINO,
7. DDTe. dinda
11.AKU, 12IR, 13.DATUK,

Hediah kel

tua

djuga dari lembaga kepariwisataan
chususnja.

MENURUN.

1

Ter-hujung2 tampaknja orang
membawa bebanria dan melitimbulleh kasihan Rambun Pa
menolong membawakan kaju

Guna usaha untuk

$

SIARA2 PEMENANGNJA

kakek

seikat

langan pendjabat jang berwenang di-

jt i 1 | dnit |
m |
J
i
t
I! |
||
t
H
!
i

1.Suratkabar
2.Setelah Pra sekolah
3.Bukan tiruan
4.Unsur kimia
5.Chalajak ramai
8.Tenggelam
9.Perkiraan
11.Komando
12.Tuan (Bah.Asing)
13.Korban, pengorbanan
14.Tidak selembar benangpuni
dipakai (Bah.Inggeris)
Tanah tumpahdarah
20.Gelombang
22.Pendirian Djiwa
23.Lawan bawah.

kaju,
tua itu
hat itu
menan

mendjundjung

bidang ini (Dirdjen Kebudajaan) di

1
1

MENURUN:

.

sedang

Art Gallery Kraton dari situasi jang

DJAWABAN TTS-MM
DJANGAN ASAL MENERKA
10 MEI 1970.
Dn

e

burngkuk

lalu kedalam (orang2 takut ? ??) dan
kemungkinan besar pula kurang adanja "publikasi" atau tak adanja kerdia sama antara "kepengurusan" Art
Gallery Kraton dengan DjawatanZ
ataupun Instansi Pemerintah. Misal"ja dari Instansi Pemerintah menginstruksikan para karjawan2 atau para
peladiar/mahasiswa bagi jang mereka
jang belum pernah sama sekali masuk
untuk diintruksikan masuk setjara
ber rombongan.
Na

15.51, 16.KU.
...

Tersebut!ah tjerta setelah berapa
lama meneruskan perdjalanan bertemu
lah dia dengan seorang tua jang titah

ketjuali para wisatawan2 jang datang
dari luar kota Solo. Dan anehnja selengkapnja, bahkan djarang pula jang

«3

21.Umpama
24.Kalah dalam istilah tjatur
25.Patjuan
26.Kota di Maluku
27.Disisihkan

'— Hambalah tuanku, membawa ki-

kon itu. Dilihatnja banjak sekali langsu (lalar) dibawah mengerubungi se

1

setiap hari
badan ria

sampe' dinegeri Antah Berantab turuniah ia diluar kota,

ditangan

barjak terimakasih atas
burung balam bertuah t«

Kena

aruda dengan kewadjiban
harus memberikar sepotorg
ga kepada 'nduk garuda,

Mendengar

rah butan untuk melepaskan lelahSementara in bi

keba

Gia Angsk Garang karena tawaran
sihan jang diberikannja, d'buang danka
@ilawannja pula hamba oleh anak
ingu
san ini. Dihunus pedang jang tadjam
@'keluarkan ilmunja jang maha dahsat
karena tak terkirakan marahnta lagi
Dengan menggunakan ilmu jang dibeVikan kakek dihutan tadi ditangkis
segala serangan radja Angek
Itu, Jang sehirnja matilah radja Angek
Garang

Burung balam segera melompat
bang tinggi menjusuri bukit,
gunung dan lembah dirasa erah
bun Pamenan berdjalan.

sajap-

ia

perdjalanan. Disuruhnja potong naga
tudjuh potong dan ikatkan dikak' inGuk burung garuda, untuk makanannja
Setelah pamitan dengan anaknia berargkatlah Rambun Pamenan dengan
bertengger diatas punggung burung

ni.

pagi

penat

terbangiah

Pamenan diterangkan garuda itu bah
wa regiji Antah Berantah sangat dja
Uh sekali, tudjuh hari tudjuh malam

Pedarg

Oleh Puti Bungsu. Gundah gulanalah
hati kakaknja terkenang kata adiknja,
murgkin Rambun Pamenan ditimpa ke
susahan mendapat bahaja dalam perGjalanan. Dengan hati tjemas Puti

ra dan metighilangkan
vla jang tak

segera

. : Lan

Gia berhenti dibawah pohon kaju dan
kalau malam datang dia tidur diatas
pohon kaju menghindari serangan binatang buas jang berkeliaran dihari
gelap. Karena lamanja berdjalan haus
Gir Jabar tak terperikan lama kelamaan badan Rambun Pamenan djadi
lemah dan achirnja djatuh sakit. .
SEMENTARA ITU pohon aur jang
ditanam dimuka rumah, mendjadi laju

LEBIH dari 40.000 orang telah mengundjungi R.I. Dewa Runiji

Dergan

wah dan berMtrimakasih sanzat atas
pertolongan Rambun Pamenan karena
merjelamatkan anaknja. Bertanjalah
garuda Itu kemana tudjuan Rambun
dan ja bersedia membantun'a.
Setelah
@'terangkan dari dan tudiuan Rambun

nan
Jang satu mentjari radja Angek
jang kedjam, jang telah mem
buruh alah hamba dirad'a
di Ramah

Gulikan keadaan dirinja. Kalau tjapek

“ART GALLERY KRATON'" ada
lah sebuah musium jang terletak di:

16.KERA, 17.KINIBALU.

berma-

su karena sedih bertjeral dengan adik

aga

Art Gallery

MENDATAR
Y
Yagumni,
POBL ML HDANGUA

diadjarkanlah

tirja radja Angrek Garang jang akan
dilawan, Berurailah airmata Puti Bung

(KPAI.-

MEN DAaa:
TE
1.Kebendak
2.Agama jang terbanjak pengahutnja di Indonesia.
6-Alat penangkar ikan dilaut
.Kurang halus
10.Badan Angkasa
13.Saudara:
15.Djenis warna
16.Tidak dichususkan
17.Api jang tidak menjala
19. Terachir ditambah S selamat berpisah (Bah.Spanjol) —

itu

tjam2 Ilmu serta sepotong diberinja
tongkat jang keramat. Kalax hendak
membinasakan musuh tjukuplah dengan mengibaskan sedikit sadia tong
kat itu kearahnja maka handjurlah
musuh itu, Setelah mengutjapkan teTrimakasih barak dan berpeluk-peluk
berargkat Rambun Pameran
kearah negci Antah Berantah jang ditundjukan orang tua itu.

akan diturut, tingginja gunung
jarg akan d'daki, dalamnja lurah jang
akan dituruni dan kediam serta sak-

untuk menentukan sikap demi kebesa-

Kraton

pada anak

Terbajarg diruang matanja butapa behaja jang akan ditempuh adik
ng,
negeri jang

ketika kapal itu singgah di Melbourne dalam perdjalanannja keliling

atu kepada para anggauta2 ALRI
kita dari kapal pelatih “Dewaruntji”. Ketua Perhimpunan itu sangat
gembira atas kedatangan para tetamunja dari Indonesia, jang dikatakan bahwa, sebenarnja telah 200
tahun 'jang lalu kedua Bangsa ini
telah mendjalin
tannja.
(Foto: KPA).

ini lebih tjondong digolong

kan sebagai satu analisa terhadap se

cipi

masalah

kita saling naik

Diterangkanlah semua maksud dan
tudjuannja kepada kakek itu. Orang
tua itu menerangkan bahwa radia Atgek Garang adalah seorang kedjam,
#akti dan tak mungkin anak menghada
D'rrja begitu sadia. Karena kasihannja

les ajah dan burda dengan nada jang
surgguh2 wadjah jang memohon dan
hati Jang telah bulat dengan tekat
untuk berangkat.
Merdengar permintaan ku menangis
lah Pull Burgsu
karera keinginan
Rambun
Pamenan tak terbendung.

200 TAHUN
JANG LALU
ORANG
INDONESIA
SUDAH
MENGINDJ AK
PANTAI
AUSTRALIA

pengarang orang jang baik dan mempunjai maksud-maksud jang baik. SuGah bukan masanja lagi untuk melirik
Gengan tjuriga kepada seniman dan
hasil karyanja."
H.B.

karena

Uh dari situ. Setiba dipondok dibanturja pula pekerdjaan2 kaktk, sehing
Ga senanglah hatinja, dan menanjakan
mau mengapa anak muda maka sampai d'rimba ini.

Ti-

"DEWA RUTJI"
DI AUSTRALIA:

bahwa
pengarang
harus
diberi kebebasan
mentjipta
jang
mutlak.
Tentu
sadja dengan
kepertjajaan bahwa
ia
tidak akan
menjalahgunakan kebeba-sannja itu.
Dan saja pertjaja bahwa

s€ruannja,

manusia.

perasaen, kedjudjuran dan keberanian

jak dimedja hiditau. Islam adalah keja

Pada halaman 70 kita djumpai seJassin:

otak

ma Islam di Indonesia kearah jang
sema diharapkan. Membatjanja diperlukan ketenangan berpikir, ketjerahan

Oleh soul tetek-bengek jang tidak Ia

UII.
Ketiadaan pengertian
nuansanuansa
dalam
pemakaian
alat gaja
bahasa dalam
kesusasteran"".

Tuan H.B.

mmasjarakat

tang
kami anut dan hormati harus dibitja-

rang dunia pemikiran para ahli agama,
semakin djauh perbedaannja.
Apakah mungkin para alim ulama,
may mengerti dunia pengarang, imadi

hasil

dan mengadu pendapat dengan gigih
dimedja hidjau jang mungkin tidak
menghasilkan ketjerahan berpikir dan
ketenangan menghajati
masalah jang
Gibitjarakan.
Buku HB. Jassin adalah buku jang
mengandung adjakan kepada seluruh

posion atau pembitjaraan
terbuka anta
ra para pengarang
dan para alim ulema jang tudjuannja untuk menemukan
saling pengentian.

gap antara seniman (pengarang)

hanja

Tita pendek,

sudah wektunja diadakan diskusi sim

dergan masjarakat memang telah lama
ada di negeri ini. Tapi masalah
itu ten
tu tetap didiamkan dan tidak diselezelkan

Gjika

larut tanpa ada penjelesalannja?
Dengan demikian kita berpendapat

Timbulnja perbedaan pendapet, tam-

adalah

Czkkah kita menghina Tuhan dengan
membawa asmanja dan kekuasaannja
kemedja hidjau, dengan saling menga
Gu ketjerdasan otak jang telah dikurniokermja kepada kita bersama?
Alangkah ketjilnja kebesaran Tuhan,
#lengkah remehnja kekuasaan Tuhan,

pendapat2
$
dak akan ada persamaannja. Perbedaan2 pendapat dan sikap pasti muntjul
Lantas bagaimana? Harus tetap ads
@jerak antara pengarang dengan pars

dan tjendekiawan Islam agar memberi:
kan respone dan pegangan bagi senimen

ngerti bapak serorang radja di Tanah
Yudang, Daru sadis mati giburuh dengan kedjam radja Angek Garang dan
mengangkut setjara paksa ibunja kecegeri Artah Berantah jang terletak
Glauh sekali dari ranah tersebut, Pu«| Bungsu kakak perempuan Rambun
Pemcian bersembunji karena takutnja dibalik pintu menjaksikan kedjadian jang mengerikannja itu.
— Tudjuh belas tahun kemudian,
suatu sore jang tlerah seperti hari

Kritikus H.B, JASSIN (Foto: Djamal).

Pada dasarnja H.B Jassin tidak mau

Jassin

Gan diterbitkan oleh Gunung Agung.
Format buku tersebut format sedang
Omslag dihiasi oleh sdr Zaini dengan
lukisan hi
bajangan mendung jg.
@'kitari kabut ke-abuZan.
Warnanja
hidjaumuda ke-abuZan, merah muda

Waktu itu Rambun Pamenan beru-

(mur beberapa bulan sadja, tak me-

DJAW AB

Didalam halaman 65 ada ditjantum

kan pendapat: "apabila hasil imadji-

mel'hatnja, setiap kalt dia naik me
lompati tubuh naga djahat itu setiap
kali pula ia djatuh karena besarnja
badan naga. Sekarang dia tidur bersandar dibawah tu, dan tolonglah
kata anak kepada ibu,

Fi

ITENGAH bingar-bingar pen
dapat umum tentang tjerita
"Langit Makin Mendung”
dan disilang-stur dugaan
orang2 tertentu tentang vonnis jang akan didjatuhkan Hak'm ke
pada tertuduh penanggungdjawab ma@jalah SASTRA, tampilah ketengah
asjarakat sedjilid buku, baru terbit
berdjudul: "Heboh Sastra 1969 Sua-

HALAMAN III
@nak burung raruda k
baru sadja berlalu. K:

"KALAU diadi anak sampai bgrar,
turlutkan djuga bela bupakmu 'ak
Gan djemputlah bunda dimana berada,
demikian tangis Ibunda Rambun Pamenan ketika akan berpisah dengan
anaknja jang tertidur dengan lena dalam

i

MINGGU, TANGGAL

BELUM MEMILIKI DJURU
-

BAHASA

"ART

GALLERY

KRATON”

jang setalu mendapat tamu2 dari luar

perdjardjian?

dan

persetudiu

an? pang "3 h kia tandata
"rani."
kia, bekas Men
Iu AS Dean Rusak. (UPI.

Minggu
6 Mardoka

HALAMAN IV

Mordeka
DIDIRIKAN

TANGGAL

1 OKTOBER

1945 OLEH

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI

: BM. DIAH

B.M. DIAH

PENERBIT : P.T. Merdeka Press, DJAKARTA
Alamat Kantor Tata-Usaha & Redaksi
Djalan Petodjo Selatan 11, Djakarta

TELEPON

: 41565, 42332, 43230

SEBAB LEDAKAN DI ANGKASA LUAR

SIT No. 0325 SK/DPHM SIT 1966 IZIN PEPELRADA No. KEP.
239/P/V/—1965 SIPK No.A/530/A/MI/tg.29-5-1966.

205,000 mil diang-

kasa dan memaksa. para awak
Apollo 13 bertarung melawan
maut untuk dapat kembali kebumi, demikian dikatakan wakil
kepala Dinas Angkasa Luar achir

Sutedja
ISAMBUNGAN DARI HAL. II)

kan untuk tudjuan komersil, tapi ada
lah jang betul betul diperlukan untuk

artistiknja sebuah film dan digambar
kan
setjara filmis jang dapat
dipertanggung

Connie — disamping kesibukannja
sebagai aktris film, pun mempunjai
kesibukan lainnja dan bidan ini punmerupakan sebagian dari kariernja.
Sebagai
pragawati Connie serin
mungjul dalam fashion show jang di
adakan oleh Rima Melati Boutigue
bersama

dan John L. Swigert bertarung
selama 87 djam dalam perdjalanan mereka kembali kebumi.
George M. Low, Wakil Kepala
Dinas Angkasa

Luar sedjak ter-

djadinja letusan itu terus menerus agan
pertemuan de-

Elsa

baru-baru

telah

LA"

apa jang sedang dibuat seorang penari professional

berurnur 20 tahun bernama EvinY MEKEDI Tr dari London
dengan busur dan anak panah jang kuno dari abad ke 18

ini ? Apakah ia sedang membidik pria idaman hatinja ?Busur
dan anak panah ini dipamerkan dalam suatu pameran alat2

sendjata jang diadakan di Cumberland Hotel di London ba-

ru-baru ini.

.

(UPI).-
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Pe

Saja telah ditipuoleh pengusaha? Djepang
oleh
sumber iiu bahwadikatakan
pernah
tapi selandjutnja

( SAMBUNGAN DARI HAL 1.)

Berikan ilin andi diboneras
it

Bea
Bayan

i

aranj:

- Giaa

Sjapi?2, Bengkalis,

-

ma

dan

jang diterima oleh Pemerintah Daerah Riau, sumber stu

njafanonia
di daerah
iri yampak

usaha
Tesolus:

agar

perdji

dilarang didaerah Riau, fapi

Gubernur
nanggapi

Menbipan

sendiri tidur jan
Tesoluy erse
Gemikia,

pada

ke

usaha-

aa ng aa

negaLive

men

mela

-

Naira perdjudian
pig
Peremanaraterus
dimana ha
nja orang2 WNI sadja jang dj

perbolehkan ikut main.

an Santuni

panggeeenlanat
hangat
tar
tangki oxygen ul murni
didalam
kabin pada tanggal 27 Djanuari 1967

Sman ad
dan

nj

jaskan

eri

tis

an

telal

ti

il

an

t

jarakan

untuk
menghindari
teadinia
az pada
penerbangan?
kebulanTodase.
landjutnja dan untuk membuat pesawat2 Apollo lebih aman. Sementara
itu para sardjana jang sedang menje-

- Pertama, suatu kerusakan listrik
terdjadi dalam tangki No. 2 alat ter-

adalah

em.

io Apollo 13
dan menjebabkan putusnja
hubungan
dengan
bumi selama 1,5 detik
dima.. d
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salah satu novel terkenal di
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Knock Out
Aktris Amerik.

lahiran Djerman BARBARA

“Knock Out”,

ta djuara ketiga dalam pemilihan
"NONE
DJAKARTA" dan pada
tahun 1969 dengan gemilang memenangkan mahkota GUEEN OF THE
ROPOLITAN BAL, jang mana

BOUCHET bersiap untuk men:

iang dikirimkan
Apollo 13 kebumi oleh beribu-ribu
alat dalam pesawat itu.
Hal jang kedua, tetapi jang sedemikian
djauh masih belum “djelas”"
inlah gambar2 jang diaml
tronout sesudah meri
pesawat service module hanja beberapa saat sebelum memasuki atmosfir bumi. Low mengatakan, bahwa
tidak mungkin dilihat dari gambar2
itu apakah tangki oxygen No. 2 hanuntuk menjelidiki se-

ledakan dalam sebuah
berudara sebagai salah

satu test untuk mendapatkan kepas-

tian apa jang telah terdji

ata Low.

Suatu usaha besar2an sedang di:

jang dilakukan di Jugoslavia.

lakukan oleh kira2 200 atau 300
orang dalam penjelidikan ini. Mereka
akan mengambil kombinasi dari semua data2 analisa, semua testing dan
mungkin foto2 untuk memastikan
sebab2
13.

jang

terdjadi

dalam

Apollo

Bagaimanapun djuga, teori kortsluiting nampaknja menondjol. Menu-

rut Low, mungkin kawat2 listrik jang
menudju ka fan (kipas angin) dida-

lam pesawat itu kurang pandjang.

Pada kawat2 dari motor fan, atau pa:
da kawat2 jang menudju kealat2 pemanas dan sedjumlah alat2 pengukur,
djuga didalam tangki.

Tidak diketahui dergan pasti kerusakan apa jang terdj:d: karena api
didalam tangki -- suhu jang terlalu
dingin (kira2 200 deradjat dibawah

(API.

nol Farenheitl, tjairan oxygen dibaWwah tekanan kira2 900 pon persegi
intji - tetap merupakan suatu mis-

teri enurut Low,

banjak barang2

jang dapat terbakar didalam tangki
dalam suhu jang demikian.
Mungkin

sebabnja

adalah

serba beruntung ini, pada

tahun 1968 berhasil merebut mahko-

djalankan mobilnja waktu istirahat selama pengambila filmnja jang baru,

isolasi

dari kawat2 itu sendiri atau beberapa
komponen dari aluminium, kata Low
Dikatakannja bahwa tidak mung:
kkin meramalkan perobzhan2 apa jang
akan dibuat atau apakah mereka akan
menunda peluntjuran jang berikutnja
kebulan oleh Apollo 14 jang sedianja
direntjanakan akan diluntjurkan pada
tanggal 1 Oktober 1970.
Satu hal jang paling penting ialah
untuk memastikan apakah jang tidak

kedua pemilihan itu diadakan dalam
rangka
hari ulang tahun ibukota

Djakarta Raya. Pada tahun 1970
ia mendapat kesempatan dari sutra-

dara Wim Umboh untuk muntiul
dalam
film terbarunja “.....DAN
BUNGA BUNGA BERGUGURAN”
Menurut — Connie — peranannja
dalam film
DAN BUNGA BUNGA
BI
RAN”
tidaklah
sebesar dalam film-filmnja jang lalu,

tapi baginja-bagi

dara lainnja dalam film2nja jang lalu,

besar atau
Memang

setiap
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130 kph (81 mph)

tapi
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besar,

atau

baginja

adalah

mengesankan adalah jang terpenting

S-90

@Fuel

aktor dan . aktris

peranan utama

sebuah peranan jang memberi kesempatan untuk akting dan akting jang
mempunjai — mutu
tinggi — dan-

C-50

speed

ketjil sebuah peranan

tidaklah mendjadi persoalan baginia.

75 kph (47 mph)

@Max.

Connie jang tetah

bekerdja sama dengan sembilan sutra-

beres, kata Low.

(176 mph

MOTORCYCLE

alat-alat

dari Nederland.

T.V. Play diproduksikan oleh TVRI.
AKTRIS tenar jang dapat kita

@tiorsepower 8 ps

“KL ST

rambut

Dalam
waktu achir2 ini Connie
sibuk dengan rekaman televisi dalam

MODEL

|

”HAIR

mana Connie mendjadi modelnja.

@Horsepower 4.8 ps @Automatic clutch

WORLD'S

untuk

sebuah perusahaan

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

All Hond:s are powered by economical OHC 4-stroke engines and
are eguipped with the most modern
'frames, suspension systems and
safe riding features.

Ibukota, Connie

telah diminta mendjadi model dalam

@Max. speed

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

ini

novel-novel jang ditulisnja. BEIRUT-

MODEL

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

terachir

Dengan — seringnja mengikuti
fashion show, dunia mode-pun telah
pula menarik perhatian Connie dan
kini dalam rumahnja telah terlihat
permulaan dari sebuah boutigue.
Sebagai photo model Connie pun
tjukup dikenal, karena oleh Motinggo
Boesje penulis novel terkenal, Connie

ng menjusun program Apollo
engatakan bahwa mungkin
kedjadian jang ber-turut2 menimpa Apollo 13 ialah sbb.
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ini ke

pula diminta

kefjantikan

itu dan orang2

lasan resmi tentang sebab terdja-

Hallo,

dan

SHOW" jang diadakan oleh ”INDO-

wan untuk memberikan pendje-

"Dari apa jang saja dengar hingga
kini dan dari apa jang sudah dikatakan sebelumnja, saia tjukup jakin
bahwa kami akan dapat mengatasi
persoalan ini, kami akan dapat
menentukan batas2nja dan bal
akan menemukan suatu
akan memetjahkan segala
"kata Low.
Apabila teori kerusakan tersebut
benar, maka ini akan merupakan sebab jang kedua kalinja jang mengga-

Iskandar

bersama Baby Bazaar Boutigue jang
diadakan untuk Presiden Direktur
Bank Dunia dalam kundjungannja

sebelum ia menemui para warta-

ikatakannja bahwa sidang
itu dengan hampir pasti memutuskan
bahwa sebabnja ialah
kerusakan listrik tersebut.

"SARI

Djuga fashion show bersama Boutigue

ngan sedjumlah sardjana2 jang
chusus menjelidiki peristiwa itu

ng peletusan itu.

Store

deparment store itu.

lidiki peristiwa ini hulan
nanti
akan memutuskan 'perobDjuni
ahan2 apa
jang perlu diadakan dan dengan pasti
memberikan djawaban apa jang menjebabkan Apollo 13 hampir mengalami tragedi.
a tardjana

Departemen

NAH” dalam rangka sales promotion

bulan Amerika

minggu jl. Ledakan itu telah
menggagalkan rentjana pendaratan Amerika jang ketiga dibulan
(dan menjebabkan para astronaut
James A. Lovell, Fred W. Haise

djawabkan — tidak

amoral dan pornografis.

Peristiwa kedua dalam sedjarah
penerbangan

MEI 1970

Connie

Kerusakan
listrik
Apollo 13

uatu kerusakan listrik dalam sebuah tanki oxy
J (zat asam) mungkin tel
menimbulkan
api jang
menjebabkan tangki, itu meledak
dalam djarak
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