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Pentjurian Benda2
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Meningkat
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be
T
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Dikerumuni dan disambut hangat oleh njamuk-njamuk pers. radio dan televisi

Gadis jang

PENINGGALAN KUNO DAN KESENIAN — .
: DUA FAKTOR PENTING DALAM MEMADJU

(MM.).- Pentju-

tan
mulai
gsu
achir ng
bulan Met
Oktober
bulan
sampai den
gah

mungkinan pementasan jang&kan datang ini tidak skan sem:

Oleh karena itu apabila tinda-

Dalam pada itu, "M.M." telah ae:

1970 jad.

dan pengamekan penjelamat
an

purna dalam pelaksanaannja.':

S aan kompa tenant ana

direbut

si ahli
tjangkok
djantung
bruari 1970 il. dirumah keluarga
Zoellner di Johannesburg, Afrika

tidak memmudah
Pram- —semjata kende
nan atas kompTjandi
leks
annja
banan tidak segera diadakan
ma-

berikan kesan jang beik bagi wissta-

mai dikundjungi wisatawan2 baik dari dalam maupun luar nege-

Fi. Kedatangan mereka ke Pram-

banan ialah untuk melihat komme

Berapa Djumlah

Djepang PW metik
memb a

esok

ma:

di Forbidden

City Thestre & Restaurant selama 14'
minggu jaitu sampai 8 Oktober 1960.
Pendjeladjahan showsnja di USA itu
Gilandjutkan
ke Las Vegas — salah
satu kota besar didunia jang telah
banjak kali diselenggarakan pertun
Gjukan2

Gak hanja "'tidak bidjaksana”” tetaDI djuga "tidak berguna".
Presiden Marcos pada tanggal 12

Pusat de-

Kan kadas kompiaka tertabut dan ke-”

|

i

Dadan

ta"

dan melindungi

Gi

Tak ada satu pesaipun
dalam Undang-Undang
itu jang
AA

an mati. Tetapi Mika hukuman
mati

bahwa santa
kan showsnja di New Orleans om #adisi
Monehatan
want.
bertempat tinggal dibagian Whitney kan
ta itu. Dijaga ketatungun2
Anandi
Place Metairei — New Orleans Lout- lebih besar.
siana USA.

reka jang melelukan kodjahatan-ke
@iuhotan tersembunji dan
mengari:
kan seperti penggarongan — disertai
pembumuhan
Gan perikasaan?
Ape
Ikeh hukuman
jang tepat untuk itu?
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Sementara itu di Djakarta Nj Her

man Ferdinand Sitompul — Ibunda
tertjinta dari Piet & SITOMPUL SIS
TERS terpaksa melewatkah th 1909
Oi RS Tjikini, setelah terdjadi suatu

Gihepuskan, bagaimana tentang me-

Sebetiinja buluman met! tidak se

'suai dengan filsafat Kristen/ Katolik.

Gan senantiasa mendoakan agar ket.
@a puterinja
di Amerika Itu berada
Gnlam keadaan sehat2 segar-bugar
Gan selamat. JOHNNY NESS)

HI

:
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jiEh
Te
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"ff

Des 1969. Betja terguling
dan akibat
nja Ibunda mengalami keretakan pada

i f

ketjelekaan
dimana betja jang. ditom
pergi Ibunda telah Citumbuk
sebuah
CL sewaktu dalam perdjalanan
pu
leng Geredje peda Minggu siang 28

'
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PUL SISTERS (kakak Piet pu

f

Ti ta)

oleh:

IKA — dara terpendek dan
terus dari group SITOM-

buhws SITOMPUL SISTERS telah me
Tinggalkan Lus Vegas untuk melaku

H

| TA
1
E

mengatakan
bahwa hukuman mati ti

ape aa

an Detangh
Denoka Wengi In. : dan kini dioungge langkah2 pajang
"
—
2 itu 'dilekukan

agpenggagas?Sea bag

restau-

lu) pernah menuliskan kesannja tentang
Las Vegas
sewaktu
iba dengan
sepatah kata sbb.:
here in the
wonderful city of Las Vegas Nevada
and everyone here dresses 50 sharp
and gutckiy!" Kabar
terachir jang

oleh Inter continental Hotels.
Perturdjukan SITOMPUL SISTERS
Galam mendjeladjahi benua Australia
telah sukses terbukti pula dari derasaja permintaan?
akan performance
dari tiga dara perjanji bersaudara

SITOMPUL

oleh dokter-dokter
jang

| Demikianhp rangga

an

1

den memperkuat team

pada

lah

'bentuan Beberapa orang terate
Koma

an Gran Ta
T

berdjudi serupa itu merupakan hobby-njaj melainkan tjuma sekedar pele
pas ketsengannja belaka setelah penat bersight-seeing sesuka hatinja.

saudara

kwndung Picter Sitompul di Djakari

e
|

sampai

Madjalah Djepang tersebut mene-

(akan bahwa ribuan penggufuran
te-

i'

Ibunda tertjinta dan

Memakan Taoa Renja wenlin asing - Ta Sea
Mungkin datang ka Diegang
untak
Hi ag

ran2 ketjill WaktuZ luangnja setjara
iseng SITOMPUL SISTERS djadi ikut2
an bermain poker-machine kendatipun
Pastinja kaleh melulu dan hanja berarti buang2 duit sadja, namun bagi
Gara2 kita tsb bukanlah berarti bahwa-

. SITOMPUL SISTERS menudju Austida pala 28 Maret 1965 untuk me
lakukan showsrja dibeberapa hotel
Gan night-club di-kota2 besar benua
Kanguru tsb. dengan meninggalkan
sang

bahkan

pada
Dermulaan
tahun ini menjusun suatu
Undang-Undang
jang menghapus seSala metjam hukuman mati dan meng
Santi hukuman mati ” mendjadi hukuman oeumur hidup sebaga? hukuIman terberat untuk segala matjam

hubungi UPI menjatakan tidak tahu
Dalam rengkaien promosi keperimenahu tentang perusahaan
wista —'isataan dipemran Internesionel deemengurus
wanitah asing hamil jang oa ini merupakan
focus jang kuat dimengurus Wanita? saing hamil jang samping evanta jang mungkin ada &-

penjanji2 dan group2 populer

kaliber Interrational.
SITOMPUL SISTERS menginap di
Royal Paims Hotel dan mulai muntjul
di Dunes Hotel Las Vegas pada 16
October 1969 selama 7 minggu. Kota
besar ini djuga terkenal sebagai kota
Gjudi dan poker-machine terdapat di
mana2,

| pi kemungkinan
sistim homeOrganisasi
turis Djepang jang di: ? light akan dikerdjekan.

hi

mulai

Placido Pampillona, seorang
dapak berusia 63 tahun jang mempujai seorang putra jang mendjalani
hukuman pendjara 4 tahun mengata
.kan bahwa ia jekin akan buruknja
hukuman” mati Geri kundjungan jarg
tering ia lakukan kependjara
dan
Ia jakin bahwa hukuman mati itu me
rupakan kekeliruan jang besar.
Pata kindjungarrja jang terachir
tependjara Placido Pampillona men

TN

1969pdan

bertahap terus dilakukan.
ot Kantor Urusan Padiak itu berda- "Dati
pendidikan kesehatanBideng2
dan pem»
sarkan penjelidikan
dari
perlode
paParu
P
18.450 wanita dan 377 prija te- Ajak pendapatan tahun 1968 rata2
Se aa
as
lah mendjalani sterelisasi pada ta
tidak | membajar padjak sebemz — fikasi sudah dimulai meskipun
pihak
hun 1968 menurut peraturan 4-000.000 yen (atau 11.111 dollar | PLN setap
melarangnya
ta
Amerika Serikat) setahunnja.

!

Djuli

Kalau berul mentjegah kedja-

Hilhan LIA
| hp

2

kedua kompleks
itu telah menaikkan
tingkat perekonomian. Pembangunan

ti da

Ga

lamnja djuga muntjul

rang baik. Departemen Kesehat- baru? ini
mengumumkan
bahwa para
an dan Kesedjahteraan Umum pepe
LI pg
Ld
Djepang
mengatakan
bahwa @jak jang terburuk di
Menu-

'

mengetan.

'tusi oleh Sri Pak: w Alam VIII
21
Penduduk Prambanan dan sekiter-

lebih dari 300 orang tiepat|
dalem periode antara persidangan
lambat akan dihukum mati deYan pengumuman hukuman mati bikursi lstik. Mengapa demiktan,
Ia terlaksana dalam waktu jang tepat untuk mentjepat pengarih atas — kata Pampillona. Mengepa orang jg
dihukum mati meningkat kalau huku
fikiran marusia. Bila tidak maka me
man itu betul mentjegah kedjahatan?
purut saja hukuman mati tidak men
tjegah kedjahatan
manusia samaseHakim
Manuci
Pamaran
deri Pe-

H i (lt

dan taklupa tertumpang salam
manis ketanja buat para pemba-

"mekeka menganai ondkik pendapatan:

358 orang sudah divonnis mati,
tapi Marcos perintahkan penangguhan

i

Djepang. Ribuan wanita lainnja
telah dibuat mandul untuk mentjegah kelahiran baji2 jang ku-

ti
ha I |

Djumlah 757.300 itu masih
merupakan tanda-tanja, mengingat kurangnja tenaga kerdja di

Mona berpose sedjenak dikolam
Hampir
renang Chevron Paradise Hotel
2 tahun
tja MM.Foto: Johnny Ness).
mendjeladjah dunia
Ujakarta, (MA9.
APABILA Anda telah

1. 500.000, KATA
SEBUAH MADJALAH
757.300 MENURUT
STATISTIK RESMI

Aktris Linda Hoyden

(18 (hl ami Nateh End, Emax, Inggoris nampak

disini sedang utirahet setelah menjelesaikan opname film “Taste Me
Blood
ot Dracula”

distudio
fm Elstree, Borham Wood,

Inggeris.

MATI

pro dan kontra di Philipina

Wii 6 4!
Ha t |
Ta

nja di Djepang tahun lalu telah
mendjalani aborsi.

&' yaah,

Kurang lebih 1.500.000 wanita Djepang dan wanita asing lain-

Tampak disini tigadara “Sitompul Sisters”: Nessy, Rika dan

HUKUMAN

Aborsi Di

Tokyo, (MM).

ngadilan di Manila jang telah meng
hukum mati S1 orang sedjak ia men
Gi#MP Hakim peda tahun 1965 merga

takan bahwa ia tidak terikat untuk
mempertahankan atavpun — menghapuskan hukuman mati. Tetapi ia me
ngatakon bahwa pendapat — orangorarg jarg Geleh Ia adjak berbidjara
tarus diperbitungkan. Jang penting
telah pendapat crargcrang dimana

Bersambung kehal: IV

|

MINGGU.

MINGGU MERDEK£

LAMAN II

sei

an djawab setjara

dapa Dan,

istoricalnja

harus terjadi sebu:

kita
and/nmsnrmasin, tepatnya pad ke dia:
adjaan Bandjarmasin sewaktu

'

kketjerobohan artikulasi.

Pemegang
main tanpa

peran Sambang berkontrol sama sekali, ter-

itiknj:

Pangeran

.

z

sehingga menlalu mengexpose dirinja
Sedangkan
djurus kepadp over acting. Hidajat
Pangeran
ES enda (VOE) mau prarmaig lamban tanpa
inspirasi dan
eradjaan
k
Bandjarmasin. .
NOC mengadu domba keluarga keDekor jang mengarah kepada ah2sutadjaan Bandjar. Pangeran Hidajatu- 1
namuf dikerdjakan seteng
stif
Ilah disatu pihak,
TamdjiArtistic - effect
asal' dj
Ikan
dillah dilain pihak dan Pangeran Antauntuk dihaapalagi
i,
te
tidak
sari. Disini dilihatkan kepahlawanan
menghidupntu
memba
dapat
rapkan
Pangeran Antasari beserta pemuka?
kan gjeritem jang diungkapkan.
daerah Bandjar lainnja, sedangkan
man pendjadjahan Kompeni Bel

Dengan

terkenal de-.

Hidaja

DJI V A5...

Aproach realisme dalam tata sandang dan tata rias hampir mengarah
disertai depada sasamp seand:
ngan ketelitian. Pementasan ini tiga
malam berturut2 dan saja sempat menjaksikannja pada malam pertama,
Pangeran Antasari ini telah dipentaskan tahun jang lalu dan diangkat pula

mendjadi performance di TV dengan
apa

sutradara jang sama, djika melihat
jang ditjapai pada 'malam itu dapat
saja katakan bahwa pementasan ini
kurang berhasil.
Oleh: BZ KADARJONO

sebagai
orang (tokoh), jang apatis, walaupun achirnja melawan
dan menjerah kalah.

| Penulis repertoir ini telah men-

tjoba membangun konflik2 dari

sonal dramatiknja,
antara Datuk Ali
dan

Sambang

(anak

per-

Datuk Ang)

antara Pangeran Hidajatullah dan Pangeran Tamdjidillah. Namun penulis
kurang dapat merangkumnja, sehingga
rita sedjarah perdjoangan ini terasa

tar.

Halim Nasir sebagai

ingga nilai

historical

dan

pada repertoir ini, se-

sedjarah ataupun aproach
nilai artistik dari

manggungan ini kurang senja. &.

ikmati
bagai tontonan tok dapat
namun nampak adanja kesan kurang
kesungguhan dari pementasan ini,
dari penggarapannja.
|

Lamban dan datar terasa dipaksakan dalam membangun konflik. Ansambel tak tertjiptakan disebabkan

para pemain jang sebenarnja mempunjai materi jang baik namun tidak

terarahkan, terlepas sendiri2. Blocking

movement unharmonis dan banj

an Sa anta Daan, yaa

jang

tanpa motief, hii

main2

perti pemagang peran Pangeran Anta-

sari telah berusaha bermain dengan
kesungguhan, walaupun kurang
dilengkapi dengan teknis jang baik.
Volume suara bagus namun tidak
memiliki
teknik jang tinggi, sehingga
sering

tergel

dalam

japan-

nja. Kebanjakan dialog? dang pada pe.
main walaupun dapat kita tangkap
Jk djelas kita dengar karen:

—

“ANTASARI”

babak

ke:

SETUDJU AMERIKA DJADI
TUANRUMAH
1976
@Wt2 dari negara? komunis.
Presiden

NIXON

WASHINGTON,

!.

—

Nixon hari Rabu menjokong Amea
rika Serikat menawarkan mendj
di penjelenggara Olympic Games
1976, bertepatan dengan eta
bangsa Amerika merajaran HUTnja ke 200
Presiden Nixon mendjandj'kan,
bahwa semua delegasi Olynipiade
Yang terdaftar akan dapat Sepck
i.tida
nuhnja ikut serta — berartterha
dap
ada larangan djlakukan

T FieuRs TOPP LEFT ON SOE
JAKE HIJAKIK THE
IT NEAR TH! CANYONI AND WERES
P6TN MN MN JA:
MB LOBT HIS FOOTING
La

&|

Mode Itali Musim Semi
1970
DanRok miniPanas
untuk cocktail berwarna putih dan merah muda, suatu

'Affandy Jassin dan Alwi el Adam dalam adegan(FotodramaDok. Pangeran
TV-RI)

Aku menggambarkan bahwa
Todd pergi kurena beberapa da
lih... megobentu Jake merampok 'emad sebagai direntjana
kan! Mereka menurunkannja
dekat Gjutang itu dan mendo-

Tong gerbong itu kebawah keti
ka Jake terlepas kakinja.
Oya TH)
HE WESA

dina

na Amerika Serikat tidak memilj
ki hubungan diplomatik
Dalam

suatu pernjataan

jang

dikeluarkan oleh Presiden 1 xon
demikian menurut Gedung Putih,

dikatakan, bahwa

'a akan

membe

(Gambar Af

ITU

lie Turner

TT WAGON,

Napoleon

5 “TT

suk sekolah militer Brienne, bahasa Perantjisnja masih kurang
sekali. Tentang ini ia berkata:
"karena bahasa Perantjisku masih
djelek sekali, dan sukar bagi aku
untuk menjesuaikan diri dengan
tjara hidup jang sama sekali baru

itu tanpa melibatkan Todd da-

lam perampokan itu !

Ia telah membantu mengang-

kut emas itu ke tanah Nj.Cobb
dengan terpaksa. Dan mengu:

burnja sedang Todd pergi keko
lan
laporkan telah meli:
hat perampok: 2 itu Im rik
diri melalui Pinon Pass
Beberapa

peluru mungkin

ak-

an menghentikan pesawat itu

Kemudian untuk pertjobaan
nas itu mauntuk menggali
kin banjak menemui rin
Mereka lebih aman disi
dah Jud merampas tanah mere
ka dikota
! Engkau terluka !

'
1

k

5

Aku
baru mentjoba untuk
membidik ekornja, dan mengedjutkan anda !

$
:

Tidak ada tempat dimana aku
dapat mendarat di Oxbow. Antarlah ia kedokter, 'jepat !

|

(ASY SETS STAKES TO SIOHT DOWN
'ANO LOCATE TKB OOTTBD LINE Su.

untuk
Perantjis ?

bagiku, maka biasanja aku men-

Dan kemudian lagi fa djuga me
njatakan, bahwa rasa bangga dan
harga dirinja tidak mengidjinkan
nja untuk menerjma penghinaan
Corsica. Pada
terhadap negerinja: 1786
Napoleon
permutaun — tanun
mendjadi 'sublicutenant' (pemban
tu letnan?) dan ditempatkan diko
ta garnisun Valence Tipjs pula
apa jang dikatakannja pada wak
tu itu "Betapa besar tragedi jung
akan menimpa negaraku. Ter
senegerinja dibelenggu dan h
dibebani tekanan dari pihak p
djadjah. 'Pendjadjah jang dimak
sudnja adalah Radja Perantjis
dan Napoleon memakai uniform
pendjadjah "tu
Dalam buku tulisan F.M. Klrcheisen. djterdjemahkan dalam ba
hasa Inggeris oleh Frederick Col
lins: 'Napoleon's — Autobiography
The Pessenal. Memoirs of Bona
own
His
rom
Compiled
parte,

Aru jakin Tn. Toprock terkedjut mengetahui kedjadian itu
tetapi ia terikat oleh Todd!

iimu

st

Berdjuang

umur sepuluh
Bonaparte ma-

dari teman2 sekodjauhkan diri
lahku dan menjibukkan diriku
dengan buku2ku. Karena kau
peka sekali, aku banjak menderita oleh edjekan2 teman2ku jang
selalu mengedjek aku sebagai
asing”

'Todd lemah
pembunuh ! 1 sangat membutuhkan Jake
Mungkin engkau bel
nik... mentjari saudaranja un:
untuk metuk minta ba
njembunjikan emas itu
TATER TH TEMPTATON TO DIG UP BARS NOWSAFER
AND THEN WAS TO. GREATI THEY WERE THRU
JUD BEGAN BNOOPNG
HERE,TNEN AFTER THEIR
PREMISE5 IN TOWN

Letters and Djarles" (New York
1931), halaman 13 dan 17-18. ter
dapat pula ini: 'Kau, orang2 Peran
tjis. Belum tjukupkah bahwa kau
telah merampok segala2nja dari
ladat kamj
kami, sampai2 adat-istSikap
apa
pun telah kaurampas.
lang harus kutegakkan, apa jang
harus kukatakan, kalau aku da
tang dinegeriku? Apabila negara
nja sudah tjada lagi. seorang war
ganegara jang baik harus matime
Apabila seorang tjukup untuk
ngorbankan njawanja demi nega
ranja, akulah Jang akan mengang
kat pedang dan menantjapkannja
pada dada sitiran untuk membalas
dendam. demi negaraku dan hak?
nja jang telah diperkosa."

adalah seorang 1ndividuulis «k
trim, seperti dengan (jermat
oleh — Friedrich
lah dilukiskan
Nietzsche dalam salah satu tia
tannja. Perantjis. Eropa, itubangsabas
dan umat manusia, semua
Napolvon hanjalah al t belaka bu
Kehausan
7
Bi nesibnh
rantjis akan pemerintah jare

bekerdja

jang

tidak

kepalang

tanggung pula dan disamping

nteligen

dengar

pula

tambah

d

tJemerlang dan daja-ingat tanpa
membuktikar
tanding, Napoleon
diri sebagai administrator dan
ganisator jang besar. Ia ni
kan garis para monarch veriht
jang terdahulu, tap! djauh melebi
hi mereka dalam segala bidang
Seperti djuga mereka, Napoleor
tidak pertjaja akan nasjonalismc
dan kekuatan2 baru. ia hanja per
tjaja kepada 'State”,
'Staat” dar
perintah

dari

atas.

Tapi

lain

dar:

dirinja
mereka ja, menganggap
bukan sebagai pengabdi dar! "Sta
ter Atu, melainkan ialah Tuannja
tidak me
Master'nja, Napoleon
ngenal moderasi dan temperamen

njapun

matan.
moni,

njalah

tidak

menghendaki

EGALANJA

“NM

alat

perge

Ia tidak perjaja «kan har
sebab jarg dijakininja h

kekuasaan

bagi

itu

hanjalah

nasib

pribadi

nja sebagai seorang indr
vidualis in optima
forma
Ambisinja
tidak menge

pe

sjen, jang mentjetuskan Rev
pada tahun 1789. sepuluh tahun
kemudian membantu — Napole
asa — Rakju
manusia jang berku
berdak
£
dan Napoleonlah orangrija
mendutjewaka
Dan ia tidak
vit
penuh
Sebagai manusia danjang” Kesar
litas luar biasa

ja

Alat Bagi Nasib Pribas

batas2

tertentu.

aktivitasnja

ng stabil

kemauannja
ja jakin
bisa menguasai
umat
dan

manusia

raja

iny

Bagi

seluruh

Napoleon

djagad

isi

ah

of
mpossible" adalah 'a phantom
the timid soul and the refuge of
ne cow
Dinamik temperame

Napoleon

tidak memberj

tan kepadanja untuk
suatu

policy

luar

nja terhadap Corsica untuk

menentukan

negeri

tertentu

oleh
seperti pernah dilakukan
Kardinal Richeltem
Napoleon tidak berdjuang untuk
Perantjis

bagi
lah:
world
jang
nah

achirnja

dan

tidak pula

Corsica, sebab Napoleon adi
'a man alone against the
seorang
klassis ra
oleh Goethe dan Hegel per
djbombardir sebagai Worid
jang

Spirit"

'superman'

dalam

dirinja 't
galanja j

r
periker
nusiawi. Dia, jang pada
danja

pernah

ta

mengedjawantah,

menjangjung

Ps

a:

le Paoli sebagai pedjuang kemer
dekaan Corsica dan gandrung ke
pada Jean-Jacgues Rousseau, achjr
nja meninggal terpentjil sepert
djuga

hidupnja:

seorang dird

penantang

dunia

MINTOROSO

Perantjis

meme

jang

besar itu. Lebjh dari Mirabeau.
Napoleon menjadari benar arti Re
volusi

Perantjis.

suatu

enerdj! jang memberikan

pelepasan

djalan

kepada aktivitas tanpa berhenti
dan ambisi jang tidak bisa dike

kang

3

'oprock mestinja telah mengu
dgnao H2 diamana (ika

Garis2 ini bertemu dikerikil di
dimana penggalian dapat dila:
lakukan dengan mudah, tanpa
terihat

UNTUK

BERTUGAS

Bagaimana — Pribadi NapoJeon?

derumur 15 butar
Dangan disertai isterinja Linda dan putrinja jang baru“Pop
re
Monget

sempatan kepada
indivi
du dan kesempatan2nja, Napoleon

dari Los Angeles. Kedatangannja Davy di London untuk selama 6 ming
entjana2 mengadakan pelbaga:
gu itu dimaksudkan untuk membahaVic Lewis,
jaitu wakiinja di Eropah
matjam pertundjukan dengan M
(AP Pnotal

RIBADI Napoleon tjotjok
sekali bagi — djamannja
Dalam suatu kurun wak
tu jang memberikan ke
Ma,

Tidak Ada Air
Di Bulan. Usia:
3.1 Miljar Tahun
WASHINGTON, — (MM) Tjon
toh2 batu bulan dari "the Sea oi
Tranguility” (Laut Ketenangan”)
menundjukkan bahwa bulan itu
paling sedikit 3.1 miljard tahun
umurnja, tetapy — explorasi lebih
landjut mungkin — menunjukkan
bahwa tanggal permulaan bulan
ialah 45 miljard tahun jang lalu.
Namun hingga sekarang studi? Il
miah membuktikan maupun me
njangkal kebenaran
theorj2 me
ngenal asalmula ataupun sediarah bulan itu

luk kepentingan Revolusi, Mung
kinkah ia terbudjuk oleh harapan
akan kebebasan jang dibajangkan
oleh Revolusi itu. baik bagi Peran
tiis maupun Corsica? Baginja. ke
merdekaan politik dan nasionalisme tidak banjak berarti, tapi ta
mentjium kemungkinan? dinamis
jang tersembunji dibelakang kebangsa

LAPORAN PRESIDEN NIXON
KEPADA KONGRES AMERIKA:

kesempa

Revolusj Berarti Kebangk'
tan
mn
AGI rakjat Perantjis. Re
volusi berarti kebangki
tan penuh kearah nusio
nalisme. Bagi Napoleon
pengaruhnja lain lagi. Ia
menjingkirkan rasa patriotisme

bangkitan

Easy
Ujangkan tongkat2
dan menandai
garis2 jang beru
pa titik 2
Pa

15

Benarkah Napoleon Bonaparte

tahun

MATA eta

u, jang terang.

tulkan segi2 watak jang
Mungkin kekedjaman, €g!
tidak mustahil kedjahatan
m-matjam bentuk. Bakat

xik

diiwa itu mesti punja alasan. menga
pa ta berkata demikian. Meskipun ha
diakui, bahwa hampir setiap ma
1 mestl punja “kelainan” dalar
ja karena sering tidak tjotjok
gak
ja sibatin dan ““silahir
it
da senimanZlah kelainan2
pat titik opti

kreasi dari rumah MOde di Roma, jang disadjikan pada pameran mod:
musim semi dan panas Itali, jang dibuka di Roma baru2 in

rikan dukungan kepada cl "gasi2
Seri
Komite Olympiade Amerika
a
kat: ket'ka IOC bersidangA
di £
dalam waktu dekat ini untuk me
nentukan
gelanggang Olympic
KETIKA pada
Games 1976.

APTAIN EASY:

Bila Jud benar, Easy dimanakah Tn. Toprock waktu terdja
dinja kedjahatan itu ? Ia pergi
dari Denver bersama Todd!
Mungkin disekitar ditanah Nj.
'Cobb, memeriksa gambaran
raksasa jang dilihatnja dari atas
balonnja !

W.S. RENDRA
TIDAK LUPUT
DARI TUDUHAN
BAHWA IA SAKIT
"SCHIZO PHRENIA'"

terus tanpa berhenti bert
rita tentang keanehan dan
kegilaan" seniman2. Dju
ga W.S. Rendra tidak luput
dari tuduhan ahh ilmu dj!
wa —sesudah mementaskan drama2nja
jarg terachir— bahwa ia sakit
(split personality)
oleh ahli il

sutradara ru-

pa2nja kurang melihat kelemahan2

Jang terdapat

ingat “Impersona!”.
Sebalikni
torang artis bukanlah seseorang
mempunjai “free wil” jangbisa m
Uari djalannja sendiri, me
.
& membiarkan
udjuarnja melalutnfa
begat menusla,
seniman — bisa
1 kemauannja dan tud)
Jupnja sendiri, tapi sebagai sent
Ma
a adalah
bahwa «
rohani seluruh

CHAIRIL ANWAR pindjam sesuatu dari temannja. Tidak dikembalikanrja barang itu, tapi didjualnja.
Scolah-oleh enak sadja ia berbuat de:
miksan, tanpa rasa salah diri. Hidupnja sehari-haripun tidak lumrahn
seperi crarg2 "biasa. Seakan-aka
selalu sadja ia dikedjar-kedjar oleh
sesuatu jarg seperuhnja menguasal
dirinja. Sesuatu itu namanja: sjair
Atau lain lagi: Beethoven sedang ber
djalan-djalan. Sekonjong-konjorg Ia
mendapat ilham untuk sebuah lagu
Tidak ada pensil, tidak ada kertas
Jarg ada tjuma kapur dan orang lewat. Orang lewat itu dipanggil oleh
Beethoven dan lagu Itu ditulsnja deLean kapur dipunggung orang itu
Richard Wagner lain lagi “gajapia". Ia harus dilingkungi oleh keme
wahzn, sebelum ia sanggup” membuat lagu. Akibatnja: bertumpuk-tum
puk hutargnja, hingga ia harus pin:
Gah dari satu Kota kekota lain, me
srikan diri dari para penagih hutang
seorang seni
nja. Atau kita ambil
man lain lagi. Guy de Maupassant
ma:
la achirnja gila seratus persen, ak
merangkak-rangk
Ikhan sampai2
Gan makan tainja sendiri. Dan siapa
tidak kenal tjerita tentang Vincent
Van Gogh jang mengiris telinganja
sendiri untuk diberikan kepada ke
kasihnja sebagai tanda-mata?

digambarkan

tullah

Ketidakseimbangan

Dan

Pangeran
ANTASARI

hal jang mudah. Dalam bentuk peMulisan naskah sudah ada penuntutan
pertanggungan djawab. Pertanggung” "

1970

Seniman

Kesan Kita Setelah Menonton
Pementasan Drama
PENGUNGKAPAN kembali sebuah sedjarah keatas pentas bukanlah

1 MARET

DATANG

Tatia,

DAVY

JONES,

DI LONDON

satu2nja

anggota

group

Londo:
Monkees Pop Group! baru2 ini tiba dilapangan udara Heathrow

Ga.

Kai

ggu lalu penemu
berdasarkan tjontoh2 jg
dibawa ke
jimasukkan pang diser akan pada
tu Presiden Nixon menje
but tahun 1969 sungguh2 sebagat
tolak dalam sedjarah explo
angkasa-lahun jang pa
rti dalam sedjarah jang
muda itu"
mentjatat bahwa perggaran — Belandjanja
untuk "program ruang ang
Nix
bahkan bahwa
Am
sedang memasuki ma
harus mempunjai
jang
berarti bagi tah
mengatakan
Laporan tersebut
bahwa hasil? ilmiah terpenting da
H Apollo 11 jang akan djtindjau
kembali sesudah diberi analisa le
pan data? tamba
bih land
won:
han ala
selama ini mem
dan tanah djdu
buktikan tktak ad
m- dibulan. Pe
hukaan bulan dida
Aposo 11 sanga
a
Kepadatan
bulan kurang
lebih sama Gimana mana, unsur

beratnja

lebjh

unggul

dari

pada

unsur? jang terdapat dibumi.
Den
telah terbukti tidak adanja air
Umur

Bulan

UKTI-BUKTI telah membe
Fikan perkiraan — bahwa
umur bulan ialah 3,1 mil
jard

tahumpahng

seditkit

200 djuta tahun pasti da
pat dipertjaja-tetapi menurut lap
n tersebut pekerdjaan tambahan
telah menundjukkan

mungkin

lebih

tua

bahwa bulan

Djika

demiki

an jni akan membuktikan bahwa

pembentukan

sedjarah

sistim

bahan

bulan

matahari

dalam

pada

umumnja diperidrakan telah deru
Laporan
mur 4,5 miljard tahun.
Presiden Nixon selandjutnja me
“Beberapa experjmen
ngatakan
menjarakan bahwa hasil ini men
dukung theori bahwa bulan diben
tuk pada waktu jang sama seper
tu bumi, dari kelam kabut berpu
sar jang sama. Djjka demikjan du
alat2
an mungkin memberikan
untuk mempeladjari kondisi? du
mi pada waktu pembentukannja.
Laporan Nixon mentjatat bahwa
Laut Ketenangan"

jaitu nama

sa

dan

ba

lah satu tempat dibulan, telah Gt
pilih berdasarkan pertimbangan2
keamanan bagi pendaratan perta
ma dibulan
Kebanjakan
permukaan bulan
adalah

djuuh

rt

sendiri.

lebih

kasar.

rang kali lebih tua. Ada bebera
pa pendapat bahwa tjontoh? dari
tempat? lain akan setum 43 at
jard tahun seperti “jatim mataha
Hu

Demiktan

laporan

tahunan Presiden Nixon tentang
Juar Amerika
program angkasa
Serat,

minibus

aman es

MINGGU, 1 MARET 1970

MINGGU

Muda

MJang Kini

Laut Takahashi Maeda dari Angkatan Laut Keradjaan Djepang

dalam perang dunia ke-Il jang
lalu - salah seorang tokoh jang

besar djasanja dalam membantu
gerakan kemerdekaan rakjat In-

KINI HIDUP SENGSARA DITENGAH KEMEGAHAN KOTA
METROPOLITAN TOKYO DENGAN DITEMANI SEEKOR
ANDJING KESAJANGANNJA

donesia dalam tahun 1945, kini

hidup dalam

Aktris Inggris JOAN COLLINS akan membintangi dua film baru

tundjukan TV.

Nampak JOAN COLLINS mengenakan rok bercrochet hidjav
dengan dasi wanita berkembang sesuai dengan sepatu dan kaos kakinja

jang

pandjang

itu,

dan

blousenja jang pandjang

keadaan sengsara

ditengah2 kesibukan dan kemegahan kota metropolitan Tokyo.
Hidup dalam abad modern
jang berdjalan demikian tjepatnja mungkin tidak memberi peluang lagi bagi seseorang untuk
terlalu memikirkan nasib seorang
pedjoang dari masa silam, akan
tetapi Takahashi Maeda masih
beruntung karena beberapa orang sahabat karibnja dari Indonesia jang ada di Djepang masih
mau turun tangan untuk sekedar
meringankan beban hidupnja sehari2.
Akan tetapi bantuan itu tentunja tidak dapat diberikan terus
menerus, sedangkan Maeda jang
kini telah mentjapai usia landjut
71 tahun sudah tidak mungkin
untuk berbuat banjak
untuk
mendjabat suatu pekerdjaan. Demikian tulis koresponden Warta
Ekonomi Maritim dari Tokyo
baru2
berhasil bertemu dengan Takahashi Maeda diruang
kantor Asiatrans Ltd. Tokyo.
Takahashi Maeda adalah sahabat karib dari Menlu Adam Malik, Sukarno, Subardjo dan beberapa nama2 lainnja jang terdaftar didalam sedjarah persiapan
kemerdekaan Indonesia. Bekas
Wakil Presiden Moh. Hatta didalam bukunja jang baru jang menjangkut sedjarah kemerdekaan
Indonesia menjebut2 nama Maeda, dan ia djuga merupakan sahabat karib dari bung Hatta. Maeda
pernah dipendjarakan di Changgi
Singapura oleh Pasukan Sekutu
pada achir: perang dunia ke-ll
karena dituduh ikut membantu
gerakan kemerdekaan rakjat Indonesia. Dan sedjarah memang
ditempat kediamentjatat bahwa
man Maeda di Djakarta pernah
dipersiapkan rentjana proklamasi
kemerdekaan Indonesia.

masing2 “Drive hard, drive fast”, dan “Project 120” film untuk per-

tanpa kaos tangan.
(Gambar AP)

aan
Rela “diindjak”

KINI,

setelah

hampir

seperem-

pat abad Nazi - Hitler mengalami ke:

hantjurannja, njatanja bekas2nja belum seluruhnja hapus, bahkan mc
nimbulkan beberapa renungan jang
dalam. Kenangan akan pembunuhan
akan 7 djuta orang Jahudi mengisi
lembaran sedjarah serta merupakan

batu pertanda zaman

sebagai

peringat

an akan satu kedjadian jang tidak
a
duanja. Terbaginja Djerman mendjadi
dua

negara

baru

dan

belum

selesai:

nja penentuan batas? baru di Eropah

tengah masih merupakan
dalam sedjarah Eropah
Dunia IL masih tetap
symbool dari satu perang

titik? hitam
baru. Perang
merupakan
modern jang

telah mengubah kekuasaan wadjah

dunia dan nasib Djerman.

Perang Dunia II di Eropah telah

diachiri dengan Perdjandjian Portsdam. Salah satu tjara untuk menghukum para pendjahat perang Nazi
atau

untuk

mentjiptakan

satu

pre:

sedent baru sebagai peringatan baru
bagi dunia ialah Natan suatu

hukum pidana militer Internasional
jang terkenal dersan praktek “Pengadilan Nurberg (Nurnbcrg Prosesi
Pengadilan tersebut dibuat untuk m
nuntut para pendjahat perang Nazi
Beberapa diantara tokoh penting Nazi
telah dikenakan hukuman gantung
Sebagian lagi dengan hukuman pen-

djara 20 tahun atau hukuman seumur-

hidup. Mereka jang dikenakan hukuman pendjara umumnja ditahan di-

pendjara Spandau - Berlin. Pengawas-

an dan pendjagaan dari pendjara besar
ini adalah merupakan tanggung dja-

Penghuni
Nazi Terachir
Di Pendjara
Spandan
authoritet

tahannja kepada

k

asa

penghidui

malu » bahwa
Jangkah2
dari

soalannja.

lebih erat

Ketika di
kitan kembali

DALAM

Sedjak

beberapa

tahun

”Hannoversche

kenal dan

rakjat

dikeluarkan dari pendjara.

uang.

Beberapa

tahun. Sebagian

setelah

mengalami

bukumannya telah keluar dari Spandau
laksamana

Donizt

dan Von

Shcirah

dan kunk, telah dikeluarkan dari pen:
djara masing2 pada thn SS dan S7

karena alasan Kesehatannja

Mengenai nasib Hess telah menim

bulkan diskusi jang berat dan luas
Diskusi tsb berkisar terhadap kebia-

san? akan hukuman hidup jang pada
praktek pada umumnja selalu menda

pat pengampunan setelah mendjalani
hukumannja 10 sampai 20 thn. Teta
pi bagi Hess keadaannja agak lain. Ia

adalah pendjahat perang jang diadili

orang

dikete-

itu, masih ada

18 orang gadis jang

umumnja

meme

ntakan

Yatan Inpmemegang posisi “baik di
kan suatu beban jang berat se
kali djika kepada Maeda diberikan se
1 meringankan pen

p

derita
matanja

(WEM)

DIRI

ia diketemukan di Austria. Gadis itu tidak pernah

— menelan pel tidur segelintirpun. Di Djerman pada |
— tahun 1969 tertjatat
kira2 200 orang gadis tela
lari meninggalkan rumah orang-tuanja. Berminggu?, berbui
malahan bertahun?
kacang2, IN
tidak terdapat djedjak mereka sama sekali sedjak
— meninggalkan ruma
ga pihak polisi mengira,
— bahwa
) itu
ak mungkin diketeimukan
kemb.
Ada g
ja
kare
n kende— raan, tidak djarang p
yukan mati
ditepi sungai, diten
lukar atau ditepi
djalan

mukan kembali dan dikembalikan kerumah orangtuanja oleh jang berwadjib. Tapi diantara

kadang.

an, ada
intuk

tidak

dite

M

an pihak kepolisijang menir
Ikan rumah
tuala
, diserobot

adis

2 perdjalanan pulang da

tidak pernah

meninggalkan djedjak sama sekali. Banjak dian- — pulang
taranja gadis2 itu merentjanakan “kepergian”
TTapi tidak djarang pula ter idi,l bahwa semereka dengan amat teliti. Seorang gadis, umur — orang gadis jan
"hilai
rpuluh-puluh
12 tahun, telah mengetjat rambutnja mendjadi
tahun lamanja, achirnja diketemukan djuga semerah, sebagai usaha agar tidak dikenal. Seorang — olah-olah sekonjong2 sadja. Begitulah, gadis umur
lain lagi, berumur 16 tahun, meletakkan semua
16 tahun jang telah
meletakkan pakaian ?nja
pakaiannja ditepi sungai Weser damganti pakaian
ditepi sungai Weser, ternjata hidup dan tinggal
jang telah dibelinja, sebelum meninggalkan rumah
gadis umur 16 tahun tainnja
Orang - tuanja.
meninggalkan Hannover 19 tahun jang
Seorang gadis berumur 19 tahun telah menit
bekerdja seba
"revue girl” digalkan bekas obat tidur dikamat hotelnja, sehing

Gadis

ga dengan demikian hendak menimbulkan kesa
bahwa ia telah bunuh diri. Tidak lama kemudian

— bekerdja s

iwan
it
P

h

Sebuah

kota

dikepulauan

lain lagi,
djuga dari
ahun hilang,
ternjata

$

E

Tebakan2 jang masuk setelah di
undi siapa2 pemenangnja akan di
umumkan dalam penerbitan MM
15 Maret 1970,

Haw: “aa

MENURUN

Ladang
Benak
Bunji angka 4 dalam noot lagu
Organisasi Makanan dan Pertanian
(singk. Inggeris)
6. Tiga
7. Masa 8 tahun
Bau

tumbuh2an

dan

akar2an

Dibatja dua kali: Tak berhasil
Tikus (bhs. Inggeris)
Sesudah RT lalu
Ditambah huruf L didepan berarti
sebangsa minuman
17. Tidak lemah

P

k
angke
and

1.

3. Ketua Umum
5. Mengikuti sesuatu dengan tjara
membabibuta, sehingga tidak mung
kin mau menerima fikiran2 lain
7. Walk out
8. Nama depan Gubernur DCI Dja
karta Raya
9. Nama depan pengarang sandiwara
"Inspektur Djendral"
10. Unie Soviet
12. Bambu, buluh
14. Ahli bangunan
18. Angkatan Udara
19. Nama sebuah bintang (Bahasa La
tin artinja: Dewa Laut)

8.

ng penterdjemah di Canada.
Su

Lk

3
Band
4

SJARAT2 BAGI PENEBAK

11.
13.
15.
16.

NFO ARTIS

|

PISAU

TJUKUR
KUNO DIKETEMUKAN
Ram
KAIRO. — Para
purbakala t
menggali satu set pisau tjukur bekas
jang digunakan oleh
Mesir ku
no, kira2 2500 tahun jang
la'u
Para penemu tadi adalah egyptolo
gist (ahit masalah2 Mesir kuno) Ing:
geri Professor Walter Emery dan abit
purbakala Mesir Ali el Kholi. Mere
ka merentjanakan untuk menghilangkat karat2 jang teradapat pada p'sauz
tersebut untuk dapat membatja hu:
rup2 hirogiip fang terdapat pada pi
sau2 tersebut
gatakan
Para ahli Mesir kuno
bahwa orang2
esir kuno mentjukur
rambutnja pe dek2. Seorang pemang
kas rambut dipanggil oleh oran
ter
kemuka untuk mentju
tnja
sebelum menghadiri
2 pen
urg
Berang? lainnia lang diketemukan
selama penggalian? di daerah Sakka:
ra, Mesir, termasuk sebuah alat ke

dokteran
gigi jang se
dani pe
tunggu — sedjenis der
dern jang digunakan urtuk menutup
lubang gf

Alasan me-

Untuk “Djangan Asal Menerka”
ini disediakan 3 hadiah masing2
berupa uang: Hadiah
| Rp. 1.000
Hadiah II Rp. 500,- Hadiah Ill
Rp. 250.—

" Alamatkan tebakan2 anda kepada
Redaksi "MINGGU MERDEKA"
Bagian Sajembara, Djl. M. Sangadii 11 (Petodjo Selatan) Djakarta.
" Tebakan2 tjukup ditulis pada kar
tupos atau mengisi gambar pada
silang2 gambar. Tempeikan gam:
bar tebakan ini diatas kartupos
dengan disertai guntingan
KUPON TTS
DJANGAN ASAL
MENERKA
Aa
BIOLA
STRADIVARIUS
DIKETEMUKAN
LAGI
DI MEXIKO
PUEBLA,

MESKIKO,

—

Se-

orang pemilik toko berusia 71
tahun, Domingo Sanchez, dalam wak u2 senggangnja
lama 39 tahun jni telih
me.

majakan
divarius,

sebuah
tanpa

biola S-ramengetahui

bahwa dia memegang redje--

ki didalam

tangannja,

Sanchez

sebur

membeli

biola

pada :ahun

ngan

harga

35

pesos.

ter-

1931, de-

Saha--.

bat?nja baru? inj telah men-

'joba biola tersebut dan mendapatkan
bahwa
biola tersebu. adalah
salah saru dari

dua buah biola Stradivarjus
jang berada dj Maksiko.
Sanchez,

dirian

dan

rang?

jang

tinggal

sen-

pendjualan

ba-

keperluan

rumah-tang-

waran 2,5 djuta

pesos untuk

ga,

takan

biola

mendapa'kan

ersebut,

akan

ta-

tetapi

dia
tidak akan — mendjual
biola ju.
Bila Stradjvarius lainnja jg
berada di

Meksiko

dimiliki

oleh Jose Lima darj Orjzaba
di Vera Cruz

dimac

reka ialah atas nama perikemanusiaan
dimana Hicss telah
mendjalani masa
hukuman jang tjukup lama untuk menebus dosa?nja dan dianggap adil
membebaskannja dari penderitaannja.

Mereka

menambahkan,

:

Hess seperti

banjak orang lain adalah djuga manusia biasa jang pernah salah

mita

tidak — bertanggung djawab penuh.
Sementara itu disebut? djuga, Hess
terbukti dari tindakan2nja adalah se-

orang jang sakit djiwa. Tetapi semua
permohonan diatas telah kandas pada
kenjataan.

Pada achir2 ini px

Barat

rintah

berusaha memohon

kepada Sekutu untuk pengampunan

muka termasuk Paus di Roma untuk

Blok Barat pada prinsipnja tidak

keberatan

lagi

untuk

membebaskan

Hess. Tapi sesuai dengan statut - Post

dam dan pengadilan "Nurenberg”, per
tanggungan djawab dan setiap langkah
mengenai tahanan sekutu adalah tang
gung djawab bersama nota bene Blok
Barat dan Uni Soviet
pai sekarang Moskow tetap menolak setiap
usul pengampunan terhadap Hess

Sampai November tahun lalu Hess

pember jang lalu Hess dikirim ke Hos-

pital Militer Inggeris di Berlin Barat,

jang disangka akut, dengan ketentuan

apabila ia sembuh kembali, maka ia
harus kembali ke pendjara Spandau

la harus mati di pendjara, dan baru
lah persoalan Hess selesa
an

Berdasarkan ketentuan dari putus
"Pengadilan Nurenberg” setelah

meninggalnja para hukuman seumur
hidup pendjahat perang nazi, majatnja pada waktu jang dirahasiakan akun

dibakar, dan abunja akan diangkut
oleh sebuah

pesawat

terbang serta

ditaburkan diatas lautan terbuka. Itu

SA,

S1AE

Hess djuga bukanlah Hitler, sehingga
atas tindakan2 Hitler sebenarnja ia

| menag aa mendapat penjakat perut

teman2nja

30

Ma

biasa telah memo-

Dua orang lain jang djuga dikenakan
hukuman seumur hidup, jaitu Racder

ntjapai usia 75

tanggal

hon pengampunan bagi Hess agar dia

dan mendjadi rakjat biasa Djerman
Barat, seperti halnja dengan bekas

dari

Presse”

Indonesia.

— bantuan
kembali

keradjaan
Beberapa pengusaha Djepang pads

September 1969 terdapat berita, bahwa dalam
tahun 1969 242 orang gadis telah melarikan diri
dari rumah masing2. Mereka berasal dari dataran
rendah Saxon. Sebab-musabab pelarian diri itu
terdapat pada bermatjam2 faktor. Ada jang
pergi
karena takut mendapatkan hukuman dari orangtuanja, ada pula jang tjektjok dengan orang-tua
dan tidak djarang pula jang terdorong oleh hasrat
mengembara atau "wanderlust”
Ada jang sesudah beberapa hari, minggu atau
Sulan pulang kerumas: orangtua biasanja menjesal dan kehabisan

Ac hirnja Fakahashi Maeda menjampar
kan
salam untuk rekan2 lamanja di

terachir

sendiri dengan sebutan "Tahanan no7” menempati pendjara Spandau, satu
rumah pendjara untuk satu orang
jang termahal didunia. Biaja tahunan
Spandau adalah sekitar 150.000 U. S.
dollar setiap tahunnja, lengkap dengan pengawalan militer. Sedjak No-

hukuman lagi jang ber

Rudolf Hess. Sekarang ia telah

seorang

242 ORANG GADI
TAHUN MELARIKAN

AL
Tinggal Satu 2nja Orang

nama

jak sebagai bekas

“ mengenai kebang
epang sebagai suatu

muntjul bernjanji di Miraca.

nja seorang

telah dipe
tahun
dar

untungan untuk Indonesia. Namun.
Usianja telah
71 tahun nadari seluruh proses kedjadian
itu hen- — mun" kondisi mentjapai
phisikaja masih kelihadaknja dari generasi
muda keduabetan baik.mungkin semuanja itu ditu
lah pihak terutamanja dapat senantia
tupi dengan “semangat Bushido” jang
sa ditjiptakan suatu kerdjasama jang
masih terpendam didalam dirinja
Ia

memohon pembebasan Hess, tetapi
sampai sekarang belum berhasil

gilir oleh pasukan? sekutu sampai se:
karang. Kimi 25 tahun sesudah Ports
dam di pendjara Spandau tinggal ha

seorang

rumah
tangga
Sisamping tu bukti tukup djelas '” Muega tidakpenbantu
pernah
beristeri dan hisaat ini.
sampai
keYup membudjang
ada djuga segi?jang memberikan

Wadjah Anny Rae jang baru2 ini dikabarkan berangkat ke Sirgapura,

Dikawal setjara ber

nja seekor andjing jang
hharanja
selama
tudjuh

akan teta

pendjara Spandau harus berdasarkan

kamar tahanan.

kas laksamada Maeda tinggal di:
ebuah kamar dari sebuah flat ditengah2 kota Tokyo, ditemani ha-

masalah ini b:
pihak
Djepi

menulis kepada seluruh pemerintah
Sekutu dan pemimpin dunia terke-

bangunan raksasa dengan enam ratus

seskor andjing

banjak organisasi maupun orang2 ter-

keputusan mengenai nasib para tahan-

Hukuman Na
aa
PENDJARA Spandau terletak di
Berlin Barat, jang terdiri dari satu

dengan

perti lazim pada satu2 negara tidak
berlaku baginja. Disinilah letak per:

Djerman

uin bersama.

Hidup menjendiri

€
sedang berusaha kearah
an Maeda
ra
mengenai
kerdjasam:
Djepang dan Indi
Maeda menjatakan bahwa

(Sekutu) dan pengampunan biasa se-

dan
pembebasan — Hess. Anaknja
Wolf-Rudiger dan isterinja Nse telah

an, pendjagaan dan pembiajaan dari

perwa:

ya ini, Demikian Maeda

akan
lapat membawakan

masa Jalu pernah | mempergunakan
Maeda untuk mendapatkan fasilitas
keuntungan dalam berdagang di Indo:
nesia - akan tetapi Maeda tjuma seke
dar didjadikan alat - dan kini hidup.
"ya kembali dalam ketiadaan. Pengu.
saha2 Djepang jang pernah meminta
kan bantuannja itu kini tidak pernah
kelihatan batang hidungnja lagi
Musim dingin di Djepang dalam
bulan2 Djanuari dan Februari jang
demikian kerasnja, memaksakan ba
tang tubuh Maeda
jang telah tua itu
untuk terus bertahan dengan
bantuan
yinuman keras jang diberikan oleh
beberapa teman2 Indonesia jang ad
di Tokyo. Akan tetapi "djagoan tua”
itu djuga mempunjai
harga diri, bah
wa tangan jang terus
meminta adalah
tidak baik,
namun fisiknja jang diba
tengi dengan usia jang sudah landjut
tidak memungkinkan baginja untuk
melakukan suatu pekerdjaan penuh

Internasional

wab fihak sekutu, (AS, Inggeris, Pe-

rantjis dan US). Segala tindakan dan

"|

HESS

berdasarkan

Koguchi

kilan Gesuri Lloyd Tokyo, Maeda
jang hanja dapat berbitjara didalam
bahasa ibunja, Djepang, menjatakan
bahwa sebagai seorang kawan dari
rakjat Indonesia,
ia tetap melihat
masa depan jang tjemerlang bagi ne.
gara jang dianugrahi oleh kekajaan
bahan mentah jang tjukup banjak,
asal sadja tetap diperhatikan pesan2
jang pernah
disampaikan kepada pedjoang2 kemerdekaan jang lalu ialah«
bahwa gjarat kebangkitan suatu bang:
sa adalah persatuan, pendidikan b.
generasi mudanja dan kemaua
dja
untuk
berproduksi
telah merobah Djepang da

Dua Film Baru
Joan Collins

RUDOLF

Tom

jang singkat mendjadi suatu negara — negara in memiliki kekuatan ekonc
jang madju dan kuat.
mi jang 1 njol
veda Ti njatakan
'enurut Maeda sebagai salah seo- — bah
tidak melihat Djepang akan
rang jang termasuk dari angkatan tua,
n lagi dengan me
ia merelakan timbulnja kekuatan ba
sebagai suatu ke
ru dari angkatan muda jang sekarang,
akan mengantjam
bahkan ia sungguh rela "diindjak”
urut Maeda, idee
leh angkatan muda tersebut, asal
u militerisme sudah ti
dja angkatan muda itu memiliki
demi untuk meng
kaki jang kuat dan kaki jang ber:
i suatu peperar
Maeda tidak mau memberikan
luruh duni
mentarnja mengenai — pemerintaha
n hidup baru jang m
Djenderal
Suharto dewasa in
berbagai idiologi
jang tumbuh —

orang

oleh

angkatan muda
MELALUI

III

Terlupakan

nana

Laksamana

HALAMAN

Mean.

Laksamana MAED
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ternjata telah menjangkal berita2 tsb. Dan sampai saat ini Anny masih

Jah achir hidup Hess jang sepint
agak kedjam kedengarannja. Hal tersebut adalah satu kenjataan pahit dari
warisan Nazi — Hitler

Siapakah Rudolf Hess”

MESS sedjak masa mudanja adilah terkenal sebagai seorang jang (jerdas dan setia kepada ide2nja. Ia meninggalkan daerahnja di Tirol dan
bergabung dengan Hitler. la kemudian
dengan tjepat mendjadi or
kepertjajaan Hitler dan pemudja Hitler
serta fanatik akan Nazi. Ia kemudian
mendewakan Hitler sebagai tuhannja

dan menjam,
Hitler
penjelamat. la memulai kariernja
n
(jepat menandjak dan kemudian menjabat sebagai wakil Hitler, dan ang:
la dari Dewan Kabinet dan Deawn

rtahanan

Djerman
tjanakan

Raya. Ia ikut
penjerbuan
k

Theko dan merebut Austta serta me.

dj

Tetapi satu teka teki tentang diri
Wes kalah tindakannja pada Mat 1941
jang lalu sebagai seorang “Pilot untuk

(Gambar : Yoga)

perdamaian "telah terdjun di Skotlan!

(Inggeris). Sedjak itulah ditahan sam
pai ia diadili di Nurenberg tahun padu
'45. Dengan demikian ia telah ditahan
tidak kurang 30 tahun. Tindakan dari
penerdjunannja di Skotland diduga
sebagai
suatu misi
nuh misten tanda?
penjakit djiwa dari Hess, Pendapat tersebut masih te bagi? tidak mendapat
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Mode Dengan Motif Hiasan
DAUN DAN BUAH —

MUCHSIN disini diabadikan se-

Sambungan dari hal. 1

nji tjlik berbakat. Dan Muchsinpun djadi teringat tempo dulu
bersama Vivi Sumanti Gjilik daJam usia 10 tahunan, sebaja kini
dengan Nanin Sudiar.

ia telah mendjatuhkan hukuman ma
ti, katanja. Orang-orang jang belum
ia kenal telah datang padanja dan
mengatakan bahwa unsur-unsur dja
Ihat kini memperbaiki
tingkah laku
Gikota-kota mereka akibat hukuman
hukuman mati jang telah didjatuhkannja itu. Para hakim dan polisi setempatpun telah berterima kasih kepedanja, kata Manuel Pamaran "Baru

Muchs

di Kantor Pengadilan
ru sadja mendjatuhkan
sampai 12 tahun sadja
Oreng lelaki jeng dituduh
membunuh. Tetapi ibunja adik-adiknja perempuan dan istrinja sendiri menangis karena menurut
mereka hukuman itu terlalu ringan," kata Hakim
Mrnuel Pamaran.
Nampaknja hukuman mati merupa
kan suatu tjara jung mudah dan selamat untuk mengelakkan
meledaknnja kemarahan sanak
saudara orang-

Orang

jang

mendjadi

korban

terkenang pada VIVI

Djakarta, (MM)
MUCHSIN — itu biduan
asal
Makassar jang berhas'! mentjapai

populerjtas

ta,
Uk

mentar

mati

kedja-

nan Muchsin sudah kenal dengan

mereka me-

Hukuman

kini tengah menondjol

wertewar

Kcngres

Aa

Filipina

UPI

Jcrc

ialah

de

dibesarkan di Makassar dan kala
itu diawal tahun enampuluhan su

dah meratui
Sulawesi

Ma-

vm.

Anggcta

mengatakan: . "Menurut saja,

pa-

tanda2 akan menurun dan sambil me

S
DNAN
al
Dua orang gadis Amerika, jang sekarang sedang beladjar
di Florence,

nunggu
d

Itali, jakni LINDA PARSONS 21 tahun jang berasal dari Jacksonville
Florida dan PENNY TAYLOR 20 tahunjang berasal dari Tempa, Florida
nampak bergajo dalam mempersembahkan
dua kreesi dari Rumah Mode

Domenico Albion
di Florence. Pakaian
itu dibuat dari tjabang2 jang ber- '
Tan

'hiaskan buah Persimmon, sebagai bagian dari pameran mode musim sem:

dan panas Italia di Florence tahun 1970 jaitu mode “siap dipakai”

dari koleksi boutigue jang dibuka di Florence
beru2 ini.

(Gambar AP)

sorial,

Dengan mengenakan rok mini, Barbara Zoeliner atau Njonja Bernard
Jeng baru, disini terlihat dalam gambar sedang turun dari pesawat

rupekan

For Better Economy

Better Buy HONDA

Jang

Bahagia

snanag penang

amber: UP.

hukumar

jang bersifat

mati

harus

te

tap ada sebagai pentjegahan kedja
hhatan
terutama kedjahatan jang ga-

Pp0. Kanya dkganarg crita, far
pekalongan.
14 Pemuati mela Geri Jebannyakaan ai
Pena ang
binaga Kedung Taring mmwesdupsubonpelat age

,. nlehang
Bernard,
mernjak
mengawalbenar2
tang meox.
ami dengan
senjumnja.MonjoDan Lositoer
nampaknja
peristiwa
ini adalah
"Bulan Madu
Bi
ia Di Roma” bagi
tin

undang-undang

maka

BN

ne Wiadkas - Puipina- Atajo
hukuman — diluar-negeri

3 'Senator Salvador Laurei dalam men
£

mengatakan
Filipina terbera
tidak orahai
mmm: .dbunlah

Orang jang dihukum

mati

terbesar

Venecia.

da waktu ini diwaktu kedjahatan ma
sih pada puntjaknja dan
tidak #da

tetapi

di Ibukota.

Vivi adalah puteri Mmahasa jang

ti jabg tidak
“sependapat
dengan
» Otang-crang lain tang telah sditarjaf

oleh

Johnny

Vivi Sumanti itu bintang pop jang

lakukan.
Pertu untuk basmi kedjahatan
kadjahatan ganas.
pembela

wartawan

Memang semgncjak tudjuh tahu

ngetahui bahwa zda hukuman
jang
tidak mungkin sepadan menurut hu
kum dengan kedjahatan jang telah di

Satu-2nja

kepada

di Ibuko

penjanji tjs
telah berko-

Ness:
"Gue djadi inget s' Vivj du
tm
1" Kemudian Muchsin minta
dibadjkan berdua Nanin Sudiar.

haten-kedjahatin
jang sangat serius
janug kelau tidak demikian murgkin
mereka hukuman sendiri. Disamping

adanja hukuman

menandjak

sewaktu melihat
NANIN SUDIAR

ftempir

orang

satu

mentjapai

tahanan

pendjara

djumlah

jg

dan

9.000

Senator Salvador Laurel dalam
Sesakkan pembaharuan hukuman ter
utama dalam hal penghapusan hukumen mati mengatakan dalam laPorarrfa jang tebalnja 299 lembar
itu bahwa sekarang lebih dari 60
negera dan daerah telah menghapus
ken hukuman mati.
Negara-negara
di Asia, Gueensland di Australia dan
Neralpun telah menghapuskan hukumar mati. Mudeh-mudahan
Fili
pina segera menjusul, demikar kata
Secatcr Salvador H. Laurei

penjanji2

Selatan,

wanjta di

sedang

Much-

Sm Merupakan new-comer jang ke

mudjan

bergabung

dalam

band

Sriwidjaya dimana Vivi dan bicu
an Husni merupakan

tapnja.

VIVIENNE SUMANTI . ..
bintangpop jang mulus-mungil
dan unggul namun tetap simpa:
tik. — (Gambar2: Jonny Ness)

penjanj2 te

sionil jang menjatakan,
bahwa
Muchsin 'ada main terlibat love
affair dengan beberapa biduanita
terkenal seperti Vivi Sumanti dan
Titiek Sondhora. Seakan melukis

kan bahwa. pemuda Makassar ini
telah sedemikian
beruntungnja

sampai2 berkat sukses2 karjernja

itu
telah membuat biduanita2 re
madja tersebut djaiuh 'tjinrong”

padanja mungkin sadja pemberita

an2

sensasionil

Dan apabila Anda tjoba? mena
njakannja sampai dimana kebena
ran

berita?

tuk mentjapsi

Gjaman

microphone jang d:

itu tidak dapat

ditjopot

atau Gistel semaunja seperti kini.
Mereka bartemu lagj di Djakarta

dan
hubungan mereka tetap intim
sebagaj kenalan lama.

ADA sementara kalargan pers
Ibukota menjambet sukses2 Much

sin dengan pemberjtaaan? sensa

tjuman
tau

suspension

safe riding features.
WORI.D'S LARGEST MOTORCYCLE

systems

MANUFACTURER

and

Memarg

jang

korannga

patut

nggak

diakui

itu telah ikut membantu meningkatkan populeritas nama Muchsin

tetapi dichawatirkan kalau? nanti
dengan

la

tiba2

tiada sebab dan

nama

Muchsin

alasan

pu

'tu ditje

markan dengan pemberitaan? jang
negatif
Ichnny Nass

@Horsepower 4.8 ps @Automatic clutch
@Fuel consumption 90 km/tit
(228 mph US 254 mph Imp)

S-90

SS-125A

@SS Hmile 18.3 sec @Horsepower 13 bhp
@4-speed transmission
@Twin cylinder

MODEL CB-128
Max. speed 130 kph (81 mph)
@S$ Hmile 182 sec @Horsepower 15 ps
win cylinder

ngelakula

bahwa berita7 sensasjonil seperti

MODEL C-50
@Max. speed 75 koh (47 mph)

MODEL

buat

urusan.

- the 4 shown here) to choose from,
there's a Honda that's perfect for
| you.

frames,

kira2

adja bagi pembatja2

dengan

keatas bangku un

@Max. speed 120 kph (75 mph)

| nomical OHC 4-stroke engines and
"are eguipped with the most modern

maka

mengangkatnja

menciong Vivi Suman

- Honda is the world's largest manu-

All Hondas are powered by eco-

tersebut

beginilah djawabanja: "Ach jtu sih

@Horsepower 8 ps
@Fuel consumption 75 km/lit
(176 mph US 212 mph imp)
@4-speed transmission

| With dozens of stylish models (like

ber

rjja remadja populer tersebui!

@Max. speed 100 kph (62 mph)

| around the globe.

ada

Muebsin masih Ingat betul ba
gaimama dulu itu da
seringkali

MODEL

facturer,of motorcycles, and has
| already sold more than 10,000,000

tersebut

maksud negatif,
jaitu al untuk
memerjahkan hubungan baik jang
ada antara Muchsin dengan penja

