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Nah, apa jang dibitjarakan oleh 
kedua tokoh pemerintahan ini 
antara Menteri Prof. Dr. Sumitro 
dan Brigdjen Ali Murtopo? Nam- 
paknja tjukup serius . ...... 

(Foto: Ipphos) 

OJAKARTA (MM). 

Keterangan Menteri Perdaga- 
ngan kita, Prof. Dr. Sumitro, di 
depan televisi baru2 ini telah me- 
nimbulkan rasa skeptis dikalang- 
an dunia perekonomian bahkan 
beberapa pihak setjara blak2an 
telah menundjukkan kontradiksi 
kontradiksi dalam keterangan pe- 
Gjabat pemerintah tersebut. Kala- 

ngan jang dapat dihubungi oleh 
Redaksi Ekonomi MM menjata- 
Ikan bahwa beberapa angka2 jang 
tjukup vital ternjata tidak dikelu- 

oleh "mahaguru' ekonomi 
kita itu. 

“Tidak benar kalau politik keua- 
pemerintah mengorbankan pro- 

UKURAN, SUMITRO. 
Ukuran - jarlg dipergunakan oleh 

Prot, Sumitro untuk membuktikan 

    

    

   

  

Menteri perdagangan jang telah 

mengendalikan perdagangan dari ham- 
pir semua hasil produksi dalam negeri 

imi kesulitan dalam pemasarannja ka- 
rena saingan barang2 jang diimpor o- 
leh Menteri Perdagangan. Apakah ia 
diuga tidak mengetahui bahwa akibat- 
inja ialah bahwa ribuah industri terpak- 
sa tutup?Dan dengan kesulitan pema- 
saran hasil2 perkebunan dan pertani- 
an kita jang sampai sekarang belum 
dapat diatasi oleh Menteri Perdaga- 
ngan itu, tidakkah diketahuinja bera- 
pa perkebunan jang telah gulung ti- 
kar ?Dan dengan menurunnja kegia- 
tan produksi itu t djelas dan - 
Blang Glhat dari makin berteman 
ja pengangguran setiap tahunnja ? 

  

GRAFIK TEGAK LURUS. 
DENNNENNENANNNNNNNNNAn 

Mengenai import jang makin ber- 
tembeh bisa dimengerti karena dengan 
makin bertambahnja kredit luar nege- 
ri, tapi bukan Karena bertambehnja 
devisa serta produksi kita ! 
Menurut ea Mapaa tahun 

juta s0- 
0, berau, aga Nang dit 

juta. Gr Kpani tanaka saat 
kity-besar terlihat hampir tegak lurus, 
tetapi hal jang tidak disebutkan Men- 
perdag jaitu berapa prosen dari uang 

jang itu digunakan langsung 
“ luan produksi. Kalau se- 

besar uang jang beredar itu ha- 
nja digunakan untuk membiajai im- 
port kredit jang sebagian besar terdiri 
deri barang2 komsumtif, apakah itu a- 
kan menambah produksi ? 
Kalangan , industri (perdagangan, 

dan perkebunan mengharapkan agar 
para Menteri kita bersedia mengakui 
kelemahan2 jang memang masih ada, 
dan memberi djalan keluar bagaimana 
mengatasi kelemahan2 itu bersama-sa- 
ma oleh Pemerintah dan Masjarakat. 

  

Arifin C. Noor Memerarkan Tokoh "CALIGULA" 
Dalam lakon drama Albert Camus. 

I/CHEREA, apa kau pertjaja, dua orang jang sama sifatnja dan keangku- 
hannja, akan dapat berbitjara dari hati kekati, biarpun hanja untuk seka 
41?" demikian tanja CALIGULA (Arifin C. Noor, kiri) pada CHEREA 
(Puthu Widjaja, kanan), dalam sebuah latihan drama Caligula karja 
Albert Camus, jang akan mereka (Teater Kerjil) pentaskan tanggal 13, 
14, 15 Djamuari "70 jad. di Pusat Kesenian Djakarta Taman Ismail Mar: 
zuki. 

Film Pembusuhan Politik 
Di Jumani Dinjatakan 

  

Film Terbaik 
NEW YORK (M.M.) 

kritikus film dikota New 

    

peranan pembantu wanita dan pria 
terbaik masing2 djatuh pada Dyan 
Cannon (“Bob and Carol and Ted 
jand Alice”) dan Jack Nicholson ("E- 
“sy Rider") 

Ke-39 suara 

buah flun musik Italia berdjudul "The 
Damed” 

Suatu sistun pemilihan jang baru 
telah ditjiptakan dimana djumlah ang: 
ka satu, dua dan tiga, masing2 diber: 

Pemilihan dilakukan oleh 
wekil2 dari surat2 kabar, madjelah2 
gan media . dilakukan denar 
tas Serikat-sekerdja Suratkabar2 New 

York. tupi) 

     

SEMBU 

Pasangan jang bah.yia, bersanding dalam singgasana pelaminan pengantin, 
antara Mira Wullur dengan pria pilihannja Johnny Sumanti. 

  

Keadaan Ekonomi Indonesia 1969: 
”Madju”' Atau ” Mundur” ? 

SUMITRO 

  

f . .... 
1. PEMI 

"0 BKRUN 

Ji- 

  

     

  

ada achir Agustus 1969 
Pss: dunia sedang 

mengchawatirkan ada- 
nja pembunuhan besar- 

besaran akibat sengketa per- 
batasan antara RRT dan 
UNI SOVJET, Richard - 

  

' Helms, Direktur CIA, mem- 

ari Bahagia 

ss Untuk 

Mira 

Wullur 

ber 1969 dan harinja adalah hari 
Selasa dimana Mira dengan senju 
man jang berbahagia sekali me- 

sewu ND. Moehtai 
Rachmat Kartolo - Rat 
lain-ainnja. Mira mun 

nanda tangani surat pernikahan- 
nja dengan pria jang berbahagia 
pula bernama Yohnny Sumanti, 
Yohnny ini masih bersaudara de- 
ngan penjanji pop terkenal Vivi 
Sumanti dan setelah selesai der 

war 
pemerintah untuk mem lam sebuah film kolosal dan djuga 

Badondi Indowosis serta -tarsnfaan ' Krogehel Aries Plan “SEMBILAN se 
djung tinggi republik Indonesia dima- — Color Ken inemascope dan Kastran 
ta dunia International dan tempat2 — ini adalah film Mira jang kedua sete- 
jang telah dikundiungi Mira jalah In- lah Matjah Kemajoran, tang memper? 

oleh succes luar biasa di Singapura 

  

  

an upatjara penanda tanganan itu 
kedua mempelai mendapat pem- 
berkatan dari Pendeta dalam upa 
tjara pernikahan dalam geredja. 

Mira Wullur atau lebih dikenal de- 
a Mieke Wullur mulai dike- 

Ik dari tari-tariannja, dan Mi- 
Penari nasional jang ter- 

m rombongan penari P'D. 
melalui tari-tariannja itu 

ja .telah membawa 

    

  

   

  

     mbali 

dia-Muang Thay-Cambodja-Hongkong 
Bean aan sen Philipina dan ne- jang, Sa Han yaa memakan a ja. Waktu dua bulan temanya, 
Aa elabuf tari-taniannja 

Tune “Pata. "Mula mula “ SEMBILAN ” 
FILM TERACHIR 
MIRA WULLUR? 

Dan barapan dunia film serta peng 
Ja setelah “SEMBILAN' ini, 
bukanlah merupakan film ter- 

Ja bagi Mira Wullur, meskipun 
lm nasional masih dalam sua- 

jang, kelgsuan, Dalam film ' SEMBI 

mendi ketjl) sebagai adik mendapat peranan ketjil sebagai a 
aktris Tuty So to (sek: Tuty Junus) dalam Kim Mawar dan” 
Padangan. Setelah itu menusul bebe- 
rapa film lainnja dan disamping itu 
Mira pun telah menjelesaikan pendidi- 

la sebuah Glamour School 
uuka di Ibuk pama te d 

tai wati Mira pun 

Aa ena rab MATAN pede       

    
AN" Mira mendpat peranan seo- 

- ne ia lah Gaby Kataka Boutigue. Mira " Sena bet Kana 4 

Dalam adegan terachir dalam film 
Ratih " SEMBILAN" ii Melati meminta 

Ae nata fashion designer terkenal mn ia kei 
Se Bbaaa ini sel memilih Mira se- t pun tang 1 me Hi x Lane Tendangan SB. 

Setelah beberapa kali bermain Mitra (me- 

  

ag Aanangka! 1 nga, 
Dat keperjalaah uni 

nan utama dalam Tim "MATJAN KE. 
" film jang disutra- 

dara oleh Wim 
dari Aries Film. Disini Mira berdam- 
pingan dengan bistang2 tenar lainnya 

  

dengan pernih: 
mad maka Metati Mur sma peka t£ 

dan dibawa ke Banten, teapi dibawa 
kembali oleh Yohnny Sumanti kedae- 
rah asainja ke Minahasa. 

  

(Pena & Lensa: Bob & President). 

  
Adegan jang tjukup romantis. dimana Mira (Melati) Wullur bersama Ishak 
Iskandar (Ksatria dari Banten) dimana keduanja terlibat dalam sebuah 
adegan tim “Sembilan   

beritahukan kepada Presi- 
den Nixon bahwa ia tidak ja 
kin akan kemungkinan ada- 
nja perang besar antara ke 
dua negara Komunis itu. 

Dugaan2 CIA tentang ke- 
adaan2 jang terus-menerus 
mengandung rahasia didja- 
lan kereta-api Trans Siberia 
itu diperkuat oleh hasil ker- 

Alm. Allen Dulles, jang dulu 
pernah memegang djabatan se- 
bagai direktur CIA 

PEMAIN GOLF WANITA 
TAK BOLEH IKUT KON- 

TES KETJANTIKAN 

LONDON. 
Enam top atlit golf putri Inggeris 

akan kehilangan status amatirnja, apa 
bila menerima hadiah uang jang di- 
sediakan dalam suatu kompetisi ke- 
tjantikan. 

Peringatan tersebut dikeluarkan ha 
ri Senin oleh “Royal and Ancient 
Gott Club” suatu badan jang mengu- 

rus peraturan2 golf Inggeris. 
Keenam pemain golf puteri Ingge- 

ris itu dikabarkan akan turut dalam 
kontes ketjantikan jang disponsori 
Oleh sebuah madjalah golf, dimana 

  

   

  

    

    

       

  

    

    

    

      

  

      

    

   erotik , 
oleh dua”: 
kakak- : 
beradik” | 
di niteclub 

“Pasangan penari bersaudara dari z 
Kiltalia, Marisa dan Vittoria, de- & 
ngan mengenakan pakaian harem $ 
Tjang unik. telah mempertundjuk- 
kan suatu atraksi tarian jang di- 
#namakan “Amo Sentirti” pada 
F sebuah nightelub di Roma. 
tegongnanas 23 

Tidak Pertjaja 
2 Raksasa Komunis 
Akan Saling — Bentrok    dja seorang touris Amerika 

tersesat jang singkat berhasil 
menghitung djumlah kereta 
tentara dan merupakan sua- 
tu unsur penting dalam mem 
buat kesimpulan tersebut. 

Informasi.jang diherikan se. . 
tjara gelap, foto2 jang diambil o- 
leh para pengikut mata2 dari tem 
pat jang tinggi diatas lautan Uni 
Sovjet, pesan2 radio jang tertang 
kap, kegiatan2 para pedjabat Sov 
jet, lalu-lintas udara di Timur Dja 
uh, sifat propaganda Uni Sovjet 
kepada rakjatnja sendiri, seluruh- 
nja memberi gambaran jang pe- 
nuh. 

Djadi meskipun orang2 RRT 
dan Rusia saling melemparkan pe 
luru seperti perang dan saling 
mentjatji maki, namun menurut 
perhitungan CIA tentang propa- 
ganda Kremiin ialah bahwa Krem 
lin tidak sedang menjiapkan pe- 
rang besar dengan tembakan2 te- 
tapi perang dingin jang diperpan- 

djang dengan RRT. 
Pendek kata soal intellidjen 

jang diberikan oleh sengketa per- 
batasan RRT-UNI Sovjet jaitu so 
al menilai bagaimana situasi di- 
bagian lain dunia dapat mempe 
ngaruhi keamanan Amerika 
menggambarkan bagaimana biasa 
nja CIA bekerdja dalam keadaan 
keadaan sematjam itu. 

@orang pembantu pada Di- 
rektur CIA, jang sangat ah- 
H itu, memberi komentar 
bahwa orang jang terkenal 

sebagai ihata2 Nomor | tidak di- 
hinggapi oleh penjakit James 
Bond 007 

Ini adalah su. ra untuk 
mengatakan bahwa dalam di 
man tehnologi CIA sedikit m 
tuh kepertjajaan kepada wanita: 
berambut pirang, pistol2 tanpa 
suara dan alat2 perangkap James 

Bo nja. 
mata2 Amerika tentu sa 

        

   Aa 

. pat dalam bulan Djuni 1969 tat 

  

ba-riba d itutup untuk lalu-lintas 
ba-tiba ditutup untuk lalu-lintas 
asing, oraktis untuk seluruh pe- 
lantjong asing. 

(Bersambung Minggu depan). | 

Perhatian CIA bertambah tje- 

     kala Kedutaan Besar Amerika Se- 

  

  
Aktris2 Penegang Peran 

Film "'Metti, una sera a cena” 
Lima aktor dan aktris tampak bersama ketika menghadiri Festival Film Inter- 
nasional di Cannes. Mereka adalah pernegang peranan utama dalam sebuah film 
jang berdjudul “Metti, una Sera a Cena”. 
Dari kiri kekanan: Direktur film tersebut, Giuseppe Patroni-Griffi: aktris Peran- 
tjs, Annie Girardot, aktor Perantjis Jean Louis Trintignant: aktris Brasitia 

:: dan aktor Italia licohio. Florinda Bolkan. dan Capo! me. m1 

ENTAREN GARDU 
KITE BPKELAN 
NEK ... (HO KON 

SubPH BiRsR OP 
ge 

dja mentjari mangsa didunia, dan 
berhasil memperoleh informasi 
setjara gelap. jang kemudian dise 
suaikan dengan penilaian2 dan 
taksiran2 intellidjen nasional. 

Namun sebagian, Virginia - se 
buah gedung besar bertingkai 
lapan, penuh dengan computi 
dan ahli-ahli D 

KLOP nesma D 
   

  

    

BAGAIMANA 
ORGANISASI C.L.A. 

  
BEKERDJA ? 
Dokumen2 disusun berdasar- 

kan analisa dan korelasi suatu a- 
rus besar tak: 

  

    , surat 
asing dan pengamatan2 oleh para 
pelantjong Amerika. 

Dari awal sengketa perbatasan 
CIA menaruh perhatian pada 
jan kereta api Trans Siberia, kare- 
na 4.089 mil dari djslan-rangkap 
antara OMSK di Siberia Barat dan 
NLADIVOSTOK sebelah Laut 
D @dalah pusat kehidupan 
Timur Djauh Sovjet (The Soviet 
Far East) 

Bagi Markas Besar Langiey tu 
gasnja ialah memastikan apakah 
volume dan sifat daripada lalu 
lintas kereta api menundjukkan 
suatu pembangunan kekuatan mi 
liter jang tjukup kuat untuk me: 
nitepkan suatu perang besar 

  

  
  
 



            

  

                    

HALAMAN 1 

  

ALICE BEBASARI- 
Setelah mengundurkan 
diri dari grup “Tange- 
rine”, dapatkah ia ke- 
lak mentjapai sukses di 

negri orang ? 

MUNTJULNJA band Filipina 
ternama diibukota, di Pusat Ke- 
senian Djakarta Taman Ismail 
Marzuki dan Sarinah telah me- 
narik perharian pimpinan Musik 
jang handsome dan sympatik un- 

tuk mentjari seorang atau dua 
orang biduanita musik Pop Indo- 
nesia jang tenar namanja diluar 
negeri. 

    

Alice Bebasari 

Mengadu Nasib 

Di Luar Negeri? 
Salah satu sasaran jang diintjar 

ialah biduan tenar Ernie Djohan 
jang telah membawa namanja 
naik ketangga lagu2 Indonesia di 
dunia Internasional. Sajang sekali 
tawaran Rommy jang demikian 
memikat dan penuh harapan itu 
telah ditolak oleh Ernie Djohan 
dengan alasan, bahwa keluarga 
Ernie Djohan kurang menjetudjui 
Ernie Djohan mengadu nasib ber: 
sama Rommy diluar negeri. 

   

Sebagai penggantinja Romy 
menemukan renijana ijita2nja se 
telah berkenalan dengan ex bin- 
tang film, biduanita Alice Bebas- 
ari Ishak dari "Tangerine"' Bagi 
biduanita Alice Ishak jang me- 
mang merasa sangat "terpentjil” 
dunianja, tawaran jang membuat 
harapan baru baginja untuk me- 
rantau bersama Rommy di Las 
Vegas Amerika Serikat diterima 
dengan tangan terbuka. 

Melihat keadaan sekarang jang 
menimpa Alice Bebasari Ishak 
memang membawa biduanita Ali- 
ce ini kepodjok penderitaan jang 
memakan bathinnja. Djustru itu 
tidaklah mustahil kalau Alice sen- 
diri membuat hatinja selalu ber- 
gembira dengan kawan2 seper- 
djoangannja mendjadi biduan di 
"Tangerine” vocal group. Barang- 
kali setelah Alice terdjun keda- 
lam vocal group "Tangerine" a- 
kan terobati luka dan pedih jang 
tengah dialaminja. 

Sebagai pengisi rasa sepi dan 
duka dirumah Alice sering mun- 
Ijul ikut melihat bagaimana he- 
batnja Band Filipina Rommy 

& The HI Chord pimpinan Romy 
beraksi dipanggung Miraca Sky 
Club. Disinilah Rommy mulai 
tertarik pada Alice dan ingin me- 

  

     

   

   

ngadjak kerdjasama dengan me- 
nawarkan djasa baik mengadjak 

Alice Ishak menjertainja mengisi 
dtjara dipanggung night club no- 
mor wahid di Amerika Serikat 
Las Vegas Rommy telah me- 
neken kontrak dengan night club 
tersebut selama tiga bulan. Per- 
tama kali adjakan atau tawaran 
Rommy hanja dianggap main? 
Oleh Alice. Tetapi njatanja otjeh 
an itu menudju kenjataan. 

Mendjelang tibanja achir ta- 
hun baru 1970 ini kita sudah 
tidak dapat lagi bertemu dengan 
Alice Bebasari Ishak. Menurut 
keterangan jang mengetahui dan 
dekat dengan Alice Bebasari Is- 
hak pernah mendengar bahwa 
Alice bersedia dibawa kemana 
sadja oleh Rominy. Padahal Ro- 
mmy sendiri telah mempunjai 
isteri, Isteri Rommy pernah me- 
ngeluarkan ikrar bahwa tidak 
mau dimadu dengan dalih apu- 
pun, 

Apakah hubungan antara Ro- 
mmy dengan Alice Bebasari Is- 
hak ini akan mendjadi dan di- 
tingkatkan dari hubungan antara 
pimpinan band dengan biduanita 
mendjadi hubungan Romy pim- 
pinan band Rommy & The HI 
Chord dengan Alice Bebasari Is- 
hak sebagai biduanita merangkap 
isteri sampai sekarang belum men- 
dapat pendjelasan jang pasti. 

Hilangnja Alice Bebasari Ishak 
dari vocal group “Tangerine” 
munijul penggantinja Parlin Par- 
dede vocal singers/salah seorang 
penjanji vocal "Trio Parsito” 
jang baru2 ini karena sesuatu 
hal telah lari meninggalkan Trio 
Parsito menentukan nasib dengan 
pilihannja sendiri. 

(Agus Latif) 

Fa INSTAL 

LI 

IOI na DIN 

  EAPI, CALEP FRON A STORE NFAR 
Pon PABaP Ana NE Ang Lol ciba 
(ARE STARTING A TWO-DAY 

SEARCH 

Easy menilpon dari sebuah 
toko dekat Pinon Pass! Ia 
mengatakan bahwa ia dan 
Lola Cobb akan mulai satu 
penjelidikan selama dua hari! 

    

“ Bagus! Oh, Iris... aku ada 
suatu pekerdjaan untukmu 
di Denver ! . 

Hati2, Nj. Cobb! Kita akan 
terdjun setengah mil, djika . . 

"Disini tempat parkir jang ba 
gus Easy. Sekarang keluarkan 
lah bekal2 kita. 

Anda dapat pergi dengan bus 
hari ini, dan kembali esok 

      

rasa sehat ! 
|» « » djika anda memang 

menghendaki demi Teta- 
Pi aku chawatir meninggalkan 
anda sendiri. 

    

Aku telah menjusuri lereng2 
ini hingga disini, Easy. Lereng 
lainnja tidak dapat dimasuki, 
tak heran mengapa barang2 
rampokan itu tak dapat dite 
mukan! 

“Astaga! Djadi kita mulai dari 
di eh? 

  

Gerbong2 itu mungkin telah 
djatuh beratus2yard dan han- 
tjur berkeping2 ketika mem- 
bentur ....... 

. . djadi hati2lah djika ada 
runtukan roda jang berkarat 
... tengkorak bandit . . atau 
batangan2 emas. 

  ITS GETTING LATE, NRS, YEL NE ci 
ICOMBED THAT | LETS CALL ITADAY.TM ALL 

Nah kita telah menjusuri de 
ngan baik lereng itu Easy ! 
Sekarang, kita akan menjeli 
diki diseberang bukit barisan 
itu- 

"Hari telah sendja, Ni. Cobb ! 
Marilah kita beristirahat. ... 
aku telah penat ' 

HER MR. TOPROCK 5 WATI 
DICKERNG FOR CNEAPER | TRALT WAS 
LAND THAN YOURS, NRS.| W25600 TO 

COBB1 WORTI THAT 

Kudengar Tn, Toprock sedang 
mentjari tanah jang lebih mu: 
tah dari pada tanah anda Nj, 
Cobb' 

» Djadi apat Djika tanahku ber 

IMY LATE HUSBAND WhINED A LOT ABOUT 
TMESE OLTINGS TO, EASY. RIGHT UP TO | 
THE DAY HE DISAPPEARED!. 

  

Mendiang suamiku djuga se- 
lalu merengek tentang tama- 
sja seperti ini, Easy . ...sam- 
(pai pada hari ia lenjap ! 

"Kasihan si Ick tua ! 

  

Anda tidak resiistis! Tanah 
itu tandus, harganja hanja 
kira2 $ 8.500 ! 

"ump! Aku dapat menunggu! 
Aku akan masuk Easy, . . 
Dan kuharap anda djangan 
dekat2 | 

    

Apakah anda pernah menanja 
kan pada orang jang melihat- 
nja mendaki sela gunung itu 
sampai berapa djauhnja me- 
roka ? 

“ Tidak... ia adalah Todd, 
saudara laki2 toprock. Ia te-” 
lah meninggal sebelum aku 
lahir. 

    

Kembali pada Glenn Toprock 
Ah... Iris tetah naik bus 

ke Denver. Aku harus jakin 
betul! Sekarang kuharap aku 
#jukup kuat untuk melakukan 
pekerdjaanku nanti malam." " 

    

Aku hanja menjia2kan wak 
tuku! Siennek kikir jang ke 

ras kepala itu takkan pernah 
mau mendjauinja hari 

"Ada tjahaja dipekarangan ru 
mahnja, dan bergerak ! 

  

MINGGU MERDEKA 

IL. 

    

DITEMANI PATJARNJA KELILING DUNIA. 
PENNY PLUMER, gadis aju berambut pirang, vemegang hadiah Miss World jang berasal dari Australia 

narhpak disini sedang senjum ditem. 

  

ota London. Penny 
bali kenegerinja. 
il mendapat djulukan 
keliling dua dengan ditemani Ma jas 

  

ni oleh pai 

  

Ike jang berasal 
Michael Clarke ketika mereka tiba dilapangan udara 

dis aju didunia ini, segera akan mengachiri perdjalanan- 
ri Australia, dan mereka sedapg dal lam perdjalanan kem 

KUP PROTO) 

    

MINGGU, 11 DJANUARI 

KOTA DUNIA KEWALAHAN 
HADAPI ?' MANUSIA KEBAL” 

DI WASHINGTON seperti djuga halnja kota2 dunia lainnja, sering 
kewalahan menghadapi “manusia kebal" (para korps diplomatik). walau 
pun Washington telah mengerahkan 3000 orang polisi. Lebih? lagi karena 
djumlah manusia kebal itu tidak sedikit. Daftar "biru" jang memuat nama? 
mereka jang benar diplomat seperti dubes, duta dan pembantu2nja jang 
terdekat sudah meliputi 5.000 orang. Disamping itu masih ade daftar 
putih "jang terdiri dari isteri, anak2 dan pembantu? lain jang berdjumlah 
15.000 orang. Djadi djumlahnja 20.000 orang. « 

Peraturan jang paling sering dilanggar di AS ialah peraturan parkir 
Tetapi CD selalu lolos. Baru beberapa tahun jang laluwolisi Washington 
memulai offensif terhadap pelanggar2 kebal" itu. Dari hasil setelah off 
ensif itu dijalankan, nolisi mengumumkan bahwa selama 9 bin terachir 
mereka telah keluarkan 6150 helai surat denda untuk para diplomat 
Namun tak ada saut jang dihajar. Kementerian Luar Negeri mentjoba 
membudjuk mereka, untuk membajar denda itu tetapi hanja satu dua jang 
menundjukkan kemauan baik. Mengenai diplomat? jang salah parkir ter. 
njata nomor wahid kedutaan USSR 2999 denda jang tak dibajar. Disusul 
dengan Peraniiis dan kemudian Djerman dengan 47 pelanggaran 

(PAB 
aa 

BUKU RAKSASA UNTUK TURIS 

SEBUAH buku penuntun untuk para turis telah terbit di Paris 
Volumenja 1568 halaman, dan diperlengkapi dengan 121 peta, sehingga 
lebih menjerupai sebuah eksiklopedi. Harganja sekitar US $ 5 per buah 

Buku kepariwisataan itu diterbitkan oleh “Editions Nagel” Untuk 
menulis tentang RR Tjina, penerbitnja telah minta sumbangan 13 orang 
sinolog Perantjis. Selain berisi sedjarah kehudajaan, kesenian dan agama 
tentang RR Tjina disediakan pula pedoman praktis Umpamanja tentang 

kamar? hotel jang diperlengkapi tilpon, "tilponlah 0? kalau mau menanja. 
kan waktu Tentang aspirin dan bir buatan Tjina, tentang minuman keras 
dari luar hanjalah vodka dan sampanje Georgie 

Dalam tahun 1967 kira2 1009 orang Perantfis berkundjung ke RR Tjina, sedangkan Djerman Barat ditaksir sedjumlah 1500. Revolusi 
Kebudajaan katanja bahkan menarik kaum wisatawan untuk mengundjungi 
RR Tina, PAb 

    

JANG MAHA KUASA ME- 

LULUSKAN PERMINTA- 
AN ALMARHUM 
SUATU PERISTIWA jang sangat 

aneh pernah terdjadi, jang kisahnja 
demikian. Pemain sandiwara Charles 
Coghlan sebelum meninggal mempu- 
njai satu permintaan sadja, pada per- 
gantian abad ini, Jaitu supaja dje- 
nazahnja dibawa pulang ke Kanada 
dan dimakamkan dekat tempat dima- 
na ia hidup semasa kanak 2nja. 

Namun ia meninggal mendadak 
pada tahun 1899 ketika sedang main 
di Galveston, Texas, 2000 km dari 
rumahnja. Terlalu mahal untuk me- 
ngangkut peti mati dengan perahu 
kerumahnja di Prince Eduard Island 
sebelah timur pantai Kanada. Maka 
Charles Coghlan terpaksa dikubur di- 
tempat dimana ia menutup mata. 

Tetapi almarhum toch pulang dju- 
ga kerumah setahun kemudian. Gal- 
veston diobrak-abrik angin taufan he- 
hat. Makam dimana Coghlan dikebu- 
mikan, dilanda hebat oleh air bah. 
hingga peti? djenazah tergali dari ta: 
nah dan terbawa air keteluk Mexico 
termasuk peti Charles Coghlan 

Sebulan kemudian peti pemain 
sandiwara ini terdampar dipulau Edu- 
ard Prince, tepat dipantai dimana ia 
ber-main2 semasa kanak. Pati di- 
kubur kembali dipemakaman setempat 
Permintaan almarhum terpenuhi dju- 
ga. Memang dalam kehidupan bisa ter- 
djadi hal? insidentil jang aneh-aneh 

(PAB) 
La 

LUKISAN BERUMUR 30 ABAD 

Sedjumlah lukisan jang ber. 
usia 3.000 tahun jang lalu telah 
diketemukan oleh -n aga 
purbakala Uzbek dibagian jang 
rendah pegunungan Sarmysh, 
Uzbekisan, demikian berita dari 
Tashkent, Ibukota Republik Uz. 
bek beberapa waktu jang latu. 

Lukisan? itu menggambarkan 
penari2 dalam djedjeran pan. 
djang jang memakai topi.koni 
dan menjerupai tipi telah dipa 
kai sekarang oleh orang2 Sey. 
thia, didaerah danau Hitam. 

(PAB) 

DJUARA Pertama bintang radio ta: 
hun 196? Djenis Seriosa Poppy Tin 
das beberapa waktu jang lalu sering 
terlihat bernjanji duet dengan Lenny 
Beslar jang djuga pernah mendjadi dju 
ara tetapi hanja sebagai djuara ke II 
dengan djenis jang sama ternjata pada 
achir ini tidak lagi kelihatan kompak 
didalam melakukan kegiatannja 

Menurut keterangan jang sempat 
kami dengar katanja Lenny tidak ing 
in kalah unggul dengan Poppy. Tetapi 
bila ditilik dari kenjataannja memang: 
lah benar oleh karena pada malam pe: 
nutupan tahun, Poppy mengisi atjara 
nja di Hotel Duta Indonesia sedang 
kan Lenny Beslar di Kartika plaza. Ka 

  

kan Lenny Beslar di Kartika Plaza 
Kalau demikian rasa rendah diri diling 
kungan “artis itu masih tetap ada. Te. 
tapi mudahan sadja sifar sematjam 
ini tidak dimiliki oleh artis lain 

POPPY TINDAS. 
Dalam siaran musik RRI, nana 
nja selalu kedengaran. . 

SUSAN TOLAN' Ex pemimpin 
band The Pro's pernah mengatakan, 
menjanj adalah merupakan hobbynja. 
Dan 18 akan membentuk The Pro's 
baru dengan pemain jang serba baru 
pula tapi kenapa djustru sampai saat 
sni apa jang direntjanakannya itu tidak 
mendjadi kenyataan. Apakah memang 
Susan sudah bosan untuk mengasuh 
dan djuga tidak lagi mentjintai hobby 
nja semula sebagai seorang artis. Be 
berapa sumber mangatakan Susan le- 
bih banjak bergaul dengan pemuda 
ganteng sepergunja suarunja keluar 
negeri. Agus Latief) 

    

Perusahaan Otobis Djateng 

Selatan Alami Hari Depan Jang 

Suram 
DALAM masjarakat Indonesia 

masih sadja ada salah anggapan 
se-olah2 “kenderaan bermotor” 
adalah indentik dengan “keme- 

wahan' .. Akibatnja maka terda- 
pat pula anggapan seolah2 siapa 
menguasai . apalagi memiliki 
kenderaan bermotor, apapun u- 

djudnja asal dengan plat nomor 
hitam - putih atau kuning- hitam 

boleh diperlakukan sebagai orang 
“punja” jang dapat didjadikan 
sasaran untuk pengumpulan da- 

na ini atau itu, baik periodik 

atau insidentil, konvensionil atau 
inkonvensionil, — konsitusionil 
maupun inkonsitusionil. Harus di 

sajangkan bahwa anggapan demi- 
kian djustru lebih kuat terdapat 

dikalangan penguasa, pedjabat2 
pemerintah atas, tengah maupun 
bawah. Kurang nampak kemam- 

puannja membedakan kenderaan 

bermotor sebagai alat/modal ker- 
dja dengan kenderaan mewah jang 
fungsinja sebagai pemelihara geng 
Si atau membekukan uang kontan 

Kalau pandangan demikian 

masih dipertahankan, dan aneka 
matjam pungutan jang tak tentu 

hukumnja itu diterus2kan, besar 
kemungkinannja dalam djangka 

2 tahun lagi perusahaan2 bis dan 
truk didaerah akan gulung tikar. 
Demikian dari hasil wawantjara 

koresponden kita dengan bebe- 
rapa pengusaha angkutan umum 
di Djawa Tengah Selatan. 

"Belhamels"”? 

PENGUSAHA2 otobis jang dihu 
bungi koresponden kita pada umum 
nja menjatakan keluhan jang senada. 
Kurang memahami duduk perkara: 
jang sesungguhnja —- kata mereka 
terdapat anggapan seolah2 perusahis 
an2 bis adalah sapi jang susunja ber 
limpah2 hingga mesti dapat dibebani 
kewadjiban ini atau itu, Kami sudah 
tidak boleh terkedjut kalau mendje: 
jang berlangsungnja sesuatu peringa 
tan menerima panggilan dari sesuatu 
instansi untuk "urusan penting” jang 
hakekatnja menerima pemberitahuan 
berapa dana jang harus kami setor 
Atau menerima undangan, jang tidak 
boleh diwakilkan pada bawahan, un 
tuk "menerima pendijel, .njata 
nja nanti tidak lain dari pendjelasan 
berapa djatah jang harus kami pikul 
untuk menutup tekortnja biaja suatu 
peringatan resmi. Salah satu pertimba 
ngan utama karena mereka melihat ka 
mi saban harinja bisa mengumpulkan 
uang kontan "setjara gampang” 

Pengumpulan dana2 sematjam itu 

      

    
   
   

  

tidak diatur dengan hukum. Kantor 
padjak tidak mesti erima be 
ban-beban riil itu s kompenen 
biaja, menganggapnja | keuntu 
ngan jang harus dil padjak 
Keluhan2 mengenai kenjataan demiki 
an tidak ditanggapi dengan pengerti 
an. Pihak2 jang ingin bertindak korek 
tif malah ditjap sebagai “belharneis' 
dengan segala konsekwensi jang tidak 
mengenakkan siapapun jang ingin be 
kerdja tekun dan tenang 

Beberapa buah bis jang berdjubel2 
dipakai sebagai pedoman anggapan be 

akmurnja pengusaha2 otobis 
an pertimbangan bahwa tidak 

setiap rit mesti demikian penuh, dan 
jang penuhpun tidak mesti mengha 
silkan pungutan penuh karena masih 
adsnja oknum? jang tidak mau mem 
bajar sama s. 

  

    

    

    

Beban resmi & tak resmi 

DITANJA tentang beban2 resmi 
. disamping kewadii 

Ketiu 
lah pas 

tungannja, terdapat retribusi peng 
gunaan stasiun bis. Di Jogja dan Kia 
ten misainja/masing2 diken: Rp.40 
ap bis seharinja. Di Solo berlaku pe 

matjamn| 

pada pos Dinas Lalu-Lintas Di 
sertai biaja lapor Rp.5,- tiap k 

SUZAN TOLANI 

  

Oleh: Koresponden ''Minggu Merdeka" 
Untuk ini tidak diperoleh bukti pem 
bajaran, sebagai halnja pengeluaran 
untuk pos2 pendjagaan sepandjang rit 
Pengeluaran harus pula dilakukan ka 
tau dalam perdjalanan mendjumpai 
verkeerstelling, sekalipun djumniahnja 
Rp.10. tiap bis 

Sepintas lalu kerji 
lau dilihat pungutan demi pu 
tan, tetapi toral djendral beban riil 
jang teknis administratif pembukuan 
nja sulit dilakukan itu pada achirnja 
sulit dilakukan itu pada achirnja me 
tupakan beban tidak ringan. Pungutar 
Pemungutnja dari bermatjam? i 
si tapi jang dipungut sasarannji 
djuga. Ka arus pi 

nisasi2 jai 

  

        

     
     

    

su "Jajas 
emak    

ngan harus jang mereka te 
diri 

  

Kerepotan lain disebutkan tentang 
hubungannja dengan PN. Asuransi 
"“Djasa Rah jang mengharuskan 

  

    
perusahaan hemasukkan pungu 

tan dari pen. tjar dan 
pembajaran di am me 
menuhi kewadjiban uitkering sangat 
tidak memuaskan. Beberapa pengusa 
ha bis itu ada jang hingga kini lebih 
dari setengah tahun belum djuga men 
dapat penjelesaian dalam ciaimnja. Su 
atu hal jang djanggal dibandingkan de 
ngan service jang ciulu selalu mereka 
peroleh dari per 
swasta 

  

  

  

Sistim piket menjerahkar 

  

dijaman bis atau truck pada instans 
ter dengan praktis a ganti ru, 
kadangkala masih djuga dikenakan pa 
da kami, sekalipun dibanding dengan 
dulu sekarang sudah agak berkurang, 
kata beberapa pengusaha 

  

    

Jang liar dan tak liar 

SALAH satu hal jang belakangan 
para pengusaha 
engan Selatan 

  

   
jalah pelaksanaan dari "seruan" Wal 
Kota Kotamadya Surakarta. Diterus 

  

Geblegan) Sus 
'membajar bea T 
ti masuk. Stasiun 
9i mereka jang tidak sedia memenut 
ketentuan tersebut. Peraturan jang lan 
dasannja hanja suatu “seruan” ini pe 
aksanaannja dilakukan oleh Organda 
Surakarta dan & 
hak. 

  

    
   na Rp.9.000.000 

ja perbaikan djala 
jang diperkirakan akan melipu 
nja Rp 18.000.000. 

Ini berarti tambahnja beban disam 
ping beban2 lain jang tidak djuga ber 
kurang. Hukumnja-pun tidak dj 
hingga beban ini sekalipun riil be' 
t bisa ditergaausebanai biala « 

np djak. Lebih rr 

  

     

  

  

  

    pio: 

  

gelisahkan kami kalau tjara2 demnikia: 
Doleh diadakan oleh masing2 tempat 
ap2 bis bisa terkena berkali2 pung: 

tan, semakin banjak stasiun jang di 
nggah: semakin besar djumlah jang 

arus dibajarkan pada pungutan? se 
tempat itu 

Ditanja pendapatnja apakah pung 
an2 sernatjam itu dirasakan sebagai 
pungutan liar, para pengusaha otob: 
tu umumnja merasa tak mempu mer 
diawabnja. "Masih belum djelas ba 
gaimana sebutan “liar” itu harus di 
tafsirkan. Setengah orang menafsirkan 
pungutan Iiar adalah jang dilakukan Oleh oknum. tanpa pengetahuan ps 

  

mimpin atau ' pembesar Pungutan 
mendiadi tidak liar kalau itu dibuat 
atau sudah direstui oleh pemimpin 
tau pembesar, meski itu njatanja ber 
entangan dengan sirateg: dasar jang 
iigariskan oleh Pemerintah pusat 

    

ggolongkan segala pungutan jang 

ane Se Pe anna 
Konperensi Kerdja para Gubernur bu 

ondenuk, 

  

  

ng disi 
Gaia.   

  

     

  

Siapa BOB TUTUPOLY? 
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Jang terachir ikut 
Jar Riders pimpinan Bill Sara 

  

1 PENJANJI 

ASAL 
MALUKU 
MEMILIKI 
SUARA 
JANG 
CHAS    

€'h di Djakarta. Sampai sekarang 
ia mendjadi seorang penjanji po- 

Memang mendjadi seorang penja 
ji itu haruslah banjak pula penga 
laman2 dibidang menjanji maupun 
tampil diatas panggung untuk le- 
bih kebal mengatasi masjarakat 
banjak. 

“Rebutlah mereka" kata Bob. 
"Rebutlah hati mereka (penon- 

ton) seolah2 mereka ini milik kita 
Dan apa. lagu jang akan kita ba 
wakan sebaiknja kita peladjari dan 
kita dalami dahulu, sebab menja- 
nji bukan sekedar menjanji sadja. 
bukan sekedar membuka mulut 
dan mengeluarkan suara, Tetapi 
lebih dari itu Menjanji harus pe- 
Nuh perasaan jagn sesuai dengan 

ajair lagu itu, atau jang sedang 
kita njanjikan Jang paling pea- 
ting mendjadi seoring penjanji Da 
rus dapat mengaproach penonion 
dengan se-bakinja Selalu berusa 
ha meng-upgride dirinja, tidak ha- 
Ija latihan menjan.i, terapi “pa 
harus mempeladjari musik dan me 
mankan instrument” 

Kami kira pesan Bob ini sangat 
berguna sakali bagi kita penzge 
mar musik maupun instrument bu 
kan? Kita salut atas sarandnja 
mudah? adik? jang senang dengan 
musik atau memainkannja, led h2 
seorang penjanji, dapatlah kita 
gunakan pedoman dari penjanji 
kita Bob Tutupolty. 

PERNAH MENDUDUKI TEM- 
PAT TERATAS 

DALAM pem lihan angket tahun 

INDONESIA 

1968 Bob djuga dapat menduduki 
tempat teratas. Surat? jang telah 
diterimanja waktu itu sebanjak 

11.000 lebih, jang memilih Bob 
sebaga" penjanji pop tahun 68. Dan 
djuga di Bandung Bob menduduki 
tempat teratas jang dise'e -29ara- 
kan oleh Radio Amatir Parahija- 
ngan (ITB). 

Bertepatan dengan itu Bob me 
nerma hadiah sebuah “Golden 
Disc” (Piringan Emas) dari Peru- 
sahzan Pirintan Hit-m "RFMA- 
CO" (dimana Bob sering merekam) 

Piringan Hitam jang laris jang 
telah dibawakan Bob Tutupoilv wak 
tu itu ialah lagu "TAK MUNGKIN 
KULUPA"” dan "GADIS PUDJA- 
AN", kemudian menjusul bebera 
pa lagu lagi jang mendjadi top 
Mengenai tjeritera lagu ini teri 
ngat pada salah seorang rekannja 
jang bernama JOHN APITULLY 
(almarhum). 

sampaikan 
dekat dencan saia. Maka sekali 
se-besar2nja kepada Almarhum. 

  

| ! ii perisuwa jang periu djuga hita heta 
hui. Dalam timaja "KEKASIM YU- 
KANG Bella, web telan mendapat 
Oasangan jang tjukup kita kenal jaitu 
ragilnya "“ilga Dara", jang bernama 
Indriaty Ishak, jang waktu Hu (masib 
@ndtonja) tergabung dalam “Baby Delta” benenmag 
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mun menjelubungi 

warna jang 
kedjauhan. Seorang masjnis jang 
matanja kabur karena asap uap 
lokomotip tiap haripun, segera da 
pat melihat tjaping putih jtu dari 

  

MINGGU, 11 DJANUARI 1970 

  

Sedjak sore tadi terasa kesera 
perasaannja. 

dan palu pemukul besi. Djuga ia 
-ak pernah lupa menggantungkan 
lampu.ting kerdjanja jang selalu 
memenuhi di-saat2 melakukan ker 
dja-malam, 

'Tinpingnja bertjat putih, suatu 
mudah terljhat dari 

  

TJERPEN : 

djarak tigaratus meter, 
Pada p'nggiran tjaping itu ter 

tulis dengan tjat hitam  huruf2 
tjetak jang bagus bentuknja: 'Sek 
si Perawatan Djalan Kereta Api', 
lalu tertulis pula nama  distr'k 
wilaiah tempat kerdjanja. 

Malam itu ia t'dak menjandang 
patjul karena tidak hendak mem 
bersihkan rimput2 jang tumbuh 
senandjang rel. Djtangan kanan- 
nja terenggam kuntji inggeris jg 
besar. Lalu ditangan jang lain 
begantungan sebuah  lamputing 
dengan dinding katja jang ber- 
'beda2, merah, hidjau dan putih. 

Sesekali ja mengusap mukanja. 
Ada rintik gerimis jang memer. 
tjik membasahi. Telapak tangan 
jang kasar terasa d'kedua pipi: 
nja, pipi jang dahulu pernah men 
djadi idaman tjap perempuan se 
desanja. Tap: kini pipi itu telah 
korrt-mervt didj-ludjur masa tua 
Masa jang merghimp't hidupnja. 

Kalau rei jang kini berada di 
sampirgnja, keras karena terbuat 
dari badja dan ditjetak dipabrik 
Krupp Djerman, maka kerutme 
Tut pada wadjahnja lebih keras 
lagi dalam menghadapi himpitan 
h'dun, 

  

sampai d'kota tudjuan mereka se 
gera akan mengeruk darj usaha 
Gagangnja. 

Dan itu masih lumajan karena 
diantara mereka ternjata banjak 
mengeruk keuntungan dari tete- 
san keringat rakjat ketjil-seketj'l 
pekerdja rel kereta, 

Laki2 itu berdjalan merunduk 

kannja kembali dengan. kuntji- 
inggers. 

Tatkala guruh dikedjauhan ter 
an sajup, gerimis agak mere 

Terengar suara mendjerit diarah 
bal'k bukit, tempat rel jtu meni- 
kung agak tadjam. Suara memang 
gn) namanja 

Ia menoieh. Malam gelap gulita 
dan tjahaja lampu tingnja tak 
sanggup menembusi kabut. Tapj 
Gari tjahaja ting jang di-ajun2- 
kan, spemanggil segera mengeta 
hui bahwa jang d'panggil sedang 
menudju 
"Sebentar lagi kereta malam akan 
lewat, Masih ada beberapa sam 
bungan rel jang belum kuperiksa," 
busiknja sendirian. 

Suara jang memanggil namanja 
semakin dekat. Dan pada djarak 
satu tang telpon, segera dapat 
dikenal! orangnja. 

"Karim, ada apa? serunja de- 
ngan mengangkat tinggi2 lampu 
ting. 

kel hanjut d'landa air!" djawab 
ja 

Keduanja adalah pekerdja ke- 
reta api, Sariman dan Karjm. Dan 
mendengar itu Sariman segera 
berlaran menudju arah rel jang 
dilanda air. Lampu tingnja ber- 
ajun dibawah lar. Djuga kuntji 
inggeris dan tjapjngnja tak per 
nah tert'nggal lekat dari tangan 
dan kepalanja. Ia tak pernah me 
rasa sangsi i — bahaja 
tandjir jang melanda rel, walau 

    

MINGGU MERDEKA 

pun hanja alat2 sederhana alat r! 
ngan jang ada tangannja. 

Ia tak pernah ragu2 akan ke- 
senggupannja sendiri, walaupun 
hanja ditanggulangi dengan kum 
!jl ingger's, patjul dan lentera. 
Alat2 tehnik sederhana, seperti 
hidupnja sendiri jang mulus. 

"Untung kau keluar malam Ini, 
Rim," kata Sariman kepada rekan 
nya. 

"Hanja kebetulan. Biasanja dj 
hudjan begini aku tertidur meling 
kar seperti udang-zoreng: 

Gengan ter 
senjum nampak dari tjahaja ting 

samar2 
Air bah jang dimuntahkan dari 

#ebatang sungai ketjil itu bernja 
ta sa.ggup melempar bantalan2 

  

kedua pekerdja ja: sedang be 
Tusaha me.jciamuckan kereta ma 
lam jang bakal lewat beberapa sa 
&t lagi. 

  

Lereng bukit jang ber-djalur2 
semak jang ber-durj2 dan gugu 
ran2 tanah jang sewa keba 

     
Oleh: S. DJARWO 

wan, terician bah jang menderas 
Pada saat2 dem kian. jang pa 

    

  

berguna adalah lampu t'ng 
nja. Sariman segera menjuruh Ka 
Tim untuk menggantungkan ting 
Gitantjapkan. Katja berwarna me 
rah dhadapan kearah timur, arah 
Gotanpnja kereta malam. 

Hudjan tidak lagi sederas be 
berapa djam jang lalu. Tap” mung 
kin dihulu sunal sana, sedang 
hebat2nia. Tiahria t'n” iang ba 
han bikarnja dari minjak bumi 
itu rase.ta to" sanggup menembu 
si Relapnja malam. 
Man mas'n's akan segera meli 

ja merah jtu, Karim? 
merata lau d'a seorang masin's jang 

baik, jang bekerdja dengan selu 
ruh djiwa raganja, tentu akan 
melihat tanda bahaja jtu dengan 
tjebat.' sahut Kar'm. 

"Mereka tentu akan bekr'ia 
lebih baik dar! k'ta. Gadij mer-"-a 
lebih besar. Pangkatnja lebih 
tinggi dari seorang perawat djalan 
kereta." 

Lokomotip terdengar meraun"?. 
Sariman berlari mengambil ting 
jang sudah tergantimg ditoneeak. 
la bermaksud hendak menggo- 
jang-roiangkannja agar segera 
terlihat tanda bahaja itu dari ke 

Ia tahu bahwa lokomot'p jang 
punja rangkaian gerbong2 tak 
akan berhenti seperti mobil didja 
lanan. Hare ada waktu dan dia 
rak jang tjukup untuk mengaram 
Seperti halnji dengan manusia 

.djahnja merupakan reaksi 

   

jang harus punja tiukep waktu 
dan antara, untuk mengambil 
lanykah2 dalam hidupsja. 

Sarimam sendiri tak pernah pu 
nia diarak jang tjukup untuk me 
nanggulangi beban hidupnja. Peng 
hasilan selalu terlampaui oleh hu 
tangnja. Dan karena ftulih ba 
rang kali, kerut-merut pada wa- 

jang 
membekas. 

Ja tak sempet membajangkan 
anak jsterinja jang dimalam guli 
ta dan dingin itu, duduk terba 
gun karena lapar jang megge 
lek pera. Dan sesekali ia per 
Gah membawa pulang sisa roti 
berapa te mega jang dibuang le 
wat djendela kereta oleh penwn- 
pangnja. 
Anaknja senang dengan roti 

jas suwah iembab termakan di 
nginnja malam. Sisa rot: itu 
menghangat. perutnja jang dingin, 
Apakah tnalam im ada sisa roti 
berlapis tjokiat atau kedju seper 
ti jang G.pesankan anaknja sore 

4 
Anaknja adalah penggosok ka 

tja lentera. Lenteranja akan ber 
tjahsja terang bila anaknja redjin 
(menggosok. Karena tu Sariman 
selalu berusaha mentjari sisa 
totj jang terlemper sebagai balas 
Gjasa kepada anaknja jang terka 
sihi. 
Ragu hidup ini berdjalan2. 

vesclamatan kereta malam 
sa kinj sudah terdentar me: 
raung2 sirenenja tergantung dju 
Ea pada keradjinam anaknja da 
lam menggosok katja lampu Yng 

Hudjan sudah tinggal lari meng 
habiskan sisanja sadja. 
nja beh agak mereda hingga de- 
ntus kereta itu terdengar sajup2 
Bau »ap disel jang disemburkan 
lokomotip sudah tertjium mengo 
torj kesegaran udara malam. 

'Sudah dekat" Man," udjar Ka 
Tim mendesak. 

Karim tidak b'tisra apa? Ten 
temnnja dilgoiang2kan — dengan 
warna tiaha emrah mengarah ke 
timur, arah datangnja kereta. 

Kereta jane meluntiur djatas 
besi jang tu segera mengu 
rangi ketjepetannja, ketika sang 
masinis menatap warna bahaja. 
Dan beberapa penumoang tersen 
tak dari sandaran duduknia. ket: 
ka rembakem ditarik sedikit. De 
rit roda jane semula berputar lan 
tjar, mendiert dimalam dingin 
membangunkan mereka jang ter 
"dur lelap dalarn gerbong: 

jang sedang mimpj indah ma 
sh sagja hendak melandjutkan ti 
durnja. Mereka seperti tak meng 
hirsukan bahwa bahaja jang mung 
kun dapai menggulingkan kereta 
tu bisa terdjadi. Tapi jang paling 
tidak 
rem-bahaja 
pang2 jang padat kantongnja, wa 
iaupun is: kantong itu adalah ha- 
sil ajerih pajah rakjat banjak 

Sarjman masih berdiri tegak d 

      

     

  

HALAMAN 

hken-tengan apitan kedua     

Djuru-api segera 
serenenja keras2, ber-ulang2 dan 
dengan nada suara jang berbeda2. 
Nampaknja mereka jang ada dida 
lam lokomotip masih menjangs'- 
kan misisutji jang dibawakan 
oleh Sar'man dan Karim. 

Dan Sarjman tidak menjangka 
sama sekali akan piktran masin's 
jang terlampau sederhana 'r 
Orang gila? Mau bunuh drf Dan 
utjapan2 seperti itu tak pernah 
keluar dari mulut pekerdja kere 
ta api sematjam Sariman daa Ka 
rim. 

ia tak pernah mendjuga behwa 
lampu sorot jang terang tjahaja 
nja akan membuat pikiran masi- 
nis dan djuruapi berpikiran segi 
la itu Dan temou sorot iang sarg 
zup menembusi pekatnja malam 
ternjata tak sanggup menerobos 
ketabahan djiwa sifinan. 
Sariman lalu melamba'Zkan to 

pi tjapingnja didepan tatapan lam 
pu sorot. Mas'nis serera tahu bah 
wa tjaping itu milik pekerdja dja 
lan kereta api jang hendak me- 
njelamatkannja darj malapetaka. 

Masnis segera membajangkar 
diiwa ratusan penumpang? jang 
sedang tenggelam dalam mimpi 
dan mungkn sepasang pengantin 
baru jang sedang berbulan madu. 
na mereka membakar kepada P.N. 
Mereka harus dise'amatkan, kare 
KA. jar" merdjamn hidup ma 
sinis, djuruspi. tukangren dan 

kerdja? lainnja, 
Pada djarak hampir — spuluh 

meter darj Sar'man berdiri, meng 
geritlah rem terachr dari kereta 

  

punja, tjapinja dan kuntji ing 
grs mash terpegang dtangan. 
Alt) koi 'tu merupakan lam- 
banr keselamatan selruh pe 
numpang. 

Fenumpang2 mulai bertanja da 
lam hatinja masing2. "Ada apa? 
Tuan2 itu masih sempat membe 
tu'kan das'nia sebelum melontok 
keluar. Njonja dan nona2 manis 
beringsut dar duduknja. menarjk 
rokmini agak kelutut. 

Tap setelah mereka tahu duduk 
perkarania, tahu tentang rel jang 
ompong tanpa bantalan2 kaju ter 

  

   

Bersambung kehal IV ) 

  

- For Better Economy 
— Better Buy HONDA 

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

  

around the globe. 

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

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

WORIL.D'S LARGEST MOTORCYCLE MANUFACTURER 

HONDA MOTOR CO. LTD. TOKYO, JAPAN 

  

   
       

        

  

    

    

      
        

       “MODEL C-50 
@Max spe 

  

MODEL S-90 
@Max speed 100 koh (62 mph 
@tiorsepower 8 ps 
@Fuel consun 1 75 kmvlit 

176 mph US 212 mph Imp 
@4 speed transmission 

    

@Max speed 120 kph (75 mph 

MODEL Ss-i2sa if 

  

@SS I-mile 183 sec @Horsepower 13 bhp 

@i4-speed transmission 
@Twin cylinder 

MODEL CB-1i25 
@Max speed 130 koh (B1 mph) 

SS hmile 182 sec @Horsepower 15 psi 
@5-speed transmission 
@fwn cytinder 
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gu O Merdeka | TITIK SANDHORA 
Wadjah Barn Faforit 

   
   

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. 

TEKA-TEKI SILANG M.M. 
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PERTANJAAN 

1 
2. Grai 
3. Djenis lagu 
4. Aksi 
5. Bahan Peledak 
6. Singkatan Lembaga Pemasja- 

dulu. 
8. Tanda kenderaan bermotor 

Madiun 
9. Nomor register (singkatan) 

10. Wewenang. 
11. Kawan. 
14. Kata penundjuk 
15. Nota bene 
16. Sebuah (Bah Asing) 
17. Djenis anjaman 
18. Singkatan Gabungan Importir 

Indonesia. 
19. Huruf pertama diganti - kata 

sambung 
21. Kata penundjuk. 
25. Jang distabilkan pemerintah. 
26. Suara guruh. 
28. . Anggota Mukersg, Hadji.iang 

terlibat skandel tes rta 
dihilangkan) 

29. Negara Federal Malaysia. 
32. Jang selalu bergerak 
33. Sebuah pulau diperairan Su- 

      

matra. 
41. Kepada (bah. Asing) 

Mendatar. 
2. Djadi (bah. Asing) 
4, Tanggungan. 
7. Huruf pertama ganti kota 

Asian Games ke II. 
12. Memiliki. 
13. Kota di Maluku huruf per- 

tama diganti. 
14. Tarian. 
17. Sama berat 
19. Alat pertanian 
20. Sukubangsa di Israel. 
22. Gelar kesardjanaan. 
24. Rakjat hidup dalam ....... 
23. Salah satu Partai Islam. 
27. Tjotjok. 
30. Jang ditjari orang sehari2 
34. Alat Musik 
35. Unsur kimia. 
36. Keradjaan di P. Djawa 
37. Djawaban sama dengan No. 

28 menurun. 
38. Pengairan. 
39, Huruf pertama diganti - mem- 

buat nasi. 
40. Sekolah Tinggi Olah Raga. 

  

SJARAT2 BAGI PARA PENEBAK: 

# Semua tebakan2 harap ditulis di- 
atas kartupos dengan disertai 
tempelan guntingan — "KUPON 
TTS MM No.4”. 

  

    

Para penebak djuga boleh mengisi 
melalui gambar TTS jang digun- 
ting dan ditempelkan dalam kar- 
tupos. 

“ Tebakan2 jang masuk dan jang be- 
nar setelah diundi siapa2 pame- 
nangnja akan diumumkan dalam 
penerbitan MM tanggal 25 Djanu- 
ari 1970 jad. Dan untuk TTS-MM 
ini tidak diadakan surat-menjurat. 

# Untuk djawaban2 jang benar di- 
sediskan 3 (tiga) hadiah masing2 
berupa uang: 
Hadiah pertama Rp. 1000,— 
Hadiah kedua Rp. 
Hadiah ketiga Rp. 251    

# Djawaban TTS-MM ini harap di 
alamatkan kepada: Redaksi "Ming 
gu Merdeka" bagi Sajembara 
TTS, Djl. M. Sangadji 11 (Petodjo 
Selatan) Djakarta. 

  

DJAWABAN TTS-MM 

NO. 3 

  

1. SAMURAI. 4.IRIS. 8. NILAM. 
9.JAL. 10.AKTE. 12.AMAL. 16.KO 
MA. 18.MATA. 20.PUASA. 21.BA 
DAI. 22.SEKIAN. 25.PADANG. 28 
ANITA. 29.NALO. 30.BALA. 32.A- 
SIA. 34.GARI. 36.VOA. 37.0MEGA 
38.ALAT. 39.DJALANG. 

1SINGKAT. 2MALAM. 3.ROMA. 
5.REL. 6.SITA. 7.TJEMAS. 11.KUA- 
SA. 13.MEDAN. 14.LAIN. 17.APAK. 
19.ABAD. 23.E! . 24 IMAN. 26.A- 
ZAB. 27.SLOGAN. 27A.TJANANG. 
u NEKA. 33.ANOA. 35.!0WA.36. 

IA. 

Seluruh djawaban2 jang masuk ke- 
redaksi, maka setelah diundi untuk ka 
Ni ini jang beruntung memenangkan 
hadiah2 adalah djatuh pada saudara2: 
1. Hadiah pertama Rp. 1 

  

  

  

  

  

2. Hadiah kedua Rp. 500,.- 
Ni. J.8.Wahjudi, Dji.Mandala 6 
Tomang Utara, Djakarta. 

3. Hadiah ketiga Rp.250,-- 
Sdr. Amanullah, Kepu Dalam | 
1290. Kemajoran, Djakarta. 
Kepada para pemenang TTS-MM 

ini, maka dengan ini redaksi utjapkan 
selamat. Sedangkan jang masih belum 
beruntung, sekali lagi redaksi utjap- 
kan telargat menebak TTS-MM jang 
baru. 

gunting disini. 

KUPON TTS-MM. No.4. 

    

       
    
   

    

  

Tahan 1969 ? 
TELAH banjak orang mulai ingin tahu siapakah bitu- 

anbiduanita, Band manakah den lagu apekah jang akan 

'muntjul sebagai favoriet dalam tahun 1969 ? 

Djawaban tersebut bissanja dapat kita tjari melalui hasil 
an setiap tahun, baik go 

tiara 
dikot42 lainnja. 

Dari angket2 siaran ABRI ditahun2 jang lalu dapat di 

tjatat fovariet tahun 1966 ialah Tety Kadi, Alfian, Band 

Zaenal Combo pimpinan Zaenal Arifin. Lagu kegemaran 

lalah: Bunga Mawar tjiptaan A. Rijanto, Tahun 1967 

fovariet berpindah kebiduan Ernie Djohan, sedang Alfian 
tetap bertahan. Lagu jang digemari ialah Teluk Bajur 

tjiptaan Zaenal Arifin, sedang Zaenal Combo djuga ber- 

tahan, Tahun 1968 membawa pula beberapa perobahan 
dalam hasil angket Siaran ABRI tersebut dengan mun- 
tjulnja Bob Tutupolly sebagai favoriet penjanji pria de- 

ngan menggeser Alfian, sedang Ernie Djohan bertahan 
untuk kedua kalinja untuk mana ia memperoleh sebuah 

piringan hitem emas masing2 sebuah dari REMACO. 
Lagu terbaik Angsa Putih tjiptaan Mus. K.Wirja dan 

Band tetap Zaenal Combo. 
Maka pada pertengahan tahun 1969 penggemar lagu 

POP dikedjutkan dengan adanja suara baru dari seorang 

penjanji wanita jang muntjul. Ia bernama Titik Sandhora 
jang dikatakan memiliki suara Ernie, Tety Kadi, Titik 
Puspa, Vivi Sumanti dlinja dan pembawaan jang ke- 
dengarannja baru dan hangat. 

Lagu2nja segera mendjadi njanjian umum dimane2 
si Bontjel, Ku Pergi Djauh, Si Siti Djadi Penganten, Si 
Kumis, Tiuma Ingin Tahu, Bole2 Djangan, Si Djago 
Mogok, Gunung Fuji Yama, Djangan Sembarang Tjolek, 
Walang Kekek, dan begitu banjak jang lainnja, telah di 

rekam pada 6 buah Lp, 5 oleh Remaco dan 1 oleh 
Djadi rata2 sebuah Lp dalam waktu 2 bulan. 

Apabila kita mendengar siaran2 Radio belakangan ini 
hampir tiap hari suaranja berkumandang dalam menjanji- 

kan berbagai lagu. Ini biasanja mendjadi suatu pedoman 
(walau belum resmi) bahwa Titik Sandhora akan men- 
duduki urutan tertinggi dalam daftar bidua'ita favoriet 
selama tahun 1969 jl. 

Apakah Titik Sandhora akan berhasil menggeser 
Ernie Djohan jang telah dua kali berturut2 menduduki 

    

—.. MINGGU MERDEKA 

Kalau Titik Sandhora sedang tenang untuk menghimpun 
segala konsentrasinja sebelum rekaman p.h. nja dimulai. 

(Foto: Istimewa) 

favoriet I dalam angket Siaran ABRI tsb? Djawaban ini 
baru akan kita ketahui pada bulan Maret jang akan datang 

Dan bagaimana dengan biduan Bob Tutupolly ditahun 
1969 jang lalu? Apakah ia tetap bertahan dipuntjak fa- 

voriet 1969 bel um kita ketahui. Bagaimana dengan Much- 
sin jang pada waktu belakangan ini mulai mengambang- 
ikan sajapnja, apslogi setelah ia dinjatakan sebagai djuara 
I Pop Singer beberapa bulan jang lalu? Apakah kedjuara- 
an tsb akan mempengaruhi pendapat penggemar Pop da- 
Ian melakukan pemilihan nanti? Kita belum tahu pasti. 

Sosinja selain banjaknja rekaman jang dibuat oleh 
masing2 penjanji, adanja lagu2 jang menarik dan bagus. 
Pan, Pop jang dari tahun ketahun bisa 

, akan turut pula menentukan. 
“(Jul Chaidir) 

          

& SANTY 

| Rambut Baginja 
Mahkota Wanita 
SEBAGAI perkenalan dan mentjoba bagai- 

mana kariernja didalam berpose didepan kamera, 

Santy mentjoba untuk beraksi dan memperlihat- 
kan wadjah dan typenja agar dapat dikenali sesuai 
dengan kepribadian Indonesia asli. 

Santy jang memiliki rambut pandjang ter- 
urai sampai diatas lututnja, tidak terkena hatinja 
untuk memotong menjesuaikan dengan gadis2 
model tahun2 terachir. 

Rupanja rambut baginja adalah mahkota 
pertama wanita. 

Kepribadian dan watak jang tertjermin 
didalam wadjah mesih lebih terlukis didalam 
bentuk mode dan rambut. Memang bila orang 
belum, mengenal Santy akan mengira bahwa 

Santy seorang gadis jang sombong, gadis jang 

tjongkak. Padahal sifat sombong dan tjongkak 

bukanlah ada didalam watak Santy. Itu hanja se- 
kedar sifat kemandjaan seorang putri remadja 

jang sedang dan baru dalam taraf pertumbuhan 
dari masa kanak2 menudju kemasa dewasa. 

Dus, seakan-akan rasa harga diri jang mem- 

pertahankan adat ketimuran sehingga orang jang 

dapat mengenalinja sekilas akan beranggapan 

Santy kelihatan tidak mau bergaul dengan sem- 

barang orang! “ « - 

(Pena & Lensa: 

Agus Latif) 

  

Para Pa 

SELALU MENTJARI TER: 

DJEMAHANNJA 

SEORANG wanita muda Chili ber- 
kundjung ke Amerika Serikat. Pada 
suatu ketika ih menghadiri suatu pesta 
bersama suaminja, « diang lebih 
lantjar dalam berbit/ Ing 
geris daripada isterinja itu. Wanita 
muda tersebut hanja tahu bahasa 
Inggeris melalui film2 Amerika jang 
diputar di bioskop2 Chili, dimana 
teks dalam bahasa Spanjol selalu ter- 
tera dibawah lajar, setiap orang habis 
bertjakap. 

. Kemudian setelah pesia itu, suami- 
ja bertanja, apakah ia telah mengerti 
tentang pertjakapan2 jang berlangsung 
tadi malam. "Ja, sedikit djawabnja. 
"Tetapi setiap kali seseorang me- 
ngatakan sesuatu dalam bahasa Ing- 
geris, aku selalu melihat kekakinja 
untuk mentjari terdjemahannja. 

(PAB) 

    

  

YANTI 
BERSAUDARA 
TUNANGAN 

Satibi Darwis beserta Njonja 
dan sedjumlah anis2 dari ibu 
kota Bandung serta undang 

an lainnja. 

“CALIGULA” CAMUS DIPENTAS- 
KAN. 

ATJARA TIM-PKD pada hari2 
pertama 1970 adalah pementasan Te- 
ater tjil dengan ikan 
kon “got “kara Albert Laman 
Pementasan ini akan berlangsung pa- 
da tanggal 13. 14 dan 15 Djanuari jad 
di Teater Tertutup. 

Pementasan Caligula ini adalah a- 
kan merupakan pementasan Load 

. di Indonesia, setelah ATNI. ATF 
dung dan Teater Muslim Jogja. Na- 
mun jang paling menarik Caligula ka- 
li ini adalah garpan dan pemberian 
bentuk jang sangat unik oleh pelukis 
surrealis Danarto. 

        

   

  

   
  

  

MINGGU, 11 DJANUARI 1970. 

  

Inilah pos Helena kalau sedang beristirahat dalam apartemennja diko- 
ta Roma. Bintang film kelahiran Israel Helena Ronee jang berumur 21 
tahun ini kini sedang sibuk dengan pembuatan sebuah filmnja jang ber- 
djudul “Five Dolls for the August Moon”, jang pembuatannja dilakukan 
di Roma sedjak tahun jang lalu Helena telah berada di negeri Italia dan 
selama itu ia telah membintangi enam buah film. (AP-Photo)l 

LAMPU MERAH (Tjerpen) 

(Samb. dari Hal. III) 

hudjan air bah, mereka djadj le 
ga. Sama sekah' tak terbaiang di 
uding hilupnja kerdja Sariman 

semaont tertium Sariman dan Ka 

Gnnemia tak nernah mentikunnin, 
R-berma sesumpang menghabir 
kan sisa malam dengan tidur ber : 

Ketaika fadjar merjirgsing mem 
bakar t'ap hati petanj jang t'ng 
gal sepandjang desa ditepi rel 
kereta api, kereta malam itu 
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  Sardjana Wanita 
Temukan Tempat 
Patung Dewi Tjinta 

Aphrodite Knidos aan pa- 
ra penjair dan radja sepandjang usia 
dunia kuno. Sekitar tahun 250 sebe- 

San Francisco (M.M.). 

SEORANG wanita ahli Archeolo- 

gi bernama Love (LOVE) mengat rae lum Kristus masang Jean Junani me- 

bahwa ia telah menemukan apa jang nawarkan seluruh kotanja di- 
tukar dengan artja itu. Tetapi para 

  

  

menurut kejakinannja mempan tem 
ur didu- pat sebuah artja jang termas warga kota penduduk kota itu meno- 

  
laki 

nia - jaitu patung Aphrodite, Dewi i-penggalian pada musim 

Ma fenan di Koidon jang dimulai pada ta- 
Dr Iris C.Love, Lara Asisten un 1967 itu disponsori oleh Univer- 

Profesor pada Long Island University sitas Long Island dana jang disumbang 
mengatakan bahwa ia berharap akan — kan oleh The Old Dominton Founda- 

gi lagi untuk menemukan artja /— tion, the I Merrill Fund dan be- 
Tn termasjhur itu sendiri. pama Sasana 

. Dr Love melaporkan penemuannja — Arsitek dan Mahasiswa tingkat Tera 
” bapata pat ken Agan a2 chir dari Amerika Serikat dan Inggeris 

mn Francisco dalam is 
Lembaga Archeologi Amerika. tan man, penjak jang membe 

Danau empesi" jang ka Sab Sana an AA dan 
dipimpini sebagai tambahan 

menemukan sebuah kuil bulat apa menurut kejakinan Dr 
musim panas direruntuhan Kaidos, Mag ana Ir. 
pada pantai Turki dari Laut Aegea, ta 
menurut kejakinannja adalah tempat 
jang termasjhur itu. 

Tak ada karya seni kuno jang lebih 

    
      

asjhur daripada Aphrodite Kai- sebuah 
Sarat na Lo jeab Apodie an Me an Ne ara 

Limapuluh dua copy dadang ai Ta ea sebab 
kel kan dibuat pal |P3- —pilainja jang besar bagi rakjat Kndos. 

Sa ah dian oleh pena mbk Setama ea Le en Cave saja 
Mehaslop selama oo tas ai kaga ea love” mengatakan 

mengatal ja ia meren! 

makan akan kembali ke Kaidos untuk an yan aa s0tak, 
pang Pengaplian penggaliannja disuatu tempat 

menurut harapannja akan mene- 
Hukan patung itu sendiri. Me) 

  

(pentjegah, obat2 penjembuh dan lsin2. Konperensi2 chusus akan diada- 
kan untuk guru2 fermasi/kedokteran, dan kuliah2 ilmu pengetahuan ser 
yag firm akan diselenggarakan sebaga: baguan dari parneran mi. 
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