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BRIGDJEN.
Ali Murtopo, jang

turut pegang peranan penting
Irian Barat, , dan
dan

djuga

Pena

kebidjaksanaan pemerintah Soe-

LISA GASTONI DAN SAHABATNJA

harto dibidang politik umumnja.

Bintang film wanita Italia Lisa Gastoni dan sahabatnja, Junta kini se-

dang sama2 berlatih untuk suatu adegan film baru "Im
buan”) jang sedang dibuat di
dari Perantjis,

jang paling menguasai

didekat pa-

the Oueen", jang sekarang sedang
dibuat di Roma dibawah pimpin, an Pasguale Festa Campanile dari Tae.

molo Valli den Gabriele Tinti.
Film itu dibuat berdasarkan
buku jang sangat laku karya Rei
to Ghiotto dari Italia, jang mentjeriterakan kisah seorang b
film jang berhasil dan kaja (dimainkan oleh Haydee Politoff) jang
menggunakan uangnja untuk memusskan tingkah-lakunja jang pe-

Tiiuman Payche dari djaman Hellenistik (kebudajaan Junani) kuno
di Roma, jaitu di Museum Capito-

1 Ff

(AP Foto)

Nasib Jang Menimpa Vokal Group:
The Tangerine's

pun

bahwa ada se-

ada

pembatalan2

sedjak

bulan

f

jang bagi penggemar2 diskotik
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UNTUK MENINGGI-

1

untuk memenuhi permintaan ma(pragawati) dengan menamin diperbagai
tempat rekreasi di — pilkan mode pakaian
jang serba
Koyo Mewonatan OinkermAna
moderen dan menawan hati pe-

(Bagian Ke II - Tammat)

ata tentang export dan import di

VLADIVOSTOK.

SPIONASE DENGAN
COM PUTER
TENTANG berapa banjak bahan
mentah bergerak dari Timur ke Barat.

Tentang

berapa

banjak

bahan

jang

sudah djadi berdjalan kembali dari
Barat ke Timur.
Tentang berapa ton suply haras di
kirim melalui djalan kereta-api untuk
membantu kota-kota sepandjang Trans
Siberia dsbnja. Sesuai dengan ini mereka memperhitungkan tonase apa
jang harus dikirim untuk membantu
lebih dari 20 divisi Soviet jang berada
diperairan waktu itu. Achirnja, suatu
taktor lain jang sangat penting di
masukkan dalam perhitungan itu: pe'geruh-pengaruh musim dingin jang
angat keras. telah membuat Lini Soviit kebas karena kedinginan. Lebih
landjut ahli-ahli CIA memperhitung-

Menurut sumber2 Pertahanan ter-

UNTUK

p
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muvnd Rasuna

Hi

kak dan Rima Melati dulu, selain

:

Mambo, Baby Huwae-Indriati Is:

nji2nja jang terdiri dari Gaby

p

film Gaby Mambo-Rima Melati

masih menganggap kumpulan Bo-

g

neka Dara hingga sekarang belum
ada tandingannja, karena penja-

(AP - Fotol.

Mesir jang keluar dari kapal perangnja
buatan Uni Soviet.

Bi 8:
i
!

by Dolls” (Boneka dara) dahulu

Piccoic

ngengkut 1 divisi tentara Uni Soviet
dan mengirim unsur-unsur serta supiy
lain ke Timur Djauh

diperkuat o-

| 1 j Ta.5
ir apa
5.

backnja” Vocal-group “The Ba-

|| 1 Hi EpBl 41h | !

lintjah jang merupakan

Michel

sion” (“Penjer:
Yves Allegret
Perantjis.

ikan bahwa 60 kereta-api akan me-

kapal selam

aa
Ea
aaaaan

ALICE NEKAD
KELUAR NEGERI.

batja' Tendjerins) dengan artis2

1 Tt F3r Ir
t

Pemuntjulan

Demikian pesatnja madjunja
Vocal-group di Ibukota
memakai nama “The Ta-

er apa

tjeritanja berhasil memperoleh kar.
is kereta-epi Trans Siberia kandati-

jang telah
ia lihat dan amati. Intor-

MESIR punja 12

E1
8

THE TANGERINE'S

dan Alice Bebasari, adik kandung
bekas artis film Indriati Iskak,
sehingga mereka djadi kewalahan

tersebut segera

Es

lin, selama perdjalanan keliling

ngerine's jang terdiri dari artis2

Touris Amerika tersebut menurut

Langlet, 8 mil dari Washington, dan
menerangkan seluruh apa

tidak beresan itu disebabkan
oleh gerakan-gerakan tentara.
Anggapan-anggapan CIA

Film Perantiis Leonode Moguy,
berdiri dekat patung Tjinta dan

Lebih Madju
Atau Mundur?

an dengan TIA mendengar tentang hal
itu dan menghubungi touris tsb. CIA
membewanja ke Markas Besar CIA di

CIA beranggapan bahwa ke-

Katia Mo-

Parlin Datang

api tentara jang ia lihat sendiri berGialan melalui
Trans Siberia.

Berdasarkan foto-foto dan
informasi-informasi lainnja,

(Gambar Atas)

Alice Pergi

bergambar tentang kereta-api kereta-

Soviet tersebut.

guy. puteri Direktur Perusahaan

disana,

dengan

spa
tidak normal disepandjang
perbatasan RRT-

Gambar samping melukiskan
betapa mesranja Bintang film wa nita berusia 21 tahun,

Djelas

nama serta pekerdjaannja
tetap dirahsiakan.

1

nuh fantasi.

AS.

berda-

sarkan kesaksian dengan ma-

dari pengetahuan umum,a
lagi orang
asing, dapat diketahui oleh Kedutaan Besar
'Amerika Serikat di Moskow
ketika mereka tidak berhasil
meneruskan rentjana perdjalanan seorang atase militer

Partai2 politik akan

film lainnji

leh laporan-laporan

Uni

untuk menutup .daerahnja

me————

Jang ikut dalam film itu islah bin
tang film wanita Russia Haydee
Politoff dan aktor-aktor Italia Ro-

Soviet

IAAN

intang-bintang

TINDAKAN

dan situasi politik di Tanah

buah adegan film baru “Check to

|

bergambar

tung Venus dikebunnja dalam se-

H

Schiffino

wa ' politis-ABRI” nantinja akan merupakan

Italia Rosenna

bersama-sama

Roma dibawah pi

Tidak Pertjaja
2 Raksasa Komunis
Akan Saling — Bentrok

! Hi Ii

Bintang film

21
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PUDJANGGA
GOETHE
Sebagai Pemikir
Kosmis-Religius

Bagi Goethe, dibelakang "manu

sia jang berdosa"

itu masih djuga

beraiti Tuhan, sehingga manusia
sevenarnja tidak pernah
"melawan” atau "berlawanan"
dengan
Tuhan. Dengan demikian bisa dikatakan, bahwa bagi Goethe pengeruan "iwban" sekaligus men

ijakup

"Jang: Baik" dan

"Jang

Ijanat”, liuuk heran, bahwa pada
masa

mudanja

nja

sudah, Tuhan

bagi-

adalah 'der suliumfasser,

Anlerhalter”.

Ini

semua

der

tidak

be-

tarti, bunwa Guethe tidak menge-

nal sstuah "salah" dan "dosa". Ia
'benar2 mengakui adanja dua hal
itu, tapi baginja "salah" dan "do-

sa"

purna”,

itu berarti

"jang

"jang

tidak

Tidak Mengena)

Apsolut”

Penjelidikan

Karena itu, Mephisto, sisetan dalam "Faust”, djuga bisa menjebut
@sinja: "ein Teil von jener Kraft"
die stets das Bose will und stets

tentang batu2 karang bulan jang

pertama itu ialah: bulan membe-

Fi kesempatan untuk mengungkap djaman lampau dan memper
tundjukkan bagian kuno jang ter

ON

kan
pai

bara

ialah bahwa bulan menjerujang telah padam”, kata

Dr. Paul Gast dari Universitas Columbit
Bulan itu tidak berair dan rendah unsur2nja akibat temperatur jang
mendidih jang menjebebkan batu2 ka

(IN EASY.

hidup dalam hidup itu sendiri, me

nolak suatu pandangan hidup jang

menganggap hidup didunia ini seba
suatu

gai

besar.

hil, bahwa

Tidak

musta-

basil karja Gothe

demi

klan tinggi nilainju, hingga tidak
dimengerti oleh manusia

nja). Dan setiap karja seni
sebenarnja

tinggi

merangkum

(umum-

jang

djuga

sekaligus

seluruh umat manusia.

Kita songsong "Faust" misalnja,

lukisan

tragedi

manusia

"modern"

Karja besar itu dimulai dari sorga
dan berachir

disorga

pula.

Ini

»u-

dah menundjukkan, bahwa Goethe
berpikir setjara religius. Memang
benar,

bahwa

didalam

kan istilah 'religius"
itu,
diri

kita
kita

mengzuna-

bagi Goeth

tidak bisa
membai
pada kepertjajaan gere-

djani jang dogmatis, sebab Goethe
lebih luas djangkauan dan perasa-

Aktor Kirk Douglas masih aktif bikim film

annja.
Ia selalu
menundjukkan
hormat
kepada jang
"dikenai"
jang sekaligus ada tali-hubungan-

nja denyan

Tidak

hanja

KIRK DOUGLAS dan Aktris Faye Dunaway dalam sebuah adegan film baru “THE ARRANGEMENT"
(“PENGATURAN”) jang kini sedang dibuat dibawah pimpinan Elia Kazan dari Amerika bersama dengan dua
orang seniman lain jang mempunjai peranan penting.
Film itu dibuat berdasarkan novel jang sangat laku karya Elia Kazan, jang djuga memprodusir dan memim(AP)
pin pembuatan film menurut screenplaynja sendiri

"Jang tidak dikenal”
hormat

sadja,

meia-

inkan djuga kepertjajaan dan kete:
bukaan

terhadap

segala

itu.

MINTOROGO

TRIO
, MARVITAS

dosa melulu,

kantjah

jang mempersiapkan manusia b:
Ri kehidupan sbadi jang "benar".

Dan agaknja bagi Goethe terlalu
kekanak-kanakan dan memuaskan,
bahwa sorga terbuka bagi semua

orang

nan-

ia disorga

dan bahwa

ti akan bertemu dengan orang? jg
didunia tidak berbuat lain, ketjuali
memikirkan tentang kehidupan aba
di kelak disorga dan memamerkan
kesutjiannja melulu,
kekaguDengan memuntjaknja

mannja terhadap djaman kuno klasik dan selama sesudah kepergian
Italia, makin besariah rasa
nja ke

"anti”nja

dilihatnja

LA Sa Tera
NI)

tanda-tanja

Dapatkah Kemantjulannja
Bertahan Lama ?

terhadap geredja, jang

sebagai

kekua

lembaga

saen melulu, jang berusaha mempertahankan diri dengan membiar

bodoh

umat manusia tetap

kan

NT

-dan

memiliki

"ketergantu-

sifat

MEREKA

ngar."". Dalam "Zahre Xenien "misal

publik

nja sedjarah geredja dianggapnia
Irrtum
sebagai "Mischmasch von

in optima forma. Tapi dilupakan,
bahwa Goethe "diluar. dinding ge

kan hiburan dit

tetapi undangan.

kepertjujaau/xejakiuan

Id OP "Ha LAI DA Kan

F2

rat,

universii

tioak mau

dari Kebudajaan

melepaskan

kuno

klasik. Kehidupan

Kristus

ngah tua"nja mendjadi "tjermia"
baginja. Artinja, hidup Krisius ba

gsinja

lebih

ninggalNja,

penting

daripada

Malahan, Kristus jang

me-

mening-

gal disalib, baginja merupakan sua
tu bal jang terlatu mengerikan. Da

kerumahnja jang djauh . . ...

KINI TUMBUH

# Setu2nja harapanku sekarang
tuk membalas. kesetiaan "
Iris islah dengan mempertiaini Easy . . . bila aku dapat
tjukup bersabar!

DI KOTA2

Menandjaknja

djalan dj Djajkarta apahgi

seialu kritis da-

nama trio Marvitas

orang pria, masing2 Victor dan Mar-

cos. Nama Marvitas, djustru diambil

dari kependekan nama2 mereka. Mar
(Marcosl, Vi (Victor) Tas (ita Sitompul). Disamping terbentuknja trio ini
atas dasar hubungan darah, karena
induk jang sama, satu ajah dan satu
ibu dilain segi djarang kita mendjumpai trio dengan komposisi demikian.

di

Pop

di

| Festival Pop jang diselenggarakan

oleh Djakarta Fair dalam rangka meng
hadapi
PON ke VII. Ita adalah orang
termuda

dari

komposisi

Marvitas.

ini masih tersek,
Pada: el
:
olah di
Hendra Djakarta.
P
-ictor dam-Mercos, dilahirkan di:
Tarutung,

pada

tanggal 8 Legun,

1944 dan 28 November 1944.
Otanf.
tua mereka jaitu Sidik Sitompul, to
koh musisi kita. Dari tangannja telah

tertjipta 53 lagu rakjat Tapanuli, di
antaranja Sing sing so, O Tano Batak,

Nasonang do hita nadua dil,nja sedangkan lagu Nasional telah tertjipta

disekitar 45 buah iagu. Darah seni daIi ajahnja, telah terendap dalam ma-

sing2 putranja. Hampir seluruh keluarg Sidik Sitompul mempunjai

bakat

vocalia jang menondjol. Akan tetapi

hanjalah Victor, Marcos dan Ita jang

meneruskan karier orang tua mereka.

Walaupun mereka sekarang dipersimpangan dijalan antara pembinaan

karier Ita sebagai penjanji tunggal
ataukah pembinaan karier sebagai
trio Marvitas, nampaknja mereka dapat menjelesaikan problimnja masing2
Patokan mereka, tergantung dari peminatnja. Djika terpaksa Ita Sitompul

lebih madju pada saat2 jang akan da-

Dia

mungkin akibat latihan2 jang terus
an Dalam
oleh mereka.
menerus diadak
latihan, trio ini tidak mendapat halangan, setiap saat bisa. Hal ini mungkin
karena trio Marvitas, merupakan trio
sejang uniek. Mereka terdiri dari
orang dara jaitu Ita Sitompul dan dua

bagai djamur tumbuh di tepi?

II, Festival

Club dan djuara nomor

soal musik.

lam soal menilai

BESAR

nomor

Miraca Sky

optimis dengan Trio Marvitasnja, akan

tang. Disamping itu djuga, .mereka
mempunjai hasrat menundjukkan kepada masjarakat, bahwasanja trio Marvitas berusaha mempertahankan na-

ma vocal group.
Banjak vocal-group terpaksa pe
tjah ditengah dijalan, djustru nama-

nja sedang memuntijak. Hanja penger-

tian jang mendalam diaptara mereka

sendiri, semoga trio Marvitas bisa bertahan lama, Njatanja, memang antara
Victor,

Marcos dan Ita terdjadi hu-

bungan saling memahami, saling mengoreksi dan saling mengisi satu sama
lain. Mungkin hal ini dapat terdjadi,
karena dasarnja ada hubungan darah

jang saling mengikat satu sama lain.
Menurut mereka, kuntjinja terletak
kepada

orang tua

"ngerti karier mereka.

mereka jang me-

(Paui.

L. Tobing)

INFO ARTIS

Menurut berita jang kami peraleh
dari beberapa kaiangan jang selalu mengikuti kegiatan artis, Titik Sandhora
jang kini sadong mentjapai puntjak

Hallo Dr. Keli?Aku chawatir
Tn, Toprock mendapat 2.
rangan djantung
lagi, tiepetlah'

pukul setelah mengetahui, bahwa
Inneke telah berhasil didalam pertundjukkannja.
Sedianja Titik Sandhora bimbang

akan berangkat ke Singapura untuk

merekam lagu disana, tapi oleh karena
traknja dengan

perusahaan Piringan

Hitam Remaco terpaksa keberangkat,
annja itu dibatalkan. Sedangkan jang
berhasil pergi

ternjata

Vivi-Sumanti

Ernie Djohan-Suzana-Dicky Suprapu

Tanty Josepha dan Inneke Kusuma

Band Eka Sapta gaja baru.
SEBAGAIMANA telah kita ketahui, oleh beberapa
Mii
l

nja. Setelah pertjeraiannja
itu terde-

ngar pula Rima akan menikah dengan

Rachmat Kartolo, tetapi njatanja setelah berita itu dimuat Rima dan
Rachmat tidak djadi mengikat hu-

bungan sebagai
suatni - isteri.

Belakangan ini timbul pula berita ,

baru jang menjatakan bahwa Rima

akan menikah dengan Win Soewondo
Putra dari Hartini Sukarno hasil perkawinannja
dengan Bapak Soewondo.

kalau
baik2 sadis. Tetapi entahla."h, 2
ada perasaan “Clash” dingin

dol dalam lagu
nja Emmy Indra ada darah Minangnja.
Begitulah dalam Halal bi Malaljmenjambut Tahun baru "76 Emmy Indra
turut memeriahkannja. Emmy me
nurut beberapa kalangan punja hari
depan jang tjerah sebagai biduamita.
Rekamannja dengan Band Aria Mengapa Tiada Maaf buktikan hal itu.
BUNG KARNADI (KAREL) jang
ahtu hilang

z

"

Melaju El Hurijanja kurang aktif. Lagi
istirahat apa ja ?

HE

sagara

pemberitaan

pertundjukan itu ia jang pegang.
Sajang belakangan ini lagu2- barumja
belum edi lengaran lagi.
Orkes

7

tahun 1970, pernah
keki dengan artis

sekotanja Solo: Inneke Kusumawaty
Dalam hal mana Titik merasa ter-

kan bahwa semua lagu Melaju selama

1!

akan

INNEKE KUSUMAWATY masih
belum
terangkat namanja keatas
lam deretan penjanji pop wanita. W:
laupun ditahun 1969 jang lalu tel
merekam 10 buah lagu. Bahkan Inneke Kusumawaty pernah mendapat kesempatan dalam 1 Lp dengan 8 lagu
atas namanja. Bahwa ia masih kedengaran kekanak-kanakannja dapat
didengar melalui suaranja, namun dalam beberapa lagu nada tsb tidak terdapat, misalnja Bukan Milikmu. Apakah ini hanja soal waktu sadja ?
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mendjawab!
Ada sesuatu jang
tidak beres!

mulai perdjalanannja pulang

hadiah

dilepaskan sebagai penjanji tunggal.
Akan tetapi mereka merasa lebih

bia

tempat tidurnja sekarang . ..
Dan tilpon tidak ada jang

Toprock mengangkat tongkat
tongkatnja dan alat2nja dan

Bibliotheek
Pinggir Djalan

Sitompul jang pernah memenangkan

kita jang mempunjai penangkap-

an dan pandangan tadjam dalam

Fat

Astaga! Ia seharusnja
ada di-

Dengan badan jang gemetar

Vi (VICTOR)
Inilah grup Trio Marvitas jang terdiri dari Mar (MARCAS),
keluarga, satu ajah
dan Tas (ITA SITOMPUL), atas dasay hubungan darah (Foto:
Djoko Press)
dan satu ibu.

|

.

dapat djawaban.

Apakah ada bis malam jang
lewat Oxbow?
& Ada... dalam waktu satu
jam akan sempsi ditempat
itu pada tengah malam.

baik, asal tidak berantakan di
tengah djalan. Pendapat ini kita
ketengahkan, karena tokoh Mus
Mualim adalah salah satu musisi

Terketjuali Victor dan Marvos, tokoh jang agal menondjol adalah Ita

£

Kustir karena meninggalkan

sudah
menondjol.
Hanja
ketekunan
dan latihan2

muda Mus Mualim pernah mengomentari bahwasanja trio Mar
vitas mempunjai hari depan jang

diri

sendiri misalnja pada hari2 "sete-

trio Mar-

Pengarang lagu dan pemain jazz

ba-

dari tudjuan2 etis jang
bersifat
Kristiani. Sebab, Kebudajaan Bara:
itu sendiri tidak mungkin terpisah
dari sifat Kristiani dan
djaman

mutu,

nasihat dari tokoh2 musisi kita.

'Goethe, sebagai eksponen jang pa
ling

soal

perajaan

Jang lebih seksama. Mereka datang dengan tangan terbuka, se
lalu meminta, mendengar nasihat

tertentu, kengati dalam
sjarZziya
ia sering menggunakan chajaun,
permainan kata, simvul
jaug di
"pindjam” daridunia Kristiani. Dan

Ul

Akad |

dalam

ii

pat kedua garis ini bersilang!.

batasan2

Goethe

vitas
perlu

undangan

Hi|
| Ih 1
h E bignp
KhaPbi ! ! : j | Er 1 Ta

kugali ditem-

mengkotakkan

un-

Kg

akan

tuk

tang ber-tubi

FE

peana

Kemudian

- Tetapi ketika ia akan menggali tanah jang berkerikil itu
sakit didadanja mulai terasa.
terlalu lama
» Aku menunggu
aku sudah
bahwa
Jupa
Aku
lemah! Seharusnja aku pertjaja pada Easy!

begitu, sukarlah

11
$ is
f Fi

Aku chawatir anda akan mendapatkan beberapa rusa jang
djinak! Sekarang pergilah dan
djangan tjoba2 mengintip !-

Natal.
Dalam

'Chajalan, Permainan Kata Dan
Sisaboy

DENUAN

publik. Akan

Hampir tiap.hari mereka

memenuhi

pn

buah lampu dipekarangan
rumah anda. Mungkin seorang
pentjuri. ..

» Ketika itu Toprock sedang
memasang dua baris tonggak
dengan diterangi dua lampu

kalinja

tubi lebih2 mendjelang perajaan

Natal.

besarannja,

Nj. Cobb
. . . aku melihat se

didepan

ini. dapat .berpatisifasi..memberi-

redja"" adalah manusia jang 'benar2
religius-kosmis. Goethe, — sebagai
tidak
manusia universil. memang
mungkin dikotakkan. Dan irilah ke

san HATTA

pertama

pada atjara hiburan malam TV
membawakan lagu “May be tomorrow'' Setelah kemuntjulan
trio Marvitas, ber-tubi2 datang
undangan mengadjak agar trio

und Gewalt”. Tidak mengherankan,
ortodoksi.
bahwa geredja, pihak
mamenganggap Goethe sebagai
ateis
nusia "berbshaja”, seorang

aan

muntjul

untuk

|

tinggi mengatakan bahwa kuntji
utama dari studi2 jang mendetail

rang bulan itu mendjadi kristal”.
Dr E.E. Barghoorn mengatakan
bahwa ia tidak menemukan unsur kehidupan samasekali dibulan, dan kuTit bulan paling ataspun tidak pernah
mempunjai unsur kehidupan bahkan
merupakan musuh bagi kehidupan.
Ahli2 lainnja jang telah menjelidiki bahan2 dari bulan itu setjara
kimia
mengatakan bahwa mereka menemukan unsur2 karbon didalam bulan, tetapi tidak menemukan bukti adanja
unsur-unsur kehidupan.
Dr Edward Anders dari Universitas Chicago
an bahwa mem:
peladjari batu2 karang bulan dari satu
bagian bulan sadja belum tjukup untuk mengatakan bulan itu sesungguhnja apa.
(Upi).

sebar
Has Gute schafft”. Goethe,
gai manusia jang melihat tudjuan

help a human cawe”. Tapi, apakah

betul demikian, masih harus diberi

FEBE

han jang terbentuk pada temperatur jang sangat tinggi dan tidak
mempunjai unsur kehidupan.
Sedjumlah penjelidik tingkat

mengenal

seb:

1

jang telah padam, terbuat dari ba

Tetapi para ahli dan orang2 lain
jang ikut menghadiri konperensi ilmiah di Houston. beberapa waktu lalu
diuga mengatakan bahwa penemuan2
mereka belum menerangkan asak-usul
bulan jang sesungguhnja.
Mereka mengatakan bahwa analisa jang lebih mendalam dan misi2 lain
kebulan masih diperlukan untuk menjelidiki asal-usul bulan.
“int
hakiki dari seluruh penjelidi-

tidak

dituduh

H

an bahwa bulan menjerupai bara

sembunji dalam sedjarah sistim
matahari.

"Kedjahatan

"kedjahatan absolut", sebab buat
nja jang "djahat' itu hanjalah ke
balikan dari "jang baik". Gunanja
untuk menstimulir jang
"baik".

Tentang Bulan ?

PARA ahli jang mempeladjari
batu2 karang dari bulan jang dibawa oleh Apollo 11 mengatak-

sem-

pernah

i

Apa - Gunanja
Houston, Texas (MM).

GOETHEPUN

tidak

wadjar.”

GOETHE

gak sasterawan jang tidak memperdulikan umat manusia. Dikatakan:
"Goethe gave all his life to literature, but never lifted & finger to

TJERPEN
MANUSIA
tak pernah

dari lembaran hidupku. Lantaran perang'.
ku dirumahnja serta bermalam
di
,
Pernjataan jang terachir ini memTermasuk minta idjin kepada ibu tem bangkit
telah mengurus segala sesuatu jang ku
perlukan untuk menerima keh:
n

kan kami bermain piano. O, gedis 2.
tjil ini telah melatjut sukmaku, mem:

min
gada

naluria keibuan, jang se-

kutekan sekedar untuk

sbg

mem-

kepuasan2. Semua daja dan

bat aku mondok.
Ara jang menakutk an dalam chajalku kini benar2 menimpa diriku. A-

arsa jang ada pada gadis ketjil itu
mengharuskan aku berkompromi daJam kehidupanku. Aku ingin kawin.

ku dan dokter berada ditengah ruang

jang luas, artistik mewah, dan mene.

(Aku ingin punja anak. Aku ingin ber:
bahagia dengan orang2 jang mentjintainja pula.

kankan kesadaran2 jang waras kepada
'hasrat2 kemanusiaan jang tak terkon
trol, Dan ini adalah malam jang perta:

Tapi aku akan mengutamakan
kemenangan2ku sebagai djuara dunia.
Gadis ketjil inilah jang memberikan

dijalan keluar padaku, untuk mewudjutkan kedua masalah. pokok jang
kuperhitungkan — akan membahagia-

ru

ta menggeleng. Aku makin tjembu
“Lantas

ia kekasihmu,

atau

isteri-

mu sebelum ibu Maria ?
"Ia dewi bagi kehidupanku Ruli
ewi jang melahirkan keketjowa
dan filsaiah bentji perang dalam kehi-

MERDEKA

HALAMAN

kan masalah2 kami. Masalahmu, dan

masalah Maria, djuga masalahku sendifi.

Aku mengagumi dan menghormati
keagungan pikiranmu dalam menjong
song masalah2 kami bertiga ini."
Yama kami sama2 hening,
Rasio dan emosiku mulai saling
mengalahkan, Ada sesuatu rahasia kehidupan jang kumiliki. Rahasia bersa:
ma jang digenggam antar sanak pamiliku, terutama nenek dan kakek. O.
rang2 jang kini .kupanggil dengan

HN

melepaskan dia, setelah aku memperoleh mutiara kehidupan darinja.
"Ruli, kau tak keberatan djik.

2 tAND

ku minta waktumu sedikit untuk
ria? "

Dokter

mewakili regu renang nasional dalam
arena Olympiade Ba
dan ala

mengalami tjatjat
tjukup
berat.
Tapkata aku, ingin kan
an na

lam latihan sehari2 dibawah pengasu-

han seorang pelatih jang tjeroboh,
pasir pelontjat belum ditjangkul.
Diatas pasir
mengeras
itulah aku

pa

aan Tea pada lontiat:

Gjauh. Aku harus memulihkannja spir

#pir itu, asal utuh sadja. Waktu tjukup
lama, bagi seseorang jang selalu mengi
pecah, kebebasan. sanga
Lantaran peran
menjembuhkan kepahaku "mengharuskan aku
Ka

na.

Bila dokter memberi-

kan aku idjin pulang, aku benar2 te“ kehilangan masadepanku jang geilang sebagai seorang pelontjat djauh
Ta aku tak mau menerima kenja
taan2 itu. Aku lari kebidang
baru jang
sangat asing, serta tak pernah masuk
rentjana2 hidupku. Dikolam renang
ini. Dan aku berhasil karena ketekunan. Karena kesombonganku mengingkari tjatjatku jang parah itu. Mimpiku
hanja satu. Memiliki satu nama jang
arti dalam perebutan ked juaraan Olympiade Dunia. Dan ini harus
terwudjud sebelum kemudaanku habis.
“RULI, RULI ".
Suara itu kukenal benar. Suara teseorang dokter jang banjak mem:

bana

bimbingan positif bagi tjita

deku untuk memenangkan sesuatu ke
djuaraan. Ia telah empat puluh tahun
lebih. Isterinja meninggal tatkala me-

lahirkan anak pertama dan terachir ba
@ mereka, anak jang telah menuntut-

I

|
J

kan djiwa ibunja. Dan ini adalah risiko abadi dari setiap wanita2 jang hamil. Kini anak itu telah berumur duabelas tahun.
Dan putri dokter itu telah mengaakan ikatan pribadi denganku, dikolam renang ini, atau dalam perti
djukkan2 konsert, atau dalam k:

itu duduk

'betoi

disampingku,

.

'hu dari aku. Kenapa berita ini kau bawa kekolam renang' . ?
Utjapan jang bertentangan dengan
suara2 bathinku. Tapi inilah tjara waMita Untuk mempertahankan diri.
'Mengchianati kebenaran jang meronta dalam dadanja. Kebenaran2 jang
berdasarkan naluri serta sutji.
"Maria tidak membutuhkan seorang dokter. la menghendaki kau datang Ruli."
Kesungguhan hasratnja menegang
kan serat2nja dan urat2 pada wadjahnja tampak menegang. Dokter itu telah banjak mengorbankan sebagian ha
sar dari kehidupannja sebagai lelaki
dan nafsunja, karena Maria,
anak tung
galnja jang tak dapat berpisahan dalam kehidupan tjintanja.
HARI itu kolam renang kutinggalkan.

dan

tempat

Maria

tidurnja

dalam

jang

kamar

jang djudjur serta tulus.
Perhitungan2 kemanusiaanku

ti

dak memungkinkan hari itu akan meninggalkan Maria. Dokter ajah Maria,

membentang

HN

A

Lama ia hening. Mentjari sesuatu
dijawab melalui wadjahku.
“Kau banjak memiliki persamaan
dengan seseorang. Wanita jang lenjap

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

Angin

sih jang tulus. Kasih jang hanja dimi
liki oleh seorang ibu Kondisi keibuan
itu, ada padamu Ruli'".

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

HONDA MOTOR CO., LTD.

Maria.

menerima dan menganalisa fakta tadi

Better Buy HONDA

Oi HOND

Pa

dupanku kini.Karens

peranglah jang
lembab bulan Desember menjempur memisahk
mi berdua. Kemudian
nakan proses dalam ruang ini. Karena rasio telah menderaku
Maria telah lama tertidur, oleh sunti- ibu Maria. Tapi sebagian kawindari dengan
vitalitas
kan ajahnja sendiri.
hidupku telah dilumuri oleh tjintanja,
“Ruli kau tjukup dewasa untuk tjinta kami berdua, Kau banjak mem:
ima aku berada dirumah

For Better Economy

WORLD'S LARGEST MOTORCYCLE MANUFACTURER

toh

punjai persamaan dengan wanita itu"
“Tak mungkin. Kau sedang beremosi menghadapi masalah2mu achir2
ini. Aku tak mungkin sama dengan
wanita itu. Djuga aku tak sama dengan ibu Maria. Aku tak mungkin merebut tempat kedua2nja dalam pikiranmu kini dan nanti"
"Mungkin kau benar. Tapi aku te.
lah jakin ada titik2

kz Oleh:

YAN NJ. WISNHUBRATA

at

panggilan MAMA dan PAPA. Beliau
berada diluar kota, djauh dari tempat
ku menjelesaikan studiku kini. Mengu
rus tanah perkebunan kopi jang luas
serta madju.
£
“Kau akan ketjewa dan kau akan
lari dari pikiranmu semula, bila kutjeriterakan asal usulku''.
Kami saling berpandangan. Kami
membiarkan pikiran masing2 untuk
mendjelma dalam kenangan2 jang agung atau sebaliknja.
“Aku dilahirkan sebagai anak tak
berbapa."
Kataku tiba2 mengatasi keheningan
sekitar dan mengatasi gemuruh dada

hal

Sumatera

mangan
kota,

itu,

Kalau

ku

tapi

suku

terdjadi. Ma

seperti

umumnja

pada

tje

sadja

buku

tjerita

"X'

mempunjai 5 djlid sampai
mat. Kalau 'terbang' salah
dari

jang lima jtu, maka

sang

tamsatu

pe

milik buku akan kewalahan djuga
mentjarj penggantinja.
Terpaksa

ia harus membeli

kelima

buku

itu

tagj. Sebab kalau beli satu sadja

pendjual buku tentu
memberikan.
Orang2 jang hanja

tak akan
membatja

lagi sewanja:

Rp.

10,— malah ditambah

berusaha

lang, biasanja dikenakan
per buku, Kalau dibawa

dan

namun ada dju

lainnja

untuk

ia lebih mengerti dari pada masjarakat jang berpura-pura dan bermoral

barang petjah-belah:
apakah-sun
ting pengantin lengkap dengan se

iars

dapat

Apakah

apabila

djika

kata

telah

@Max

speed

@tiorsepower

kembali

Selain itu bagi sementara orarg
djjka ingin membeli koran Dja-

itu

karta harganja mahal Rp. 25,—
per lembar, tetapi para penjewa

koran tarif Rp.
wa pularg satu

15.— urtuk diba
malam
Berbagai

madjalah
ada tersedja, ramun
jang paling laku keras adalah ma
djalah 'Dektektip Romantika"
Begitulah kita telah — merero
pong hingga kedacrah Pekanbaru
tentang masalah 'Bilbliothjk Ping

airrja

tjukup, ada sumur dan WC-nja.
tentunja last but not
least dalam hubungan dengan
soal sewamenjewa ini termasuk
sew-menjewa buku2 komik, tjerpen, "roman" dan — sebargsanja
Nan, buskiun Kami tjertakaw sa

“MobeL

uang

wa: uang mana ranti dikembalikan pada sjpemirdjam djika buku

lejerannja (setangan penutup ke
pala) atau menjewakan
rumah.
Menjewakan rumah
jtulah jang
palirz laris

atau

djaminan seharga buku jang diba

ka

dalam soa| sewa
kamj

jajtu 1075

Rp. 5,pulang

lebih dari harga buku djadi rata?

dinas/djawatan

kal, sangatiah

.

djkios itu, tahu2 buku hi

Misalnja

pula ragam-

menjewa disana,

ta. Kesadaranku jang masih ber-

biasa

sekolah

rita2 silat, tetapi djika jang hi
lang jang berdjilid malah berabe.

disa

tu realita jang sama2 kami kutuk. Ja:

Hanja sedjenak kemenangan ini
menguasai diriku. Achirnja kuhampir
ri ajah Maria dari arah belakang. Kude
kag ia dengan seluruh kemampuanku

anak2

Haj ini serjng

Gjilid),

disebut

berdagang,

pada

Kalau dihat

ngalahkan hasratku. Semua kepuasanku, dapat kutebus diarena pergulatan
olympiade nanti. Dengan menindas se
mua hasrat bertjinta setjara wadjar.

djahil, jang

lain

xa

palsu ini. Tiba2 ratioku muntjul me-

tangan

nja. Ada jang

ber.matjam?

Pemerintahan,

kini PERANGdan PERANG. Mungkin

te

ada resjkonja.

@'klos itu sadja, tak dibawa pu

bekerdja

padanja sebagai sesua

tentu

sing jaitu terutama orang?
'Titra. Demikian pula segi ke
hiidupan dikota minjik tersebut

tak mau melepaskan lagi seberkas tjin
ta jang telah dikaitkan dalam hidupku
kini. Aku akan memperebutkannja,
dan segenap kedjadahanku akan ku

tjeritanja.

lumajan,

eih untung kalau jang hilang bu
kan buku jarg- bersambung tber-

a

berdiam

menarik

untungnja

mereka adalah

tang.

na darj berbagai
pelosok ta
nah air sarta djuga bangsa na.

ku dengan sikap dokter itu. Tapi aku

usaha

hadap

bu

»miniatur kota Djakarta.

debu-

mereka harus hatj2 dan awas ter

menjingkirkan

Pekanbaru

ramai.

Kiranja tak ada usaha tanpa resi
ko. Dalam memindjamkan Buku2,

ak. Bagi orang Djakarta, da.
Berbagai

tersebut

Walaupun

artinja banjak orang

pula

te

ku2 baru. Istimewa pula djjka bu

dapat

sma

bibiiothok

bi selera para pembatjanja
ngan djalan menghidangkan

diri ketepi Sungai, jaitu S. SI

pat

Gjika sedang

Bttja2

itu

pemilik

Jang Banjak Dibatja
JANG paling laku @antara me
reka, iaiah djika dapat memenu

Medan nomor
adalah kota pe

malahan

seorang

nja

rantau tinggal.
duduk aslinja Bra

dihadapan djendela itu

ukerahkan untuk mendapat

ka

pi djalan mengantongi penghasi:
lan Rp. 1.000,— perhari, Lebih da
Fi lumajar, bukar? Dan bahkan
ada jang mendapatkan lebih dari

tni.

kota

djulukan kota
Gua. Kota Itu

terhaling oleh kegelapan musim penghudjan dibulan Desember.
Aku makin merasakan harga diri-

persembahkan

dalam

pinsi di Sumatera.

. Dan disingkapkan kain2
gordyn jang menghalangi pemandang:
an keluar. Tapi panorama indah jang

durku dipondokan.

di Djakarta mer-asang
papang
merknja dengan nama jarg tjukup
'merjala', —— umpamarja — sauja:
"HOBBY! dan "EFFA' drpingir Dja
lan HOS Tjokrcamjr.oto. "RASJAM
TA! di Djalan Sisingamangaradja,
dan barjak lagi lajnnja.
Kuuau kita zksr penghasilan
mereka tiap harjrja, memang me
muaskar djuga. Dapatiah menutup
ongkos hidup mereka sehari2 ber
sama keluarganja. Bajangkan dji

si. Baiklah kami berikan tjon

Ia meninggalkan tempat duduknja.
n aku jang baru dibelai

mewah.

pinggir2 djalan tapi sepert! djuga

BIBLIOTHEEK
PINGGIR DJALAN
(Sambungan dari Hat 11
Tupa terutama di.kota? propin

mana.”

Kemewahan jang tiada berbanding dengan apa jang kumiliki
dalam ruang ti

Wadjah Maria putjat. Pandangnja
menikam kehadiranku.
“Kau datang tante. Terimakasih
Maria amat senang ' .
Suaranja lembut serta memelas.
Kutjium ia. Maria memelukku erat2.
Kurasakan kehangatan airmatanja pada pipi
" Oa Ruli, djangan tinggalkan
Maria” .
(Aku mengangguk. Aku berusaha keras menguasai emosiku. Karena aku
tak ingin dokter ajah Maria melihat
keharuanku pada putrinja.
“Bila tante dirumah
Maria, Maria
akan tjepat sembuh. Maria akan memjertai Tante Ruli berenang”.
Senjum nakal seorang botjah terasa segar bagiku. Ia melepaskan pelukannja. Kukeringkan airmatanja dengan gaputanganku. Ia semakin berpasrah kepadaku. Kepasrahan jang ditawarkan melalui pandang matanja

sia untuk melahirkan baji. fa baru e
nam belas tahun. Dan lelaki jan
menghamilinja, terlalu botjah untuk
diminta pertanggungan djawab. Pe:
rang mendera mereka dalam kedewasaan berpikir dan berbuat. Perang dju
ga terkutuk bagiku. Karena peranglah
jang membuat kedjadahanku
ini. TaPi aku bangga, karena lelaki jang ber.
hak kusebut bapak itu seorang pedjuang dari djamannja. Ia seorang Tentara Peladjar”,
Lengan jang sedang memelukku di
tenggutnja keras2. 'a hentikan membelaiku. Tiba2 dan kasar djuga. Sung.
guh mengedjutkan perbuatan2 ini. Ketegangan menguasai harga diriku.
"Ruli, siapa nama ibumu”.
Mata dokter itu bersinar menatap
ku. Suasana makin memperkuat emosiku.
" Kenapa kau tanjakan nama itu' .
“Aku akan mejakinkan diriku" .
“Sri Suharti, putra patih Sidohardio. Kenapa ?
" Ruli, benar kau anak Sri Taty?
Anak Sri Suharti "

TE

Gja tentarg seorang jang kerdja'
nja menjewakan buku2 tersevuf
di rexaudaru, jang sekarang sangat membarajr:. — Bibiiotnjk2

“ Kau ketjewa, dan kau mengutuk
kelahiranku. Dan kau tjabut rentjanamu mentjari ibu buat Maria” .
Ajah Maria mengelak dekapanku
lebih kasar lagi. Ia berdiri tegak diha:
dlapanku. Kedua hibirnia bergetar tat
kala menjampaikan berita kehidupan
bagiku.
“Ruli. Ojika kau benar anak Sri
Suharti, mak adik Taty. Akulah leta
ki jang menghamilinja. Akulah jang
mendewikan Taty dalam hidupku sehari-hari"
Setelah itu 1a memelukku dengan
tjaranja sendiri. Dan apa jang menim:
pa diriku sesudah itu aku tak ingat bemar.Jang paling berkesan dan menggai
rahkan hidupku kembali, adalah sedusedan Maria jang menunggui aku di
tempat tidur. Tempat tidur ajah Maria.
Daja ingatku terlalu lemah untuk
menerima kedjadian demi kedjadian.
Dan diudjung tempat tidur ini kulihat
ajah Maria dan ajahku termangu, murung dan ditjengkam oleh situasi.
Aku tak dapat menerima semua
ja,
Aku akan bersudjud pada ajahku
ee

' Kelahiran jang dikutuk oleh musjarakat. Kelahiran jang semula tiada
kukehendaki. Tapi aku harus menerimanja, dengan konsekwensi tuduhan2
masjarakat jang pura2 bermoral ini.
Ibuku meninggal seperti ibu Maria.
Persamaan
itulah jang mendekatkan
aku padanja.
Emosi mengalahkan segenap kesa
daranku. Aku menangis. Kubiarkan
dokter ajah Maria, mendekapku kedalam dadanja. Kubiarkan ia membelai
rambutku, dan kubiarkan pula ia men
tiiumi liku2 wadjahku. Saat2 jang de.
mikian sudah lama kurindukan dari
lelaki ini.

liku dapat kau pakai sebagai kesaksian utama dalam kebenaran itu' .
“O, Ruli aku benar2 laki2 terkutuk. Dan aku makin jakin perang ada
lah kelaknatan jang terkutuk dimana-

“

Kudjumpai

ku,

“Mungkin ibuku belum tjukup u-

kan hidupku. Tak mungkin aku akan

(nan
:

MINGGU

gir Djalan" jang

mendjadi

sumber

nafkah jan: lumajan bazj pengu
saharja (PAS)

C-50

75 kph

4

@Fuel consumption
(228 moh
254

(47 mph

90 kmi it
p

MODEL SS-125A

ak

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

dl

MINGGU, 18 DJANUARI 1970

MODEL

CB-125

@Max speed 130 koh (81 mph)
@SS Imie 182 sec @horsepower

@5-speed transmission
@Twin cylinder

15 ps
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er

uduh

Perkara

Pembunuha

Aktris Hollywood Harus
Diperiksa Dokter Djiwa
LOS ANGRLES

(MM)

Seorang ahli psikiatri, Dr.
Blake, telah ditundjuk untuk
menjelidiki kesehatan
Nona

Leslie van Houten,
'terdakwa
termuda

seorang
dalam

perkara pembunuhan
film
Sharon
Tate

bintang
Labian

ca, Dr. Blake harus memberi
keterangan
tentang keseha.
tan Nong

yan Houten

kepada

jang sedang mem

nm mpg pembelaannja.
pa ag
Houten, jang ber
usia
19 tahun, adalah seorang
"
sadis berwadjijah lemah

but dan
tertjantik diantara
Wwanita2 mudi terdakwa
da-

muntut perkara Njonja Kasa.
bian supaja ja dibebaskan de
-

Manson atas biaja negara se.

besar 750 dollar Amerika atau
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