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BATJAAN' BERMUTU UNTUK 

IBU, BAPA DAN ANAK 

  

NO. 1217 TH.XXIV TH REP XXIV 

DARA PUSPITA Iga 
GROUP DARA PUSPITA ada- 

lah satu2nja musical — group 
Tatan nas, berhasil mentjapai 
sukses di showsnja dan me- 
lengkapi alat2 musiknja dengan 
instruments jang serba lux dan 
modern dari hasil keringatnja 
sendiri ! Memang dahulu pernah 
mendapatkan bantuan dari group 
group Ibukota seperti Los Suita 

Rama, Koes Bersaudara, Mana- 
ger Eka Combo jang pernah pula 
mengirimkannja ke Bangkok di- 
buntut tahun 1965 dil. Dan dja- 
sa2 baik dari semua penolongnja 
hingga kini tak mudah dilupakan 
nja karena telah tersurat dalam 
sedjarah perdjuangan kariernja. 

mpat dara TITIEK AR - TI 
TIK HAMZAH - SUSY NAN- 
DER - LIES AR kemudian ber- 
djuang keras untuk tidak ter- 
gantung pada orang lain dan 

  

Srikandi2 musisi populer Indonesia DARA PUSPITA 
meskipun dilam keadaan keglinginan dimusim in 
Susy Nander, Lies AR, Titiek AR, Titik Hamzah. 

  

   
berkat kemauan jang keras dan 
bakat karier jang baik maka 
achirnja DARA PUSPITA ber- 
hasil menduduki tingkat paling 
atas diantara deretan nama2 mu- 
sical group populer ditanah air, 
dimana dalam setiap ta 
pentas baginja senantiasa di: i 
oleh penonton, hal mana djuga 
banjak menguntungkan bagi pi- 
hak2 panitya penjelenggaranja. 
Namun DARA PUSPITA jang 
sudah populer sekali itu masih 
djuga terbentur pada soal tempat 
kediaman, dan hingga saat ter- 
achir ditanah air mereka jang 

  

hanja tinggal berem, i Dja- 
karta ini terpaksa aa 
pada keluarga Moerdono dengan 
bajaran jang tidak ketjil. 

Pada hari 1 24 Djuli 
1968 DARA PUSPITA terbang 
ke Singapore bersama Moerdono 
untuk melakukan showsnja se- 
lama 10 hari di Malaysia dan 
melandjutkan tour - showsnja 
kebeberapa tempat dinegeri Iran, 

Germany, Turky, Swiss dan Hong 
garia atas ikatan kontrak dengan 
Wilhelm Butz - seorang show 
businessman dari Djerman. Tokoh 

TA sedjenak berpose buat pembatja "M.M." ditanah air 1. Mereka masih tetap utuh kompak berempat : 
(Foto : Johnny Ness). 

TAIWAN TUNTUT KEMERDEKAAN DARI 
REZIM MINORITAS TJIANG KAI-SHEK 

Suatu organisasi Taiwan jang ber- 
kantor di Amerika minggu lalu me- 
njatakan bahwa Professor Peng Ming 

Min jang telah ditahan di Taipeh pada 
tahun 1964 karena dilaporkan telah 
menerbitkan suatu pernjataan jang 
mengritik pemerintah Tjiang Kai Sek, 
telah melarikan diri dengan selamat 
dari Taiwan. 

Golongan itu, jang bernama Persa- 
tuan Orang Taiwan di Amerika j 

jita-tjitakan Kemerdek: 
bersedia membuka rahasia tjara lari- 
nja atau dimana Professor Peng itu 
sekarang. Mereka mengatakan, bahwa 
isterinja, dua orang anaknja dan se- 
orang saudara perempuan masih bera- 
da di Taiwan. 

Seorang djurubitj: Organirasi 
tersebut menerangkan kepada UPI, 
bahwa Professor Peng kelak akan da- 
pat menerangkan sendiri seluruh ki- 
sah itu. Djurubitjtra jang tidak mau 
disebut namanja itu tidak bersedia 
menjiarkan seluk-beluk tolosnja Pro- 
fessor Peng dan dimana ia berada 
kerena alasan-alasan keamanan. Ia 
behkan menolak untuk mengadakan 
spekulasi kapan kemungkinan Prof. 
Peng akan membuka kartu. 

Menurut djurubit tersebut 
Professor Peng ditahan bersama 2 o- 
rang lainnja pada tanggal 20 Septem- 
ber 2964 oleh Komando Garnisun 
Taiwan karena dituduh mengchianati 
Negara. Dua orang lainnja, j.i. Hsieh 
T'SungMin dan Wei T'Ing Ch'Ao, se- 
Ka aan hukuman pendjara 
masing2 10 dan 8 tahun 

    

      

SEORANG PROFESSOR LOLOS 
DARI TAHANAN RUMAH DAN 
LARI KE LUAR NEGERI 

Professor Peng jang menduduki 
djabatan Guru Besar dan Ketua Dju- 
rusan/Dekan Fakultas Ilmu Pengeta- 
uan Politik pada Universitas Taiwan 
pernah ditahan, kemudian dikeluar- 
kan dari pendjara, tetapi masih di- 
kenakan tahanan rumah dalim bulan 
Nopember 1965 atas desakan sahabat 
sahabatnja jang berpengaruh di Ame- 
rika Serikat dan Kanada. 

Djurubitjara tersebut mengeluar- 
kan pernjatan jang menurut laporan 
didiktekan oleh Professor Peng jang 
'menjatakan telah lari dengan selamat 
dari pantai Taiwan dan tiba dinegara 
lain dan menjerukan adanja pendapat 
umum sedunia jang menuntut supaja 
Pemerintah Taiwan mengidjinkan is- 

bahwa sesudah 
tahanen rumah, ia dan anggota2 ke- 
luarganja terus menerus diawasi oleh 
petugas petugas negara, jang terdiri 
dari anggota2 Polisi Rahasia Taiwan. 
Ia djuga menerangkan bahwa Njonja 
Peng dipukul oleh seorang anggota 
polisi rahasia pada waktu diadakan 
interogasi padanja dan saudara pe- 
rempuan Professor Peng dipaksa me- 

      

letakkan djabatan Rektor suatu Per- 
guruan Tinggi di Tamsui. 

Dalam pernjataan jang menurut 
laporan menjebabkan ditahannja Pro- 
fessor Peng dan 2 orang temannja, 
Peng dan 2 orang itu menulis bahwa 
"impian Tjiang Kai Sek untuk kem- 
bbali ke Tjina Daratan tidak mungkin, 
'bahkan dalam djangka pandjangpun 

  

tusi Negara setjara normal dan untuk 
menarik bantuan lebih banjak dari 
Amerika Serikat. Tudjuan kami ialah 
untuk mengganti pemerintahan Tjiang 

penduduk Taiwan harus bersatu, tidak 
perduli tempat tinggal ataupun ke- 
lahirannja. 

Professor Peng Min Min pengarang 
terkenal dalam soal-soal Hubungan 
Internasional mengenai Hubungan 
Udara, Navigasi dan Ruang Angkasa, 
telah memberi kuliah-kuliah di Dje- 
pang, Kanada dan Perantjis. (UPI) 

  

TEATER NASIONAL MEDAN 
DALAM rangka kegiatan seni 

drama di Taman Ismail Marzuki : Pentaskan 

RASHOMON 
Di- TIM      

Djakarta, pada tanggal 3-4 Peb- 
Fuari jad. akan diisi dengan pe- 
mentasan drama Teater Nasional 
(TENA) dari Medan, dimana Te- 
ater Nasional Medan ini akan 
menampilkan sebuah kisah klas- 
sik dari Djepang jang berdjudul 

   
Satu adegan tragedi dalam drama “Rashomon”', dimana Masago (Armelia) 
sedang mengantjam untuk membunuh suaminja Kanazawa (Lahmudin 

Panel, (Photo : Burhan Piliang) 

RASHOMON. Rashomon adalah 
kisah jang sangat terkenal di Dje- 

pang karya pengarang Ryunosu- 
-ke Akutagawa. 

Seperti diketahui kisah Ra- 
shomon dalam bentuk film te- 
lah pernah memenangkan hadiah 
Grand Prix di festival Internasio- 
nal Venetia pada tahun 1951 

jang reginja dipegang oleh Akira 
Kurosawa. 

Kisah Rashomon didramati- 

     

     

BERFIKIR MERDEKA “ BERSUARA MERDEKA 

    

Woerdono ja sama sekali 
bukan sanak ataupun ma- 
nager dari DARA PUSPITA, ha- 
nja sadja telah diminta bantuan 
menguruskan segala sesuatunji 
tentang melakukan show Ka 
negeri dengan ikut serta bersama 
musisi2 wanita itu. 
- Kontak dengan pihak pelin- 
lungnja di Djakarta dan — 

orang tua di Surabaja selalu 
dan dalam menanggapi issue2 
negatief jang ada djuga berselen- 
tingan tentang DARA PUSPITA, 
dinjatakan d tegas bahwa 

DALA PUSPITA hingga kini ma- 
sih tetap utuh berempat dan me- 
reka tetap erat kompak bersatu 
dalan karier maupun pergaulan 
sehtari2 - demikian Iiajor Soeko- 
tjo RS dari LIKDANi V DJAYA 
selaku pelindung dan penasehat 
DARA PUSPITA. 

Diterangkan selandjutnja bah- 
wa saat ini DARA PUSPITA ber- 
ada di ibu - negeri Inggris, Lon- 
don setelah menjelesaikan shows 
nja di Honggaria dan menudju 
Djerman untuk memutuskan kon- 
traknja dengan Mr Wilhelm Butz 
Pemuntjulan DARA PUSPITA 
mendobrak pentas? didaratan 
aa dengan sukses besar itu 
t berhasil menggegerkan 
orang2 Barat setjara ise ka- 
rena djustru DARA PUSPITA 
musical - group wanita jang ung- 
gul dari Indonesia"! ! ! 

DARA PUSPITA berhasil me- 
rebut hati penontonnja dan ke- 
mampuan kariernja jang menon- 
djol itu mendjadi rebutan dianta- 
ra show - businessman di Ti 

in) 

  

    

  

“ HAK MANUSIA MERDEKA 
Mm 

PENJEDAP MASAKAN 

  

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

INGGU, 1 PEBRUARI 1970 

  

Dengan denjum dikulum keramahannja, foto jang pembatja sedang tatap nikmati ini adalah langsung dikirimkan oleh salah seorang 
dara dari grup “Dara Puspita" Titiek A.R. untuk para pembatja “M.M.” dengan disertai salam kangen dan rindu. Pose gambar mere- 
ka ini adalah saat2 terachir di Djerman, sebelum siap2 mau berangkat untuk melandjutkan tournja ke London. 

(Foto/Dok : N.D.) 
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KUDETA DI IRAK 
TAK KALAH DENGAN TJERITA 
SPIONASE JAMES BOND 

Irak Tuduh Israel, Djerman Barat. CIA. 
Iran Terlibat Komplotan Kudeta 
BEIRUT . . . Sendjata2 jang di- 

selundupkan melalui perbatasan, uang 

  

    
di rumah2 sewaan, surat2 jang di 
dengan huruf kode : .. pendeknja se- 
gala matjam jang didapat dafam tjerita 
Jarnes Bond . . . telah disebut oleh 

jabat2 Irak dalam mengungkapkan 
atu komplotan untuk meng:     

  

gulingkan pemerintah mereka. 
Ketjuali itu pedjabat2 Irak telah 

menjatakan bahwa tidak kurang dari     

  

5 negara jang. tel 
langsung atau tidi 
komplotan kudeta itu, jaitu Amerika 
Serikat, Iran, Israel, Djerman Barat 
dan Inggeris.' Mereka djuga mengata 

'kepentingan-kepentingan 
asuk didalamnja. 

kan bahwe 

  

   

      

saha pertjobaan kudeta 
lasa minggu lalu. Ke- 

mudian djurubitjara resmi 
Irak menerangkan seluk-beluk kom- 
plotan tersebut dan menjatakan bah- 
wa Intelidjen Irak telah mengetahui 

segala-sesuatunja uh sebelum per- 

tjobaan kudeta itu dimulai. 
Djurubitjara pengadilan - jang ter- 

diri dari 3 orang - mengatakan setelah 

44 orang didjatuhi hukuman mati, 
bahwa 3 perwira Israel, seorang per- 

Ll jerman Barat dan sa, per- 

IA, telah mengatur Iriman 
senjata da Iran melalui 

perbatasan kepada yongaea 
komplotan. Sendjsta-sendjata it 
djumlah 3000 sendjata otomatik dan 
650.000 butir peluru. Sendjata-sen- 
djata itu dibuat di Israel dan diberi 
kan sebagai sumbangan kepada Peme: 
rintah Keradjaan Shah, katanja. 

Menurut djurubitjara tersebut, se- 
luruh perwira jang ditus an 
wasi pengiriman sendjata-sendjata Itu 
berhubungan langsung dengan CIA 
dan Intel Israet di Iran. 

Sementara itu pedjabat resrni Pe- 
merintah Irak mengumumkan terli- 
batnja perusahaan-perusahaan minjak 
Inggeris dalam komplotan itu. Djuga 
Sekretaris III Kedutaan Besar Iran 
Daoud Taher sebagai Koordinatornja, 

sedjak Mei 1969 telah mengadakan 
'hubungan-hubungan pertama dengan 
Pera anggota komplotan Irak. Rapat- 
rapat diadakan dirumah-rumah sewa- 

an di Bagdad antara perwira-perwira 
pensiunan Irak dan diplomat-diplo: 
mat Iran. Djendral Abdel Ghani Al- 

Rawi jang sudah dipensiun dan dihu- 
kum mati in absentia adalah pemim- 
pin komplotan, sedangkan pertukaran 
berita dan pesan-pesan rahasia dilaku: 
kan dirumah Dr. Hassan Al Khajat. 

Pengiriman-pengiriman — sendjata, 
gelap dilakukan untuk pertama kali 

    

   

  

  

Andjing Pengontrol Gas 
BERBULAN-BULAN lamanja 

seekor andjing bernama Dingo, 
disiapkan seksama untuk 

bekerdia di komunikasi 

  

ngurus “Tallingas' dengan gadji 
$&. 10 sebulan. Gadji itu dipergu- 
nakan untuk makannja sendiri- 

tentunja. Dingo dapat membang- 
gakan hal itu, sebab tidak setiap 

andjing dapat berlagak dengan 

gadjinja. 
AA. Andjing itu mengawasi deng- 

an teliti agar gas tidak keluar da- 
ri salurannja dan tidak menjebab 
kan ketjelakaan manusia. Didae- 
terah Dingo tetap beres. Dan ga 

rahi tidak ketjil: 23 
Tania dikota Tallin Kg pan- 
djangnja 5.713 meter keseluruh 
annja. Dan setiap meter perlu di 
awasi : apakah gas tidak botjor ? 
Selama waktu itu Dingo sudah 

mendjadi pekerdjaan berkwalifi- 
kasi ringgi. Ketika dimagistral gas 
ditemukan kebotjoran, maka bia 
sanja dikirimkan mobil untuk 

Dibagian pengurus ' Tailingas'" 
bekerdja dua ' rekan' nja lagi- 
Verro dan Teero namanja. Ma 
sing-masing mereka mempunjai 
daerah sendiri (Pab ) 

  

nja dalam bulan Oktober 1969 dan 
kemudian dalam bulan jang sama sua: 
tu pertemuan diadakan di Kue 

Iran Dr Perzim menerangkan kepada 
para anggota komplotan bahwa pe: 
merintahan jang baru nanti akan me- 

    

    
    

lan Timur Tengah. Ia mendesak kepa- 
da mereka supai 
tjana-rentjana itu dan mendjandjikan 
dukungan Pemerintah  Keradjaan 
Shah 

Para anggota komplotan kemu: 
dian merentjanakan — pembunuhan 
terhadap Pimpinan Pemerintahan Irak 
jang sekarang dengan maksud meng: 
hantjurkan grup Baathist. Pada per 
tengahan bulan Defember mereka me. 

  

nerima kiriman sendjata jang kedua 
Gan pada hari Natal uang sebanjak 
10.000 dinar atau 28.000 dollar Ame: 
ika Serikat 

   orang perwira 
dalam komplotan itu. Perwira terse- 

but jang setia kepada Pemerintah me- 
ngungkap rahasia tawaran itu dan di 

  

minta untuk pura-pura ikut 
Kemudian dua alat pengirim be: 

rita diberikan kepada. para anggota 
komplotan, salah satu diantara kedua 
alat itu dipergunakan untuk minta 
bantuan militer Iran, djika dibutuh 
kan. 

Mula-mula kudeta direntjanakan 
diadakan pada tanggal 17 Djanuari 
tetapi kemudian tanggalnja dirubah 
mendjadi tanggal 20 Djanuari. Intel 
Irak menangkap pesan jang dikirim 
dengan kode antara para anggota 
komplotan dan pedjabat - pedjabat 
Iran. 

Para anggota komplotan merentja 
nakan untuk menguasai Garnisun 
Tank Al Rashid jang penting sebelum 
bergerak ke Bagdad. Tetapi para pe- 
dijabat jang mengetahui adanja kom. 
plotan itu masuk dan menangkapi 
semua orang jang tersangkut dalam 
komplotan. Djurubitjara tersebut ti 
dak menerangkan bagaimana dua 
orang anggota tentara terbunuh pada 
malam Rabu itu jang sedang mem- 
pertahankan posisi Pemerintah mela 
wan komplotan. Akan tetapi para 
penumpang dan pelantjong dari Bag- 
dad melaporkan bahwa pada malam 
itu tank-tank bergemuruh melewati 
dialan-djalan kota. (UPI) 

BIAR MINJAK NAIK ... 
A9AL BERA 
TURUN 
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HALAMAN 1 

SABAN hari djutaan pria me- 
ngerok (mentjukur) djenggotnja. 
Mereka tahu bahwa pekerdjaan 
itu tak bedanja seperti membabat 
alang2 dimusim hudjan. Han. 
lah kata madjalah terkenal " 
Wereld”" membuka tjeritanja an 
tang djenggot. Ja, memang kini 
Gitebas, esoknja akan tumbuh 

kembali menantang, seperti hari2 

kemarin. 
Namun banjak pula orang jang 

membiarkan djenggotnja meng- 
hutan diwadjahnja. Kita kenal 
tokoh2 berdjenggot seperti pak 
Gatot Subroto almarhum, pak 
Subardjo S.H., pak Ali Sastroa- 
midjojo SH jang baru2 ini me- 
langsungkan pernikahannja, dan 
lain2nja. Orang2 besar didunia 
pun tak sedikit jany memelihara 
djenggot, seperti Tagore (salah 
seorang pemenang hadiah Nobel 
dari Asia), George Bermard Shaw 
Vincent van Gogh, Napoleon III. 
Dan datam sedjarah ternjata ter- 
dapat matjam2 alasan mengapa 
orang mentjukur atau membiar- 

kan djenggotnja tumbuh. 

Diogenes, seorang pilsuf zaman 
Junani purba, ketika ditanja mengapa 
ia berdjenggot. Didjawabnja: Itu me- 
ngingat banwa ia laki2. Djawabnja 
aneh chas dari tokoh sinting. Tetapi 
dilain pihak banjak pula orang jang 
mempunjai anggapan sama, djenggot 
adalah simbol kedjantanan. 

Sesungguhnja djenggot membuat 
laki2 nampak lebih serem dan me: 
nondjol perbedaan dari perempuan 
Dari golongan Hawa sendiri rupanja 
banjak jang meng-idam2kan partner 
jang berdjenggot. Pepatah Belanda 
berkata: "Tjiuman tanpa djenggot 
terasa seperti sup tanpa garam'" 

Heroisme seringkali dihubungkan 
dengan djenggot pandjang. Di Timor 
dahulu seoranr pria jang telah mem, 
bunuh musuh diangkat oleh £ 
mendjadi bangsawan dengan ki 
seperti berikut: "Kau telah kui 
sebagai leleki berdjenggot pandjang 
sebagai orang pemberani." 

  

   

  

Penghargaan Djenggot di Rusia. 
An 

DI RUSIA dahulu, penghargaan 
terhadap djenggot djuga sangat besar. 
Djangji seorang berdjenggot dianggap 
lebih berharga daripada sumpah se 
orang jang bermuka litjin seperti wa: 
nita, Sudah mendjadi kebiasaan di 
untuk memegang atau menjentuh 
dienggot bila mengutjapk: 

Dalam kitab sutji terdai 
ra2 jang menundjukkan besi 
nilaian terhadap djenggot. Ker 
ud (David) radja Israel, mengirimkan 

  

   

    

    

      

.orang2 Ammonia, me 

  

DJENGGOT » 
BERNARD SHAW 

UNTUK 
SEMBUNIJIKAN 

LUKANJA 
Hanan radja 
la menangkap 

utusan2 itu serta mentjukur 
dienggotnia. Ini suatu penghi 
hanja dapat dibajar denga 

   
Utusan-utusan kep: 

   

     
Walaupun orang Rusia mendjun- 

diung tinggi djenggot, tetapi 
Peter Jang Agung, djenggot adalah 
tanda keterbelakangan. Oleh Kaisar 
Rusia itu diadakan aturan: Barang si 

  

apa memelihara djenggot harus bajar 
padjak, sedang jang mentjukurnja be: 
bas dari bea, tetapi harus bekerdia 
untuk kem 

Tentang 
bah wibawa selera 
ber-beda2. Paul Krug 
Republik Transvaal pada 
memerintahkan seorang mu 
ang masih sangat muda supai 
numbuhkan djenggotnja agar kelihat 
an lebih tua dan berwibawa. Dan 
mungkin bila Fidel Castro membersih 
kan muka dari brewoknja, dia akan 
merasa kurang keangkerannja mesi 
pun seorang bandit ulung dari Sicil 
Guiliano, mentjukur djenggotnja djus: 
tru untuk menambah pribawania di 

gerombolannja. Al Capone 
lan Mafia dahulu djuga ber: 

wadjah litjin bersih. 
TETAPI tahukah anda apa sebab 

Bernard Shaw, pengarang Inggris jang 
djenggot 

    

    

    

   

    

      
   » Bukankah pada waktu itu 

saudara laki2 Tn. Toprock 

baru pulang dari mengundju- 
ngi dirumah sakit Denver, 
ketika ja melihat bandit 2'itu 
di Pinon Pass. 

# Betul . .. Glenn sampai 
dirumahnja kira2 seminggu 

kemudian. 

- Seharusnja anda mengenal 
Tn. Toprock djauh lebih baik 
dari siapapun djuga! 

#Ja. . Ia berumur 10 tahun 
ketika keluarganja pindah 
kedaerah ini dari Boston. 

    

PERANAN DJENGGCOT 
SEPANDJANG SEDJARAH 

   
    

  

Sedang 24 abad jang $ 
Agung dari Madadania 
pusing akan anggapan 
djanggot, memerintahkan semua pe: 

ja untuk mentjukur liti 
djanggot mer 
dalam perang 
djadi pegangan jang baik bagi musuh. 

Bitjara tentang hal ihi karni ter. 
ingat bahwa anggota2 ordo rohaniwan 
tertentu tidak dibenarkan memel 
djenggot atau kumisnja, ketjuali ada 
alasan jang sjah. Seperti seorang ro- 
haniwan jang konon mempe izin 
membiarkan rambut muki . 
tumbuh djenggotnja, ia mendapat 
eksim, 

  

    

  

  

     

'Sepandjang zaman djenggot mem. 
punjai peranan djuga di 
keagamaan.     
dulu harus bergundul dan ditjukur 

sedang imam2 Greek O 
todox malahan senantiasa berdjang- 
got pandjang. Diantara bangsa Roma- 
wi dulu, pentjukuran djenggot jang 
pertama disertai pesta-pesta besar, 
dengan korban mempersei 
rambut kepada dewa2 sebagi 
kasih Atas perlindungan mereka sela" 

    

  

   

     

  

   

  

mentjutii ke- 
alipun. Djuga 
nurut aturan 

angkas rambut 
dan djengdotnja. 

aa, 
Humor tentang Djenggot. 
aan 

TETAPI dalam sedjarah seringkali 
terdjadi gara2 karena djenggot. Ketika 
seorang imam, Guilla ume Suprat, 
jang baru sadja diangkat mendjadi 
uskup di Perantjis mengadakan pawai 
masuk keuskupni ditunggu oleh 
para rohaniwan dimuka pintu Kathe. 

serta marta mereka ti- 
a mereka memberikan sebuah 

iala dan gunting kepada uskup 
itu disertai pernjataan " 

ada tahun 1552 
rs, harus mengorban 

kan keindahan djenggotnja begitu dju 
ga Kardinal dari Angenes dalam tahun 
1556 dan Antonio de Cegui dalam 
tahun 1564. Tetapi mereka tidak 
gampang menjerah seperti Duprat, 
dan hanja setelah berdjuang bertahunZ 
achirnja mereka dengan pertolongan 

Kedjadiai 
waktu pemerintal 

n telah di: 
, maka radja 

em 

simpuh n kakinja dan seorang 
demi seorahg dihabisi rambutnja, dan 
tentu sadja tidak lupa rambut-rambut 
'hiasan didagu mereka (PAB) 

Na aN erni 

TN) 
she T.cner 

- Kukira ia dilahirkan dalam 
sebuah bilik ditanah jang 
dimiliki Nj. Cobb sekarang. 

tidak! Ibunja membentji 
kehidupan didesa. 
Sampai matinja ia tetap 

ingin kembali ketimur. 

    

  

(3 aan 
MOU AS 

“NG Kep ae 3 

- Mengapahah Tn. Toproek 
berdusta tentang permoho- 
nan terachir ibunja sebelum 
mati untuk dikubur diatas 
tanah itu, Easy ? 

" Untuk mendjelaskan bahwa 
ia sangat perlu membeli ta- 
nah itu . . . dan untuk me- 
njembunjikan maksud jang 
sebenarnia! 

  

  

. Duinilah tempat Tn. Toproek 
sembuh kembali sesudah ketje- 
lakaan balon itu! Mudah2an 
ia akan sembuh kembali kali 
ini 

“ Sedang anda mentjari ketera- 
ngan, akan kutanjakan apakah 
mereka masih menjimpan tja- 
tatan2 tentang masa lalu itu. 

    

        

  

  

- Ujika ada kesempatan jang 
baik, aku akan menanjakan 
padanja persoalan jang sebe- 
narnja! 

#"Tarffffkan djuga mengapa ia 
kemudian menjangkal bahwa 
ja telah melihat suatu luki- 
san primitif jang aneh jang 
pernah ditjeritakannja pada 

  

Makim Hite. 

  

- Pasien itu bernama Glenn Top- 
rock ... dirawat bulan Djuli 
1907. Apakah anda masih 
mempunjai tjatatan mengenai 
"1907? 
Masjaalah! Hal ini akan mema- 
kan waktu banjak! 

  Ja Te Ia Ya Pa 
- Aneh! Dimana ta pernah 
melihatnja ?Dan apa jang 
terdjadi dirumah sakit 
sehingga ia merubah pendi- 
riannja ? 

“ Ah... mungkin tidak di- 
rumah sakit . . tetapi dalam 
perdjalanan pulang. 

    
'a mulai masuk tanggal 
17 Upah Gan Giksiahan pe 

lang tanggal 1 Agustus! 
“ Hanja 15 hari 9 Tetapi 
setiap orang ... mengira 
Menma, Terima kasih, Nona! 

Dua hari kemudian . 

MINGGU MERDEKA 

  

'Audrey Hepburn telah menemukan kebahagiaan tjintanja kembali sete- 
lah menikah dengan Dr.Andrea Dotti, seperti terlihat dalam gambar. 

    

   

      

   
   

  

   

    

   
   
   
   

  

   

    

   

  

   

  

   
   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

      
NAMA lengkapnja Sri Rudatin 

Gunawan, dan lebih dikenal lagi de- 
ngan nama Titien Gunawan. Tetapi 
bagi kawan2 dekatnja, dia lebih dike- 
nal dengan panggilan ini. Ja, dan me- 
mang itulah panggilannja sehari-hari 
dirumah - Ini. Singkat, terang, dan 
lutju bukan? 

Titien dilahirkan dikota Tegal, 23 
Maret'49. Dia sedjak ketjil memang 
senang menjanji. Dan bakatnja ini 
mungkin warisan dari Ibunja, iang du: 
lu djuga seorang penjanji jang tjukup 
terkenal. Sebagai penjanji, Titien 
'mempunjai gaja dan tjara jang sangat 
mengesankan dalam membawakan la- 
gu jang dinjanjikan. Terutama dalam 
membawakan lagu2 jang slow. Gaja 

( UPI - Photo). 

Jang Pernah djadi 
Penjanji Tetap 
Di Bali Beach Hotel 

dan expresi Titien sungguh2 bisa men- 
djiwai makna dari lagu2 - aja. Kare- 
nanja, tidaklah heran bila Titien per- 
nah djuga mendjadi penjanji tetap 
di Bali Beach Hotel. 

Meskipun Titien senang menjanji, 
tetapi dia tidak mau melalaikan pe- 
ladjaran sekolahnja. Sekarang ini, Ti- 
tien kuliah di ABA Djokdjakarta, 
Gjurusan bahasa Perantjis, Jan sudah 
sampai tingkat dua. Ketika penulis 
menanjakan mengapa djustru bahasa 
Perantjis jang dipilih, Titien mendja- 
wab bahwa itu karena dia senang 
mendengarkan orang berbitjara Peran- 
tjis. Sebelum kuliah di ABA Djokdja, 
Titien pernah pula kuliah di Fakultas 
Hukum Bali, selama setengah tahun. 
Tentang masa depannja, Titien me- 
ngatakan bahwa " It's.a secret. aow'. 
Dan jang terang, sesudah dia berha- 
sil menjelesaikan studinja nanti, dia 
akan pindah ke Djakarta. 

Titien dilahirkan memang dari ke. 
luarga seniman. Ajahnja, Amang Gu- 
nawan adalah manager dari rombo- 
ngan Drama and Revue “Lokaria" 
Dan Ibunja dulu adalah penjanji dju- 
ga, jang dikenal dengan nama Maleha. 
Titien hanja bersaudara seorang sadja, 
Jakni kakaknja. Djadi djelasnja Titien 
adalah puteri bungsu. Tetapi, meski- 
pun sebagai puteri bungsu nampaknja 
Titien tidaklah mandja. Hal ini ke- 
lihatan ketika penulis datang keru- 
mahnja, Titien baru sibuk membantu 
Ibu membersihkan dan mengatur 
home decoration. Sebab, disamping 
'menjanji, hoby-nja jang lain adalah 
mengatur rumah dan memasak. Pe- 
nnjanji jang dikaguminja adalah Dusty 
Springfield, Johny Mattis, dan Ernie 
Djohan. 

Begitulah sepintas lalu perkenalan 
kita dengan penjanji muda jang ber- 
wadjah lembut, Sri Rudatin Guna: 
wan. Dasi sebelum penuris minta diri, 
Titien masih sempat menjampaikan 
salam manis buat pembatja dan pen- 
tjinta “Minggu Merdeka”. 

( Hen. S ) 

'SER.TAHUN3 lamanja Mel 
Ferrer dan Audrey Hepburn 

telah kawin lagi. Apakah ia 

rang bahagia atau tidak? 

DA desasdesus bahwa 
pertjeraian itu disebabkan 
lantaran ada hubungan an- 

tara Producer Italia, Luciano Vin- 
cenzoni, dan Audrey, jang lebih 
dari hanja persahabatan biasa. Vin 
cenzoni sering dilihat menemani 
Audrey di Via Veneto, sentrum 
pesiar dan piesiran di Roma jang 
masjhur itu. Sas-sus lain pula me- 
ngnitkan Audrey dengan aktor 
Wilkam Holden dan dengan Al- 
bert Finney, "Leading man” dan 
aktor-lawannja dalam film "Two 

for the Road”, 
Sebaliknja pula ada jang menu- 

duh bahwa Mel Ferrer jang tak 
setia, bahwa ada romance antara 
Mel dan Mja Ferrcw, jang men- 
dapat tawaran 400.000.- dollar da 
ri Ferrer dan menerimanja, untuk 
bermain dalam produksi Universal 
"Peter Pan” di London. Pun Mel 
jang meminta aktris Perantjis, Cat 
herine Deneuvre, memainkan peran 
utama dalam film "Mayerling”, 

digossipkan punja perhatian ro- 
mantis terhadap Francaise jang ru 
pawan itu. Tapi Ferrer sudah tju- 

kup oleh hal2 lain 
dari melibatkan diri dalam roman 
tik. Ia telah bentrokan dengan ma 
djikan2nja dan achirnja didepak 

keluar. Waktu Terrernce Young 
mengambij opname di Austria, na 
mma Ferrer telah hilang dari daftar 
nema2 jang mendukung film ter- 
sebut diatas. 

IRI HATI 

ESULITAN2 Audrey jang 
dialaminja dengan bekas 
suaminja Mel Ferrer, me- 

nurut bekas isteri Yul Brynner jg 
tinggal berdekatan dengan Audres 

di Tolochenaz, dan temannja jang 
paling akrab, terletak dibidang di 
luar pertjintaan. Sebab dari run. 
tuhnja pernikahan jang tadinja tam 

  

Bintang film Amerika Joane 
film baru "A HALL OF MIRROR: 

      

MINGGU, PEBRUARI 1970. 

  

an “AKU BUKAN WANITA 

Kalau Tak Ingin 
2 Ditjinta 
" Kata : 

AUDREY 
HEPBURN 
alah karena Mel tak dapat meneri 
ma, bahwa isternja lebh dia. Aud- 
rey seorang aktrs jang gemilang 
meltbihi kebanjakan dari rekan2- 
nja, dan bermain lebih baik dari 
Mel. Serng mereka bertengkar ten 
tang hal2 jang tak berarti. 

Bila Audrey bepergian dibawah 
nama "njonja Ferrer”, karena de- 
ngan begitu ia tak beroleh kesuli- 
tan2 dari penggemar2nja jang ing 
in mendekatinja, suaminja njele- 
tuk: '”Tu, Ferrer tak dikenal oleh 

siapa pun, Hepburn oleh setiap 
orang." Lama kelamaan hal ini 
mendjadi dbsesi. Audrey telah hce 
daja-upja seberapa dapat untuk 
menjelamatkan perkawinannja. Pi- 
kiran tentang sesuatu pertjeraian 
mengerikannja, pun untuk putera- 
nja- Sean, jang amat sajang kepa 
da ajahnja. Sifatnja jang lembut 
dan ramah menentang hal jang talt 
terobahkan lagi seperti perpetja- 
han sedefinitf itu Ia selalu men- 
djauhkan diri dari kebiasaan mu- 
rah bintang? film, jang sering ber 
ganti kekasih seperti jang telah 
mendjadi permainan di Hollywood 
itu. Maka timpaan pukulan pertje- 
raian itu pun lebih keras dirasa- 
kannja. Ia sangat menderita kare 
nanja, dar bersedia mengorbankan 
apa pun untuk menjelamatkan ika 
ikatannja dengan Ferrer. Tapi ac- 
hirnja keadaan tak tertahankan 
lagi, dan mereka pun bertjerai. 

BAHAGIA BARU 

I ALU muntjullah seorang ac- 
bli imu djwa Itaja, dr. 
Andrea Dotti, dergan siap: 

Audrey sesudah pertunargan jg 

N 
codward dan aktor Anthony Perkins sed ng 

EBUAH BANGSAL PENUH IJERM,N”) jang sekarang sedang dibuat 

I i 

sangeet oyardji setia sehidup se- 
mau jang baru. Mereka berkenalan 
dulam suatu perdjalanan pelantjo- 
ngar, di Laut Tengah-Sesudah me 
rgalami suatu gugur-kandungan 
jang sangat mengganggu saraf Aw 
drey je“g mengharapkan seorang 
puteri disampirg Sean, ditambah 
pul: dergan kesulitan?nja dengan 
Mel Ferrer itu, ia meminta perto- 
kcngan dr. Dotti. Sesuatu ikatan 
pu/suhabatan terdjalinlah antara 
Audrey dan Dotti, jang mer.imbul- 
kan pula sangkaan bahwa Mel 
dibuang karena Dotti. Tapi waktu 
itu belum ada hubungan mesra 
antara keduanja. 

Ketika Dotti ditanja apakah ia 
setudju bila isterinja akan berdiri 
lagi dimuka kamera, ia menerang 
kan bahwa is tak keberatan, tapi 
dalam hal demikian ia ingin selalu 
hadir. "Bukan karena tjemburu, 
"kata Dotti jang 10 tahun mudaan 

dari Audrey jang 40 tahun itu 
"Seorang wanita jang sempurna 
tak punja usia. Untuk wanita2 ter 
tentu sepuluh tahun itu akan be- 
tarti banjak, tapi bagi Audrew 
dan saja perbedaan itu tidak ada 
tekali.” Dan ketika Audrey dita- 
nja, apakah ia bahagia dengan ke- 
adaannja sekarang, ia mendjawab: 
"Ah, bahagia. Tak dapat dibajang- 
kan, bahwa ada seorang wanita 

   

shock sesudah perkawinan jang 
14 tahun lamanja. Aku bukannja 
pakrja bahaja itu ialah ka 
rena Mel tak dapat meneri- 

daja-upaja seberapa dapat untuk 
raian dermikian sebagai — suatu 
seorang wanita sedjati, djika tak 
gandrung akan kasih seorang pria. 
Setiap wanita ingin ditjintai. Dan 
aku bukan sematjam orang jang 
suka sendran....'" 

Setiap wanita ingin  dirjintai 
Dan gtu bukan scmatjam orarg 
jang suka sezdirian Kk 

  

berlatih dalam sebuah adegan 

Yengan mengambil opuame di New Orleans dibawah pimpinan Stuart Rosenberg dari Amerika, sedangkan bintang 
lain jang membintangi film itu ialah aktor Paul Newman. (AP) 

  

INFO ARTIS 

  

EKA NUSA ART AND DANCE 
GROUP pimpinan Arifin Arif adalah 
suatu unit dari BKAM pimp. Major 
Laut Umar Nachtub. Organisasinja 
teratur rapi dan membagi bagi para 
anggotanja dalam seksi-2 jang paling 
sesuai dengan kemampuannja. Ada 
seksi Tarian, seksi Drama dan seksi 
janjian. Untuk kemantepan kekom- 
pakan dan pengembangan selalu di- 
adakan latihan dengan teratur. Se- 
tjara berkala mereka muntjul di Ta- 
man Ismail Marzuki ataupun di TV-RI 

LAGU Bengawan Solo tjiptaan 
Pak Gesang ternjata merupakan lagu 
jang banjak digemari oleh luar neaeri 
Lagu tersebut selain banjak dibawa: 
kan oleh penjanji2 kita, maka diluar 
negeri itu telah dinjanjikan dalam ber 
'bagai bahasa seperti Djepang, Manda- 
rin (Tionghowa) diuga dalam bahasa 
Inggris oleh seorang penjanji Afrika 
Selatan. Hal ini diungkapkan oleh 

Mr Lee H.King salah seorang pediabat 
Phonogram Philips di Singapura jang 

ra pentjipta Indonesia jang lagu2nja 
direkam oleh Philips Phonogram di 
Singapura. 

Mr Lee djuga mengungkapkan 
bahwa dari negeri Belanda dan Aus- 
tralia banjak datang permintaan un- 

jang dinjanjikan kembali oleh artis2 
disana melalui pertundjukan-Radia 
dan TV. Itu sebagian ketjil hasil tju- 
(plikan omong2 wartawen Anda keti 
ka bertemu di Hotel Indonesia deng- 
an Mr Lee tersebut. 

BUNG HERMAN TOBING salah 
seorang pemain Bass Jazz ibukota, se- 

jang sangat dekat dengan RRI teruta- 
ma di Medan dan di Bukittinggi, teru- 
tama dalam masa revolusi phisik. Ki- 
ni Bung Herman lebih sering berga- 
bung dengan Kwintet ACHIRUDDIN 
pimpinan Bung Achiruddin. Semoga 
'Bung Herman tjepat sembuh, doa da- 
ri teman-teman. 1 

BEGITU kembali berada di Dja- 
karta Bung Nuskan Sjarif telah men- 
dapat tawaran J & B Enterprises reka 
man dengan Elly Kasim dengan lagu2 
Minang. Dalam dua minggu ini kabar- 
nja akan selesai. Sementara itu bulan 
Pebruari jad. Elly Kasim berangkat la- 
gi ke Hong Kong djuga untuk rekam- 
an dengan The Steps. Bung Nuskan 
Sjarif pun telah ditawarkan pula mem 
buat rekaman oleh DIMITA Moui- 
ding Djakarta. Kemungkinan biduan- 
ita Ernie Djohan jang akan diadjak o- 
leh Nuskan Sjarif. 

BUNG DICKY SUPRAPTO me- 
nerangkan, bahwa dalem tahun 70 
ini TIDAR FILM pimpinan istrinja 
Suzanna akan mulai lagi dengan pro- 
'duksinja. Disamping itu Bung Cicky 
dan Suzanna telah membuat rekaman 
piringan hitam pula di Singapura 

bbaru:2 ini dengan iringan Band EKA 
SAPTA. 

Ditanja tentang djumlah lagu jang 
direkamnja dikatakan tjukup banjak 
dan dalam waktu dekat ini sudah 
'akan beredar di Indonesia. 

Jul Chaidir 

   

        

   

    

   

      

Karakteristik Penjanji2 

Pop Indonesia 
BERBITJARA tentang pe 

ujanji2 Pop engga 
Singers) tentu kita tidak da 
pe mobgekan Oan San. 
mana mereka menjanji, ba. 

mereka beriatih dan 
bagaimana meicka mentjari 
Gjalan dapat menarik hati pe 
ndi:ton dan penggemarnya. 
Djustru itu bagaimanapun 

Gjuga, para penjanji pop In- 
donesia kadang? terpaksa ha 

"over acin.g” dicepan to 
rong dan merobah naua dan 
irama suars agar dapat me. 
narik perhatian. Disamping 

Hi 

. 

      

  

  

Melihat gedjalz2 ini tam. 
paklah terutama para penjir 
ta lagu2 pop sekarang ini 
bahwa musisi2 remadja kita 
chususnja venjanji2 pop In. 
donesia makin lama keliha. 
tan makin parah keadaannja 
dibandingkan dengan penja- 
nji2 pcp jang dahulu. 
Untung Indonesia masih 

mempunjai penjanji Frans 
Doromez jang telah menang 
na semai eren musik Pop 
luruh Indonesia di Suraba. 

- Kita masih mempunjai pe 
njanji pop seperti Broery. ki 
ta masih mempunjai penja 
nji pcp Bob Tutipolly. Tavi 
ita | semuanja naik dan me. 
nandjak hanja karena suara 

Doromez, Broery, Boo Tatu. 
polly, Vivi Soemanti dsb me- 
n.. seadiri #tepan sebuah 

Kk up jang tengah menjua 

biasa dilatih didepan tjorong 
dan mengiringi sesuatu lagu 
tentu makin lama akan ma 
kin kaku Tidak djarang dju 
ara bintang radio tahun? ie 
lalu hanja djatuh karena ks 
tjerobohannja. 2 aa ra- 
di» jang bertahu? enggon 
dol djuara pertama djatih ka 
rena kurang latihan Itulah 
sebabnja perlunja djuara? 
pop Kita selahi berlatih Ti 

dak hanja berlatih menjanji 
sadja, tetapi diuga berlatih 
tjara mengitjapkan kata2. Te 
rutama kata2 jang diutjan. 
kan dan diambil dari bahesa 
asing, Belanda. Inggris, Pe- 
rantjis, Spanjcl G:t. Sebab ka 
dang2 utjapanpun mempenga 
ruhi baik dan naiknja suatu 
nama penjanji. 
Umpamanja Broery nama. 

nja menandjak dewasa ini ka 
rena utjapan bahasa Inggri: 
jang demikian djslas Orang 
memberi djulukan kepada 
Broery Tom Yones Indonesia. 
Frans Doromez orang membe 
ri djulukan Frank Sinatra 
Diah Iskandar orang membe 
ri Gjutakan Conny Francis Iu 
donesia dsb. 

Itu semuanja bukan karena 
sadja tetapi djuga ditenta. 
kan dengan tjara pengutjap. 
an kata2 dalam lagu ita sen. 
diri. Apalagi kalau diingat 
bahwa kebanjakan dari pe 
njanji2 pop. Indonesia tenta 
telah rtentjitjipi duduk seba 
ai manasiswa disalah satu 

uan Tinggi atau Akade 

  

mi. 

mendapat 
Vegas. Apekah 
banggakan. Djustru itu 
harus pelihara mutu musik 
dan penjanji2 pw kita Baik 
dimasa sekarang maupun di 
masa jang akan 

Agus 
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@Max. speed 100 kph (62 mph) 
@Horsepower 8 ps 
@Fuel consumption 75 km/lit 

(176 mph US 212 mph imp) 
@4-speed transmission 

@Max. speed 75 kph (47 mph) 
@Horsepower 4.8 ps 
@Fuel consumption, 90 km/lit 

(228 mph US 254 mph Imp) 
@Ahutomatic clutch 

MINGGU MERDEKA 

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

WORLD'S LARGEST MOTORCYCLE MANUFACTURER 

HO 
HONDA MOTOR CO., LTD. TOKYO, JAPAN 

— 
HALAMAN Il 

Honda Yeah 

@Max. speed 130 kph (81 mph) 
@SS #-mile 18.2 sec 
@Horsepower 15 ps 
@5-speed transmission 
@Twin cylinder 

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



  

   

       

Harga Iklan : Rp20, 

  

    
MUNGKIN Anda pernah mende- 

ngar ibu2 di Dj 
kata2 ' tukang ”", Jang dimak- 

dkannji lah orang2 (kebanjakan 
mereka wanita) jang kini banjak ber- 
keliaran keluar-masuk rumah2 mena- 

  

        
jeng mendjalankan sesuatu 
'pentjaharian nafkah, tukang 
tukang air dsb. 

di barang jang tak ada 
dari itu kaum ibu saja 

tiampakkan begitu sadja rambutnj 
jang gugur dan melekat pada sisir. 
Rambut jang tiap berhias gugur bebe- 
rapa lembar, dikumpul2: sehingga 
tjukup banjak untuk didjual pada situ 
kang rambut: kalau tidak, menukar- 
kannja dengan piring, tjangkir, atau 
perabot2 rumah tangga lain. Ibu2 ru- 
mah tanggapun tahu prinsip, bahwa se 

jang ditjari, tentu harganja ting- 
Begitu pula dengan rambutnja. De- 

mikianlah rambut mendjadi benda e- 
konomis. 

Para pedagang 
kang merupakar 
dalam perdaga: 

    

       

  

    

  

   
   

      

but. djika su 

ons sadji usahaan sortiran 

    

   

duahari.Mata 
odal lebih be 

  

tjam2 gump: mbut2 kusut dari 
tukang2 rambut keliling dan menge: 
lahnja. Sebagaimana halnja "tukang2 
rambut" 
sortasi-rambut di-daerah2 pelabuhan 
telah timbul bagai tjendawan dimu- 
sim hudjan. Perusahaan sortirlah jang 
kemudian melempar rambut jang te- lah" disortir Ja eksportir rambut. 

keliling, maka perusahaan2 

    

orang tertolong. Timbulnk 
berkat 

itopan, 
banjaknja permintaan rambut 

kita oleh 
     

pengusaha, 
itu tak terlepas dari risiko2 rugi jang 
mengantjam dapat menutup pintu usa 
hanja. Menurut obrolan salah seorang 
pengusaha dengan penulis, bahwa un- 
tuk ekspor, hanja 25 prosen sadja bo- 
botnja jang tinggal. Selebihnja terbu- 
.     

          

japur 
n 100 Kg. setiap bulan- 

nja. Sedangkan ia harus menggadji o- 
rang jang tidak sedikit dalam usahanja 
ini 

" Seorang tukang rambut harus se: 
dia modal jang agak besar djuga djum- 
lahnja, karena untuk 1 ons rambut sa- 
dja sudah tinggi harganja. Harga ram- 
but dihitung per ons. Tinggi rendah- 
nja harga tergantung dari pandjang- 
pendeknja rambut. Misalnja 1 ons 
rambut lepas berukuran 70 cm lebih 

  
  

ia berani beli Rp. 1.500 sampai Rp. 
2. sedang rambut kusut berkisar 

antara Rp, 490,” sampai  Rp.B00.”      
dengan tawar-menawar dengan 

       

  

tau dengan taktik menukar dengai 
rang2 perabdt rumah tangga, dapat- 
lah ia menarik lebih banjak keuntung- 
an dari semestinja. Dengan mendjual: 

ja kembali kepada perusahaan 
2 dapatlah ia memgeroleh kelebi 
bersih Rp.500,- . 
kiranja tjukup baik untuk mengobati 
djerih pajah keluar masuk rumah Oo: 
rang. 

  

Mengenai rekan semata pentjaha- 
rian mereka jang lebih bermodal, jaitu 
pengusaha sortasi, tukang2 rambut i- 
tu mengatakan bahwa 60X deri mere- 
ke banjak jang sudah dapat membeli 
rumah baru, tanah dikampungnja, 8 
jau sawah, emas, dan lain2, Tetapi se 
lebihnja Keadaannja djatuh bangun. 

bui 

    

   

  

ni, walau- 
pi sesung- 

awal tahun 
@enampuluhan. Seorang eksportir per- 
nah mentjeritakan pengalamannja de- 

mikian, pada waktu itu ia telah mem: 
borong rambut manusia. Rekan2-nja 
menganggapnja sebagai eksportir jang 
tidek beres. Buat apa rambut manusia 

   

Minggu O Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press, JAKARTA 
PEMIMPIN UMUM/REDAKSI : B.M. DIAH 
Alamat Kantor Tata-Usaha & Redaksi 

jalan Petodjo Selatan 11, 
TELEPON : 41565, 42332, 43230 
Rekening Giro Pos : A - 

larga per MM/kolom 
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. 

Mereka J ang 
Hidup 

Dari Rambut 

    

    

    

   

Djakarta 

12.638 

  

   

    

    
diekspor, apalagi tidak berupa tjema- 
ra jang sudah djadi. Hanja rambut2 pendek sekitar 30 - 40 cm., katanja. 

Namun si eksportir jang dianggap 
sinting itu, tak memperdulikan tjemo 
Ohan2 itu. Ia terus memborong kare- 

tahu lubangnja diluar 
punja selii 

  

    

  

   
    

  

but bukan sesuatu 
samping dari Tjina, 
8, rambut Indonesia djuga digemari 
leh dunia perdagangan. 

Manusia2 jang berketjimpung 
lam usaha ini, dapat disimpulkan ra 
rata mengetjap keuntungan jang 
lumajan di-daerah2 penghasilan ra: 
but manusia terpenting seperti 
teng, jang terkenal dengan tjemar: 
nja jang pandjang. Disusul dengan Dja 
tim, Djabar bagian Timur (Tjirebon) 
dan Medan. Disamping itu, dari kegia- tan merek: 

  

     

  

  

          

    

da 
lah sedikit tjerita tentang puluhan ri- 
bu orang jang mepertahankan hidup 

jang mempertahankan: hi- 
tas helaian2 rambut. 

(PAB). 

  

   
     
   
    
   
   
    

     

    

yad jngan pada warta- 

TUMBUHNJA koran2 baru dewasa 
ini ikan djamur dimusim 

nja memenuhi dunia per- 

Disamping menghidangkan bri pi 
up to date tentu sadja ko- 

mei St diabaikan — ma 
ja djustru teni 

Maa bag mel n berita2 sensa: 
halaman2 utama dari koran2 

jang san, lebih banjak ber- 
-. maa sel ng Lama an 

. Tentu ngan mal 
ikm2 Itu bian metenggut perhatian 

jarakat. 
t tu Lena tonpongat pers 

Ita pernah kerandjingan 'O- 
grafi, dimana seakan setjara ber-lumba 

2 koran memuat gambar2 wanita 
Pnosoper rani Leg pekan 

aci me 
gairahkan mata. Belum Sampai pra 

sadja, disamping - pemuatan 

sadjikan tjerita2 maupun 
hal sex, sehi 

“koran porno” jang ter- 

bar2 ji di gami jang Papan ta png 

im: bana ti 
Kepada ang kiperiga ni n iri 

antara koran? mb itu dilarang 
terbit. n2 terbit 
tetapi ternjata adalah koran2 jang 

Pula memang surat2 kabar 
jang baru sama sekali, 

jumlah koran? jang banjak me- 
muat berita2 sensasi tjukup menjang- 
kut nama beberapa kita ter- 
ahir ini telah tjukup memusingkan 
dan mendjadi bahan pertjakapan di 
antara masjarakat ramai maupun di- 

n artis2 kita itu sendiri. Dian- 
tara berita2 itu memang ada jang me- 
Tupakan sensasionil tetapi njata, na- 
mun djumlah apa li 

sebut ya berita2 "sensasi pitjisan” 
ternjata lebih banjak, ap aan 
jang berlawanan dengan jataan 
ternjata hanja mendapatkan nilai jang 
murah sadja dari masjarakat ramai— 
chususnja kalangan intelektuil. 

Kita lihat sadja beberapa kop pem- 
beritaan dari koran2 Mingguan Ibu- 
kota itu jang isinja mewartakan hal2 

Aktris Perantjis KATIA MOGUY, 21 tahun, puteri Direktur Perusahaan 
beristirahat sebentar sambil bersandarkan dinding pendek dari Forum Romanum jang kuno itu, sambil me 
nikmati pakaiannja jang dibuat dari bulu binatang dalam perdjalanan keliling Roma didekat museum2 
Capitolinum. (Gambar AP). 

MINGGU MERDEKA 

baru2 ini te: 
bertunangan”, Tit 

“Er. ti me k San: 

rani !y Kasim 
tidak tahu diri”, dst—dil jang ternjata 
tidak sesuai hal2 sesi la bea 

    

    

  

pitjisan itu, karena 
Lag mean: suatu kantor Re- 

si dari surat: bar jang dia 
sensasionil der kal AI 
- Ke hanja Manga 

tu dan tenaga serta pikiran se- nada. 
ar Ba nana baru2 ini menjam- 
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n dpan tidak 

betul2 tidak La tentang 
k lannja, aa Pegamad 

Gina Ini: bukankah 
tu aa man 

Ini berarti pemberitaan? bohong 
itu merugikan” mereka jang ber- 
sangkutan dan di 

PET
I F ! 

Ng
 

  

    

    
   

    

     
    
   
    

   
     

    
    

   
    

    

    
   
      

  

   
     

     
          
   

     

    

   

    
    
    

  

     
   

     

         

    

   

  

arora Iron lewat suatu mass—media 
persuratkabaran merupakan hal jang 

  

    

  

Biduan Henny Poerworlegoro, pernah djadi sasaran pemberitaan bohong 
ja Cakep Karat? mentjorengkan nama baiknja oleh koran2 Minggu- 

an Ibukota. 

Oa 

Manusia Dan Dunia Buku 
“BEGITU anda masuk keda- 

lam ruangan buku saja, begitu 
pula anda segera meninggalkan 
ruangan itu, sebab . kebanjakan 
dari buku2 saja disimpan dalam 
satu ruangan chusus jang tidak 
besar. Beberapa buah buku saja 
simpan dalam kamar tidur saja, 
dalam kamar duduk dan ada dju- 
ga jang saja masukkan dalam al- 
mari jang terdapat dalam kamar, 
mandi. Tapi kebanjakan memang 
terdapat dilibrary saja. Library 
saja berukuran 24—18 kaki dan 
suasananja nikmat sekali. Seluruh 
ruangan dilabur putih dan sinar 
matahari masuk library melalui 
Gjendela bentuk Gotis Victoria.” 

Begitulah permulaan sebuah 
essay jang ditulis oleh E.M. For- 
ester, dengan djudul: "On the 

                 

meaning of a man's books.” 
Penulis jang dikenal karena novel 

orang petfinta buku, meskipun 

  

pada isi buku, tjinta sekali akan 
kata2 jang terdapat didalamnja. 
Meskipun saja suka sekali pada 

tietakan jang baik, “'binding”" 
indah dan djuga buku2 kuno, 
tapi semuanja itu kalah dengan 

tjinta saja akan kata2, sebab kata2 
bagi saja merupakan anggur ke - 
kehidupan. 

Hi:
 | 

ti
 

Ta
 

tj Hi 

U, H 1 

nerima Prize untuk postry 
Seo Saggnkan “The 

Anniety” penjair 
Me bae toch ada keberatan 

terhadap literatur jang bersifat fiksi 
#tau posisi, maka keberatan itu di- 
lontarkan oleh ahli2 psikologi. Sebab, 
(menurut mereka, membatja literatur 
sematjam itu membuat manusia sibuk 
dengan impianZnja, sehingga ia tidak 

menghadapi kenjataan dan 
Nidup. Menurut Auden, 

para ahli peikologi itu tidak 
menundjukkan kebenaran jang me- 
mjandarkan diri pada dasar jang kuat. 
Haa Sauna bun aa Gnga 
Ke ngaia digo pena 

Kabah bada Ya Tea an i ! 

      

'berarti, bahwa manusia tidak lagi bisa 
membatja buku2 lain jang bisa mem- 
lbawanja kealam impian2nja atau me- 
'njebabkan manusia itu menghindari 

tanggung djswabnja. 
Keberatan jang lebih serius - me- 

nurut Auden - adalah jang menjatakan 
bahwa bahasa, kepekaan dan kebidjak 

lalu belajar setjara "secondhand” 
dari manusia2 lainnja. Lebih luas lagi: 
Geri mahluk2 lain. 

f | 

5 LAI 
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jang butahuruf, itu 

ge
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ti
h Ui he
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bisa an buku2 karena 
siatnja Kana aro tapi sifat 
buku itu tidek berarti apapun djuga, 
'#pebila dibandingkan dengan pengeruh 
emongan orang jang sering kali se- 

Pan bau sering terdengar beita2 
tentang hilangnja dari perpustakaan 

'buku2 (duga di Indonesial itu berarti 
bahwa perhatian terhadap buku me- 
mang besar, apapun djuga alesannja. 

Ada jang mentjuri buku, karena 
Sa en aan Semanan Op: 

uang. Ada djuga jang mentjun 
nak York eneng 

diusl kepada orang jang suka mem- 
'batja dan memiliki koleksi buku. Dan 
sda lagi sekelompok manusia jang ba- 

Sa ar ia SU ra 
buku, demi gengu “intelek tualnja” 
melulu. Den mungkin jang terahir 

inilah jang poling '      
   
  

(Foto : Profil/Dok.MM). 

    

         
      

  

  

Lan 

  

       " Bagaimana perasaan pembatia kalau memandang seorang nona jang sedang begelut dengan pertjikan2 buih 
Debbie Wilson seperti nampak dalam gambar seperti ini ? Ditepi pantai Cottesloe Utara Australia ini, Nona 117)Th ternjata tahan berendam dan bertjanda 

menundjukkan diatas 90 deradjat Fahrenheit. 
dengan dinginnja air pantai laut meskipun suhunja sudah - 

(AP-Photo) 

Tjangkok djantung selamat 

PANTJANGKOKAN djantung a- 
kan bisa menjelamatkan orang AS da- 
Ti kematian akibat serangan djantung 
setahunnja, demikian menurut sebuah 
laporan dari lembaga djantung dan 
Paru? nasional bari Selasa. 

Nolakan bisa dipetjahkan "100 pen- 
tjangkokan setahunnja - 
kan merupakan batas tertinggi" 

(masih merupakan tahap eksperimen, 
dengan penolakan (maksudnja oleh 

  

organ2 tubuh - red.Ant) jang tetap 
merupakan masalah utama jang harus 
dipetjahkan. Lembaga itu telah mem- 
bentuk satu kelompok studi dalam 

Nopember 1968 untuk menga- 
dakan penelitian terhadap semua as 
pek2 dari soal2 sekitar pemindahan 

Menurut laporan itu, sebanjak 200 
000 orang di AS jang meninggal 
akibat serangan djantung dibawah 
usia 65 tahun setiap tahunnja, sedang 
sebanjak 32. 
beroleh 
tjangkokan djantung setiap tahunnja. 

kan 32.000 orang Amerika setahunnja. 

Akan tetapi laporan itu menjebut- 
ka pula bahwa berdasarkan keadaan 

dewasa 

'bih landjut me- 
ngenai penggunaan djantung2 buatan 
dan pentjangkokan organ? binatang. 

Biaja operasi pentjangkokan djan- 
tung jang tinggi di AS djuga disebut- 
kan dalam laporan tsb. Akan tetapi 

  

Perdagangan Uang Setjara Gelap 
iVietnam-Selatan 

SAIGON : 

SEDEANG engga Baru ber 
djalan2 sepandj: jalan Tu Do 
dipusat kota Saij wa masuk 
kedalam salah satu toko buku jang banjak terdi Jidjalan itu, 

jang tampak did 
jang dulunja paling ramai dimasa 

jadj: Perantjis. 
m toko buku itu, ia me- 

ngambil sebuah buku novel jang 
tidak ingin dibelinja dan mena- 
njakan kepada pendjaganja 200. 

   

ja 
ian kemedja putih dengan le- 

Jak terbuka saga gaja Filipina 
atau seperti bangsa Havana dari 
djaman sebelum Castro. 

Kemudian orang asing itu mem 
buat suatu rekening seharga 100 
U.S. dollar Bau ang nan se- 
buah tjek dari sebuah bank A- 
merika dan menjerahkannja kepa 
da pendjual buku itu. Orang itu 

  

10 Djuta Dollar Diperkira- 
kan Telah Hilang Diperda- 
gangkan 

na akan disimpan dalam bank Swiss 
atau salah satu bank jang paling be- 
sar di Manhattan. 

KEARAN SENATON 
ABRAHAM RIBICOFF. 

ham Ribicoff, menistakan bahwa per- 

di Vietnam meliputi djumlah 150 dju- 
ta dollar Amerika, setahun. 

Sub-Komite itu memperkirakan 
bahwa perdagangan uang dipasaran ge 
lap Vietnam/dapat meliputi lebih da- 
Fi satu miljard dollar Amerika(1.000 
juta) setiap tahunnja. Operasi ini te- 
lah sedjak kedatangan orang 
(Amerika jang pertama kali di Vietnam 

jang mendapat keuntu- 
ngan dari peperangan berani memba- 

dan membojongnja keluar dari negeri 

  

an 
GANGGUAN JANG 

TIDAK BERARTI... 

  

     

  

   

.Semua pradjurit Amerika dibajar me 
urut MPC, peredaran uang kertas 

  

10 DJUTA DOLLAR 

DIPERKIRA KAN HILANG. 
  

PADA tanggal 21 Oktober j.I. ko: 
mando militer Amerika Serikat me- 

"jang lama” untuk sebuah rekening 
dollar Amerika ketika mereka menda 

Bau
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