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Selain keduanja berkesempatan membuat rekaman2 piringan
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jang lain,

Muljaningrum

BIDUAN PENDATANG BARU

Berilah aku pera
jang bukan pendjahat !”

DARI DJOKJA

ai
2
ENDANG MULJANINGRUM,
mulai ikut aktip dalam
dunia seni. musik tahun 1966 bersama-sama dengan band
RIA-RIA di Jogjakarta. Namanja lebih dikenal dengan pang:
gilan N in en g. Dilahirkan di Jogjakarta 2 Agustus 1952.
djadi tidak lama lagi mentjapai usia 18 tahun. Dewasa ini
Nineng masih menempuh udjian berat dan beladjar di SMA
Jogjakarta duduk kelas 3.
Itulah Nineng atau Endang Muljaningrum jang kini sedang mendapat sorotan dalam dunia musik pop dan lagu,
bukan sadja di Djawa Tengah dan Daerah istimewa Jogjakar
ta, tapi udara Djakart-pun mulai berkenalan dengan hasil2

(Oleh: David R.Manan)

MUNGKIN karena raut mukanja jang kedjam, sinar matanja jang
galak, k'misnja jang garang dan potongan badannja jang kekar, maka
hampir semua sutradara lebih jakin untuk memberinja peranan2 penwakan peran seorang hero jaitu dalam film “SEMBILAN" sebagai

trya dari Pulau Pertja.

neng berhasil mentjapai posisi sebagai djuara nomor 3. Bagaimana tahun2 selandjutnja dan harapan2nja belum lagi

Sampai saat ini Sandy masih tergolong aktor jang beruntung dan laris. Setiap tahun, minimal satu film ia ikut main. Tapi karena hampir
dalam semua filmnja ia bermain sebagai pendjahat, hatinja djadi kejjil

mau didjelaskan oleh Nineng, karena banjak faktor jang harus diatasi. Tapi Nineng kini sedang tekun sekali memperba-

Sebagai djuara nomor 3 Pop Singer Djawa Tengah En-

datang baru ini, Nineng. Djuga Djawa Tengah memberikan
pertanda jang menggembirakan, semuanja itu merupakan
tjambuk bagi kemadjuan Nineng alias Endang Muljaning

tum untuk terus dapat tampil ke top-forum dunia musik

(Br/Foto:Mega Pres)

BITJARA tentang kegiatan teater #
kita

telah

melibatkan

diri kita

Maap «asa an

pula untuk bitjara tentang group tea:

kedudukan

menggeser

penjanji Mary

ng terkenal ketempat kedua.

group teater takkan ada kalau tak ada terater, tapi sebaliknja tbater akan
tetap ada walau group teater itu tak
ada. Djelasnja karena teaterlah, maka
group teater itu ada. Lalu bertitik tolak dari sini saja ingin mentjoba membitjarakan tentang kegiatan teater di
kota Medan terutama dalam tahun2
terachir

ini.

Setahu — saja amatlah banjak:
group teater jang ada dikota Medan,
terutama jang bernaung dibawah ben:
cera partai2 politik. Tapi ini hanjalah
sekedar angka kwantitas sadja, karena
kalau ditilik dari kwalitas dan dedika-

.

dari Actor Studio dan membentuk
group baru jaitu : Teater Nasional
Medan.
Dalam deretan Teater Nasignal
Medan ini tertjantumlah nama2 .
Sori Siregar, Burhan Piliang, Djohar
A.Nasution dan lain2 iagi-- Lalu dipi
hak Actor studio akan kita dapatilah
pemimpin tunggainja : Arif Husin Si:
regar. Kedua group teater inilah jang
selaiu "berkompetisi" (kalau boleh di
Suat bereskperimen,

maka kelompok

kelompok jang lebih muda itu keluar

CAPTAIN

barangkali hanja ada dua-

group teater sadja, jaitu Actor Studio
dan Teater Nasional. Dua group teater jang mempunjai pengertian jang
lumajan tentang dunia teater berikut
segi teknis sebagainja itu
Dua group teater in mulanja terdi
ti dari satu nama : Actor Studio- Tapi karena

adanja perbedaan pendapat

disamping terdorong oleh keinginan2
sebui kompetisi

barangkali), masing2

dengan tjiri2 chasnja.
Disini

kata

kompetisi

sengadja sa-
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1 SHELL

mentasan

Bagus, Tn.Lowe. Akan kupertihatkan anda koleksi lukisanku.

T
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OLB
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aa
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EA. GO AWAY. KARU, TLL LISTEN TO YUR,
FEsbLE EXCUSES FOR DESERTINO MB
Pt LATER AFTER:
«|

snn..... Pergilah Kari. Aku
mendengarkan permohonan
maatmu karena meninggalkan aku
nanti, setetal
Engkau harus ikut aku sekarang,
untuk mengjelaskan siapa jang
menjaru sebagai aku.
B0 TRIS

Ih membuat pameran
Andi
itu mengjadi katiau Karl L.
Anda akan memungut hasil jang
paling banjak dari hasil pameran.
kita selama ini.
Dengarkan
aku. Siapakah laki2
jang menjaru sebagai aku dalam
pameran lukisan itu.

Djangan membuat suatu
dan menghilangkan pembeli lukisan kita. Selain itu aku
tak dapat meninggalkan Kapten
Easy jang malang itu dengan tas
nia.
Tidak. Nah, aku dapat.

Y YOUR DESCRIPTION BOUNPS

AND MYI LIKE ABNER CATON: AN ART,
Y INN COLLECTORI il CHECK ON IT:

mereka,

disamping

eksperi:

men2 mini-kata "Mamama BababaWawawa”nja Djohan A Nasution, laIu eksperimen lakon nol “maxi kata
(memindjam istilah — Sori Siregar)
“Rimba Tiermia2” punja Z.Pengaduan Lubis. Memang masih banjak lagi
jang harus ditjatat, tapi saja kira daf
tar ketjil ini akan tjukuplah memberikan sekedar gambaran pada kita ten-

tang selera dan politik dari group teater Medan dalam memilih naskah drama dalam pementasan2nja.
Dari katalogus diatas saja mendapat kesan, bahwa group2 teater Medan masih amat senang dengan nas
kah2 konvensionil, naskah2 jang menurut teknis2 tertentu mudah dimengerti. Ini membuat siclus jang hanja
berputar disekitar itu2 djuga. Dan anehnja dalam hasil jang begitu2 sadja
Djaranglah suatu pementasan itu mengalami keberhasilan jang menjeluruh
Lalu sementara itu Rendra muntjul dengan — eksperimen mifi-kata
“Bip-Bop”. Dan melihatini nampaknja mereka djadi ikut2an demam mi
ni, sehingga saja lebih melihat Bip:
Bop dalam "Mamama Bababa Wawawa"nja Djohan A Nasution. Saja djadi terdiam senditi.gapi djadi tersentak sendiri ketika Z.Pangaduan Lubis
muntjul dengan naskah “Satu menit
bersama Tuhan” dan "Rimba Tier
min2 " belakangan in
IKawan2 bilang ini sematjam reaksi dari mini-kata, dus maxiSori Siregar. Dalam hati sai
geli, karena njatanja mesih ada jang
rindu akan publikasi jang hebat dengan menimbulkan sematjam sensasi
Sungguh saja sangsi pada "Rimba:
Tjermin2", apakah itu ditulis dengan
sadar atau tidak
"RHASOMON"
KE

DJAKARTA.

ua bulan jang lalu group Tes:
ter Nasional Medan membawa
“Rhasomon” ke Djakarta. La

lu Djohan A Nasution menjesa

li atmosfeer Medan jang tak ada per:

bandingan, tak ada komunikasi, tak
ada fasilitas ? Sebagian ketjil saja menjetudjui keluhan? itu, tapi saja lebih
dapat menerima utjapan Arifin C
Noor bahwa
sampai sedemikian
djauh kawan2 di Medan masih belum

dan gadis ini bersama kawanEasy dengan rambut palsunja
masuk kedalam mobil itu dan berangkat !

Aku tak mengerti mengapa Carla
belum turun djuga. Akan kulihat
sebentar !

Gambaran anda nampaknja seperti
Abner Caton, seorang pengumpul.
lukisan2 ! Akan segera kuperiksa!

Baiklah. Mungkin ia tertidur. Makanan telah siap !

Carla, mengapa anda -

UPI

sendi
ja beri tanda kutip, karena saja
Inasih tmeragukan "makna Uari kata
kompetisi buat group2 teater di Medan ini. Sebab saja seolah mendapat
kesan bahwa pekerdjaan teater di Me-,
dan ini masih dalam sifat remadja
ada musim2nja. Bila saatnja sedang
musim maka kita akan terkedjut meWARGA Sabai Nan Aluin di Ban
lihat angka produktiviteitnja,,lalu,se
jang aka
bentar2 kita akan mendengar sema-" dung tanggal 2 dan 3 nMeimalam
SAdatang menjelenggaraka
tjam festival drama dan sebagainber:ja
EMERD
g
Gedun
di
mpat
itupun
berte
musim
KURI
achirnja
Tapi
itu.
ahdimeri
nja
Atjara
sepi
mulai
UNG.
teater
BAND
an
KA
kehidup
henti
kan oleh Elly Kasim, Ernie Djohanji,
Oslan/Alwi serta beberapa penjan
dari Bandung dengan iringan n Band
REPERTO!R PEMENTAAN.
Kumbang Tjari pimpinan Nuska Sia
ri,
aka dengan demikian kita meADA beberapa biduanita kita jang
hat daftar2 drama jang dipenakan rekaman di Singapura jaitu Lilis
laskan itu merupakan suatuSjarif dan Ani Rey. Menurut kabar
djumlah jang tjukup lumajan.
mereka akan diiringi oleh Zaenal atau
Orama2 itu adalah : beberapa karya
Rollies. Sementara itu Band The:
Chekov (Pinangan, Tuan Kondektur,
Suprapto
Steps pimpinan Tinton
dli), Rhasomon punja Ryonosuke A:
akan segera pulang ke Djakarta dan
kutagawa, "Yuzuru” sebuah karya
beberapa minggu
Noor, "Njai Dasima'" versinja S.M.Ardan dan ada beberapa lagi jang saja
lupa djudulnja
Saja tak dapat menulis semuanja,
tapi kalau saja tak salah maka inilah
reportoir2 jang agak top dalam pe-

Djika aku kurang waspada telah
diintip olehnja diruangan pameran, mungkin aku tak akan menemukannja menjembunjikan di
rinja disemak2 itu.“

(Gambar

Ba
BUKAN :NG.N HOOFROL

MENJUSUL info. tentang Yohnyg ke DjaMathis jang akan berkundjun
,
karta dapat diberitakan lebih landjut
rombongan
bahwa biduan ini beserta9 orang
akan
'pemusiknja sebanjak
CLUB tang:
muntjul di MIRACA SKYdatang,
Honor
gal 28 April jang akan
ialah US S
jang akan mereka terima biduan
'4000,- Kapan ja seoran3 g 1000 sadjaIndounnesia bisa menerima ?
tuk satu pertundjukan

klasik Djepang.
"Kandang babi bau
vabi dan "Kasir kita" karya Arifin C

Isteriku merasa lebih baik. Ia se9era akan datang.

untuk one type casting-nja sebagai pendjahat.

ARTI

.

si, maka

pentjiota

Hopkins,

sepenuh hati mengabdikan dirinja pada teater. Mi
masih setengah2
Dan hasil dari suatu pengabdian jang
.etengah2 tentulah apa itu jang dise
but dengan seperempat (? ) seperti
Rhasomon jang mereka muntjulkar
itu
Bagaimanapun kesalahan jang uta-

“Saja bukannja ingin peran2 jang
hero atau hoofroll”, kata Sandy "Ta
pi peranan jang lain-lah, . . . jang bukan pendjahat.”
Rupanja djeritan hati Sandy itu
sampai djuga ketelinga sutradara Liliek Sudjio jang pernah menanganinja
dalam film "DJAMPANG”.
Liliek
jang akan menjutradarai film "AWAN
DJINGGA" produksi 1970 "PENASStudio”, memilih jang Sandy Suardi
dalam susunan castingnja. Kali ini
Sandy mendapat peran “bukan pen:
djahat'", peran jang selama ini di-damba2-nja,
.
dalam

cinemascope

itu mengungkapkan

pay

sadja djangan royalties, karena

sekarang taxnja adalah 60X.

Jul - Chaidir.

Djakarta, april 1970.

"Awan

Djingga”

main

dalam

pembuatan

film

Peloupessy. Djuga akan muntjul seba
gai guest star penjanji Titiek Sandhu
ra
Setain mengambil adegan2 distudi
0, djuga akan melakukan lokasi kese
kitar Bogor, Djatiluhur, Djogia dan
Borobudur,

Sebagai
jang

Dadang,

dojan

anak

wanita

“Nji Ronggeng”

mempeladjari

tehnik2 menjutradarai

gantinja kalau bukan kita dari angka
tan jang muda”, kata Sandy dengan

mata jang bulat serta senjumnja jang
menjeringat

tapa tidak ! Kalau aktor2 jang lain

film

ada perhatian
Ia telah mulai

dan tehnik2 penulisan scenario
"Sutradara kita sudah banjak jang
mulai tua, Bung ! Suatu waktu tentu
mereka akan meninggalkan kita dan
pekerdjaannja. Siapa jang akan meng:

EMENTARA rekannja tempo
dulu pernah meng:-istilahkan'
terdjunnja Sandy kedunia film
sebagai suatu keangkuhan. Be:

lurah

dalam

Saat ini sa telah mulai
pada bidang2 jang lam.

Orang2 Indonesia Diluar Negeri Dja —
ngan Beri Peluang Bagi Subversi2 Asing
Djakarta,

14 April

Dimana

dihubung2kan

Indonesia

nama

suaju

dengan

tindakan krjminil internasiona| karena
kurang

perbua-an2

@disadarj

oleh

jang

orang2

Indonesia, baik mereka jang
Indo
bekerdja

dj Perwakiian2

maupun

resia diluar negeri,

oleh para pedagang kita sen.
jang telah
dirj sebagaimana
terdjadi dengan persoalan mo
bil dj Tanzania, dengan perspalan sendjata gelap untuk

Biafra dan kimi mengenai per
soalan

sebanjak

"jandu

penjelundupan

52 Kg di Kairo. Wa.

laupun mojifnja hanja untuk
mesjjarj

uang

belaka, akan

te.apj persoalan itu sesungguh
nja

Untuk

sukar

dipisahkan

suatu

dengan

dilakukan

jang

anfi—RI

kampanje

sasaran

kerdjasama
dengan
orang2
pribumj daerah jju sendiri.
Dengan
persoalan
sendjata
djadj dj
sendjata

Djerman

ter-

jang

Bjafra

untuk

gelap

Barat, maka
jang djbeli di

Eropa
gelap

Barat

sebelum

j'u,

pengirimannja

dilakukan

ke

Afrika Tengah, lebih dulu dj
kumpulkan

(Belgia),

Pen

buhan

pelbagai

pan

dulu

jang

suatu

dj

Antwer.

masalah

pela

kota

terkenal

dengan

penjelundu-

jang pelaku?nja

dan

jer

ga persoaran? tersebut sedikis
atau banjak akan dapa: mem
hubungan2 baik
pengaruhi
Indpnesja dengan
negeri
luar

kainja

negara.

Demikian

ka”.
Diterangkannja

Tas

bahwa

manja jerkenal sebagai sarang
antek? komupis RRT dan dae

rah juli didjadikan daerah ope
rasi mereka untuk melarijar9 komu

Kenjataannja,

sedikli

timbul guatu persoalan

njangkut Kedutaan
disana,

segera

ya

j

Besa

mendjadi

tidak

berpikir

da segenap perwakilan

sia

ri sebenarnja

nama

huj

apa

isinja.

pelanggaran

mengeia.

Achirnja

rj perbuatan?

lihay

jang

aja 14,

t/dak

Berhubung
dengan
tersebui kalangan itu

takan,

alangkah

pat

mengeluarkan

suatu

bajk

Kriminjl, sebab

Indonesia

terseret

memberi

peluang

bagi

menungggangi

masalah?

jang

ngan

pakta?
menja.

kita

men.

bua an? dari beberapa orang
sadja. Djuga hendaknja orang?
Indonesia diluar. negeri, dja-

pe-

dikenal

Okaum?

baiknja dji-

Pemerjntah

ka pihak

darj

Indone

jang
persoalan
dalam guatu
memalukan, banja akibay per

anak

muda ini mendjadj korban da
numpang

agar

negeri,

diluar

djauhkan diri darj perbuatan?

pang ju, kendatipun ia sendi
tidak

jang dijudjukan kepa

nga'an

pan

djang lagj segera sadja menja
takan
kesedjaannja
untuk
membawa peti barang perum

subversi

dihadapinja.

da

asing untuk
(Bs)

peri

itu hanja dengan mofif unjuk

mentjari uang, akan te'apj di
anjara mereka itu, akan "

sja dimata inernasjonal. Dju.

dengan

Girj dari tengkulak? sendjata
internasional. Para tengkulak
berbuat
semuanja
ini jidak

darj hai2 jang kemungkinanbersangkupaujnja
nja besar
dengan suatu latar belakang
dilakukan oleh
politik, jang
orang2 asing, 'erutama unjuk
tjemarkap nama baik Indon"

djuga

pat

orang2

beker

jang

dja unuk tudjuan2 politik ter

t€ntu

pada

walaupun

nja mereka

pedagang.

berkedok

Tetapi

mereka

pada

adalah

umum-

sebagai
hake.

oknum?

subversi jang
berpengalaman
dan jang
berani
membiajai
pelaku? jang bersedja untuk
bekerdja bagi mereka, walau
pup djumlah uangnja sangat

besar,
seterusnja
itu
Kalangan
bahwa dalam
mengjelaskan,

persgalan dengan akpenjelundu
pan tjandu sebanj
52 Kg ke

Ka'jro, pemuda Deddy S.N. ber

temu denyan seorang penum.
pesawat
pang asing didalam
terbang jang menurut keierangan tidak pernah dikenal
nja lebih dulu.

Satu kenang2an sewaktu grup “Trio Parsito
TV-RI Dari
Sitompui

ingin

mendapat

Minggus

Tahitu

Dimana Sekarang
?TRIO PARSITO ?'

Akan terapi anak muda ini,

karena

kir kekanan

uang,

Pier Sitompul. Partin
JANG terachir Trio Parsito adalah terdiri dars Tahitu mengisi tempat
Minggu
comer
New
Tahitu.
Minggus
dan
Pardede
ne, Kare
dar group pe
Nelson Siagian jang telah mengundurkan dir
wadiah
seorang
dengan
n
walaupu
kembali
muntjul
dapat
na itu Tri Parsito
TVRI N6
camera
dimuka
dirinja
an
kenalk
memper
pula
baru, dan telah
hua
mun sebelumnja sempat untuk beberapa lama Trio Parsito
Piet Sitompul berada di Austrgakompu! Sisters jang tak lain adalah saw
Saru Sunday oleh S1
kah
dara2nya send untuk joint dengan mereka. Beberapa jama sempat mere
kala

Pset Sitompu! turut pu
ka mengadakan Show bersama di Australia. dimanaketika
Sitompui Sisters &
la bernjanji smbil memainkan Jitar. Kemudian
pulang ketanah aur. Mak
Pet
SA.
U
ke
mereka
Show
melandputkan
kan
disimilah ia mulai membangun kembali Parsitonja, dengan seorang diantara
nya Minggus
bertahan lama. karena
Tetapi sajang. Trio Parsito baru mipun tak dapat
Satu hai jang Gukup mer
setyara ber-angsur2 sudah mui hilang kembali:
nya angyota2 da
0 Paruto
buat tanda tanje adalah, dengar
Indoram dua Teo lain. Seperti Par

bahwa teater di Medan hidup sendiri
tanpa intergrasi
Saja kira kawan2 di Medan tidak
pertu berketjil hati dengan tulisan sa
ja ini, karena introspeksi seperti ini
tentu sadja akan selalu menyadarkan
kita akan karangan? kita. Mengakui
bahwa kehidupan teater di Medan ma
sih djauh tertinggal adalah lebih baik
saja kira daripada bersikap sinis terha
ta. Bagaimanapun dijalan kearah ke
madjuan akan tetap lapang

film

ngan Sandy-sebagai suami isteri-di
Dj.Otista III/G.78 No.6 Djakarta. Ke
luarga ini telah diaruniai 2 anak pute
ri. Jang bertama : Fara Dillah telah
berusia 5 tahun. Sedang adiknja : Fa
ra Umai,
baru
dilahirkan
10 bulan
jang lalu jaitu ketika Sandy sedang
shooting untuk film “Nji Ronggeng”
Sebagai manusia jang penuh Yita2,
Sandy tidak ingin berhenti hanja sam:
pai mendjadi seurang bintan populer

Young, Dicky Suprapto, dan Henny

Tea:

dap activitas2 kawan2 kita di Djakar

modern

"TEROR DARI MAKASAR” (1962
jang djuga berlokasi di Makasar, hat:
nja ketjantol oleh paras seorang artis
(Ambon jang djuga main dalam film
itu
Artis tersebut bernama FAUZIAH

Shooting film itu telah dimulai
sedjak pertengahan April jang lalu di
mana turut pula mendukung : Fifv

rena mereka sendiri tak rhau dikritik
saja kira - Lalu jang paling djelas barangkali adalah kurangnja study. Sikap2 snobis dikalangan mereka me-

Tetapi duuar keadaan jang edan
ini, sedapat mungkin, dengan diam-diam
Melompat. Astaga! Sebuah mobil
patroli!

untuk

ikut

Sebagai ksatria dari Pulau Pertja "
dalam film ”" Sembilan “.

nimbulkan sepinja prestasi kreatip di.
kalangan mereka. Apalagi bila diingat

Nah, itulah akibatnja ! Ia tidak da- —
pat meninggalkan aku sendirian
untuk menerangkan persoalan ram
! Hanja
ada satu djabut palsu
tan untuk ditemi

"drama

jang kini telah hidup serumah de-

ter di Medan hidup tanpa kritik, ka:

bkan

film

Sandy sendiri sebenarnja asal dari
Lampung, tapi sedjak tahun 1962 te
lah menetap di Djakarta. Ketika ia

hendak rekaman disana dengan Pho-

sebaiknja ambil flat-

sebuah

aan
KETJANTOL SAMA ARTIS
AMBON.

Taruna AKABRI bagian Udara selama menempuh udjian pisik dan mental untuk mendjadi patriot2 jang militan. Dan Sandy sendiri akan memba:
wakan tokoh2 seorang Major AURI
jang baik dan bidjaksana, pelatih para
karbol tersebut

nja, karena selama ini mereka masih
bersikap hipokrit, berpuas diri dengan
djalan memudji prestasi sendiri.

lagi

berwarna

akan terbang lagi ke Bangkok. Sementara itu menurut pengalaman seorang
biduanita jang baru2 ini kembali dari
Singapura mengatakan, bahwa djika

nogram-Philips

?" .

rezi Asrul Sani
produksi DPFN Dua
film lainnja jang baru selesai shoo
ting, tinggal menjelesaikan prosesing
terachir adalah "NJI RONGGENG”
(DPEN) dan "PEMBALASAN 1BLIS"
(Giprodfin). Ketiga film diatas dibuat
dengan cinemascope berwarna. Dan
saat ini tentunja Sandy sedang sibuk

sukaduka para "

ma tentulah terletak ditangan tokoh?

WELLTYAT DOES IT: #HEB
NOT LEAVIWNGI
HE TO TRY EXPLANING ThI6 MASGLERADE|
ALONE) THERES ONLY ONE SENGISLE
TANG|
TO Pt

PI

Film "Awan Djingga” jang akan

dibuat

istirahat

setelah

tidak

saat ini

Indonesia

dunia perfilman

dalam

casting”

Type

“One

memberikan banjak keuntungan. Lain kalau diluar negeri, aktor Jack
Palance misalnja dari Amerika djusteru mendapat bajaran jang.mahal

Aduuhh, sedapnja makan sarapan pagi Yana, jijang baru2 ini terpilih
jang lebih dikenal dengan namna panggilan dimana
ia telah menjanjikan
tebagai pemenang. lomba njanji se-Eropa,
ini telah
Ingu "AII Kinds of Everything”. Gadis manis kelahiran Irlandia
dagu2 Beatle

an ”Rhasomon”
taT.Mulya deng
Mungjal di Djakar
Lubis
oleh:
.

ka tidak demikian dengan Sandy. Ia
langsung mendjadi bintang dengan
peranan iang penting dan sekaligus
djadi companion produser jaitu dalam
"ANAK PERAWAN DISARANG PE
NJAMUN " (1960)
Film tersebut diproduksi bersama
antara Sandy Suardi dengan Usmar
Ismail. Sebagai si perawan dimainkan
oleh Nurbani Jusuf, sedang Sandy
mendjadi Sohan: pemuda jang dipen:
tjilkan keluarga dan masjarakat kampungnja karena perbuatannja jang djahat dan pendjudi sehingga kemudian
menggabungkan diri dengan kompiot
an penjamun
Film Sandy jang baru selesai ada
lah "APA JANG KAU TJARI, PALU

chusys dari segi “bakul nasinja”, dimana sebuah peran chusus atau

Sarapan pagi...””sedaaap””
ini bagi Rosemary Brown, atau

dan
Teater DiekspMe
KegiatanMasih dala
m taraf ber- erimen

berarti

dah, mendjadi figuran, crew disb., ma:

dan prihatin ia tak mampu membawakan peran jang baik.
Keprihatinan Sandy itu tentu bisa dimengerti, terlebih kalau dilihat

iki prestasinja jang telah tertjapai dan mengembangkan seteusnja, tanpa mengganggu peladjaran sekolahnja.

ke Ibukota, Djakarta. Setelah tugasnja selesai baru2 ini metest" untuk rekaman piringan hitam,
menuhi undangan
NNineng masih berkesempatan ikut menjumbangkan suaranja diatas pentas artis di Lokasari, Djakarta,
Jogjakarta kini banjak menaroh harapan pada gadis pen-

Sebagai Marong anak buah
Mat Bandot dalam film “Djampang Mentjari Naga Hitam”
memulai karirnja dari jang paling ren

tjuma sekali Sandy Suardi dipertjajakan merr "a

sudah dimainkannja,

rekam suaranja.
Dalam perebutan Kontes Pop Singer Djawa Tengah, Ni-

dang Muljaningrum dapat kehormatan untuk berkundjung

begitulah kenjataannja, dari 34 buah film jang

film. Dan

djahat dalam

Anggota2
dari Tero Parsrtp “
Gambar

asan oleh Grup
ini adalah serangkaian dari kepatan2 pement
RASHOMON ” ditahun 1968

Teater di Medan, jang mengambs! Jakan
ke Orekarta, lakon drama
Dan dalam
di Gedung Teater Taman Isma! Marruk:
pentaskan

tersebut kendal d

ya tidak

dideam Trio Partito

pat bertahar selama lima tahun
wg. akan tetap: dapet
beta

mx

to kang sen
Indak 8 lang be
DJAKARTA

GGU, 3 Mei.1970

2

Berkembang
Kuala Lumpur, (MM)
Kebudajaan Djawa ternjata hidup
dan berkembang terus di Malaysia,

Chususnja dikalangan masjarakat warMalaysia

keturunan Djawa.

esenian2 wajang wong, wajang

kulit

ketoprak, kuda kepang, barongZan dl

s.

merupakan

sebagian

dari ke-

kajaan budaja Malausia dan pertun-

Di Malaysia

ti wajang wong, ketoprak, barong2an,

"pentjak dan silat Djawa"

3

Ia djuga mahir dalam seni karawiDjawa serta pandai memainkan
t2 gamelan apapun (gambang, ke-

nong,

gong,

kendang

dil). Seorang

warganegara Malaysia keturunan

3

masih chas Djawa, walaupun dalam

ia pernah mengadakan pertundjukkan
wajang kulit dihadapan masjarakat

sa dengan bentuknja dan tjorak? jang
beberapa hal kurang sempurna.

Darmin atau jang dikenal dengan
adalah seorang

tekan

kuda kepang jang kenamaan

didaerah Batu, Pahat. Ia dilahirkan
di Banjumas, Djawa Tengah, dan sudah 17 tahun lamanja mendjadi ke-

tua Pasukan kuda kepang Parit Seri

Dalam, Senggarang

Batu Pahat Djohor.

Dalam pertandingan2 pasukan ku-

da kepang pimpinan Wak Dari
selalu menundjukkan keunggulannj
Darmin selain mahir dalam seni
kuda kepang, djuga menguasai
tjabang
tjabang kesenian Djawa lainnja seper-

Coracoes

di Brazil.

mendjadi terkenal ketika ia turut

dalam kesebelasan negerinja merebut-kedjuaraan World Cup tahun 1958 dan pada usianja jang
baru mengindjak 22 tahun iastelah mentjetak goal sebanjak 500
kali.
Kedjadian ini berlangsung dalam pertandingannja jang ke-420
melawan kesebelasan Noroeste

dari Bauru, dimana ia ketika maSih muda

goal sebanjak
tar

dalam
harian, Inggeris “Daily
Mail" bulan Oktober 1962, keti
ka Pele mendudukkan Sheffiela
dengan 4-2 dengan kemenangan
dipilih Santos.
Seorang

Djerman,

keeper

kesebelasan

Wolfgang Fahrain jang

kesebelasannja

telah

dikalahkan

oleh kesebelasan Brazil dengan
2-1 dalam pertandingan di Hamburg tahun 1963 mengatakan :
“Belum pernah saja bermain demikian tjermatnja dalam pertan-

dingan2 sebelumnja. Selama ham

pir sedjak

(back Djerman) Will-

Schulz membututi terus Pele te-

melihat ia menendang bola itu”

varneun

Saja bahkan

sama

sekali tidak

(MINGGU DEPAN:statistik dar,
gol no.1 sampai gol no.1000).

pang2 djalan jang setiap saat dapat

diraba. Maka kenjataan dari kehidupan dan pengalaman jang intensi itulah
jang meniebabkan berbagai-bagai vaFiasi hidup menjembinjil
1

nja, Sergio Novak.

Selama

di London,

Organisasi Bandit2:

AMERIKA
MEMAKLUMKAN PERANG
PADA MAFIA
Valachi.

tahui dengan djelas apa dan betapa
Mafia itu. Ia tetap mendjadi legende

M

ngan terang2an memaklumkan p«
rang terhadap bandit2 jang diorgan:
sir oleh Mafia atau dengan nama jang
Bahkan sepuluh tahun jang lalu,

ya

5

J. Edgar Hover - kepala FBI me.
ingkari existensi dari Cosa Nostra

Karena struktur organisasinja ra-

hasia sekali. Dan seandainja orang
luar mendengar tentang Cosa Nostra,

pasti mereka sukar mempertjajainja.
Meskipun kebanjakan orang tiada

namun Cosa Nostra ini sa-

tidak lagi mendjadi rahasi:
perlu diragukan lagi bahwa
inti
segala organisasi bandit2 jang tersebar
DJAWABAN

DJANGAN

“.

UNTUK

MENEBAK

“ Djawaban TTS
— MM "Djai
Asal Menerka" ini tiukup dit
diatas kartupos,
ngan disertai gunti"gan/tempelan: KUPON SAJEM—
BARA "DJANGAN ASAL ME—
NERKA"
TTS-MM 3 Mei 1970
1970. Dan “irimkan kepada Redaksi
""Minggu Merdeka", Bagian Sajembara, Djl. M. Sangadji 11, Djakarta.
# Tebakan2 jang masuk dan jang
benar siapa2 pemenangnja akan
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3. DARMADI, 5.RAU,
TAMA, 10.DANA,
12.PISA:
RA, 17.ANOR (RONA), 18.ISEB,
19.AKAN, 20.UANG, 21.AMAT, 23.
ASIA, 24.ARTJA, 25.TUAB(TUA),
28. TIBA,30. KARTINI, 33IBA, 34.
GIA, 35. KEMEDJA.
I.ARUS, 2.MATA, 3.DUKA, 4.ISAP
5.RPA, 7.ARUS, 9.TAAT, 10.DINA:
MIT, 11.NERATJA, 13.IRIGASI,14.
AMERIKA, 15.UDARA, 15.AGAMA,
22.OTIT (TITO), 26.UBI, 27.BKAK,
28.TIGA, 29.BSA, 31.RAMA, 32.INDo.
SIAPA JANG BERUNTUNG?
1. Hadiah ke 1 Rp. 1000,Sdri, SRI HARTATI.
Gang Djeksaan No. 2.
MAGELANG.
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Demikianlah kepada para pemenang "Djangan Asal Menerka" MM
ni redaksi utjapkan selamat. Dan k:
pada mereka2 jang masih belum ber. kami utjapkan selamat untuk
menebak
jang baru

dengan

hidangan

TTS-MM

diberbagai kota Amerika Serikat adalah La Cosa Nostra (LCN). Banjak

orang Amerika

sekarang terkedjut

betapa Cosa Nostra sanggup mentjuri

berdjuta-djuta dollar, merusah kehormatan pemerintah, dunia

dagang, dan

kadang2 mentjabut njawa warga negara biasa.
LCN mengaut kekajaan jang sangat luar biasa besarnja. Ia menjusup
kedalam perusahaan2 besar dan ketjil
kedalam balai2 kota, gedung2 negara,

mentjemarkan

berbagai show busi:

ness dan serikat2 buruh, dan setjara
periodik menumpahkan darah.
Aktifitasnja dalam kedjahatan banjak sekali. Penjelundupan obat2 bi-

us, perampokan2, nentjurian, meng-

perusuh2, dan kedjahatan2
innja. Effeknja sangat luas se-

Cosa Nostra adalah organ pendjahat2 jang sangat besar, herteraskan
orang2 asal Iti
i
5000 orang jang tersebar diseluruh
AAS. dalam 24 “keluarga” atau
regional, dan setiap gang dikepalai
oleh seorang boss. Seluruh keluarga
ini dipimpin oleh suatu dewan direktur jang disebut Komisi sebagai putiuk pimpinan tertinggi. Dari putjuk
pimpinan ini djaringan Mafia meluas
sampai kepada beribu2 sekutu atau
vassal jang mewakili grup2 pendjahat.
“Diantara kami ada orang Jahudi,
Polandia, Junani, dan banjak bang:
922 lain.” kata Jackie Cerone, seorang
ter dari Chicago. “Pada hakekat-

membrontak
tensi dimasa

TJERPEN
SEPERTI djuga mereka jang da:

tang terdahulu, aku harus duduk me:
nunggu. Menunggu adalah perbuatan
paling menjiksa kata orang. Tapi kaliini aku benar-benar tidak merasa dibu
ru suatu persoalan. Persediaan obat
dari jang telah kutebus masih ada
Tambahan kesehatanku telah berangsur pulih. Meski begitu aku merasa
perlu mengambil sisa obat jang belum
kutebus. Itulah sebabnja dengan tenang kunikmati kehangatan sebatang
“Gudang Garam'' jang makin pendek
dan kian pendek musnah djadi abu
Tidak satupun menarik perhatian
ku itu. Ketjuali wadjah tjantik jang
dimiliki wanita bagian kassir. Wanita
itu mirip Haerani, teman sekelas kala
aku di S.M.P. Haerani gadis mandja.
Gadis kolokan. Tapi gagal meneruskan tjita2 peladjarannja karena terbentur oleh kesempatan tertutup aki
bat ajahnja mati mendadak diserangpenjakit djantung.

TTS-MM
L MENERKA"

jang

mengikuti

Tachtigers), maka ia akan mendjumpai romantik jang mempolijs gaja bahasa tjenderung kepada memberikan
keindahan utama bagi bahasa seperti
karangan-karangan Willem Kloos.

Aku meratapi bunga terkulai
dikuntjup

Jan mati remadja difadjar hi
dup.

Aku

meratapi

tjintaku jang
tak bersemi

Dan hatiku jang tiada dimengerti.

Dan sedjak saat

"Hmmmm.

bisik hatiku. "Wa-

“Bukan,

Yg

1

“

terhadap jang bereksis:

itu.

:

“Kau kelihatan tambah gemuk
Sudah beristeri lagi ?Setan. Gerutuku
dalam hati. Pertanjaan tadi belum ku
djawab, ia telah mengadjukan tanja
lagi. Tapi walaupun demikian kuang:
gap bahwa pertanjaan itu tak perlu
kudjawab. Djangankan mendjawab
Kalau tidak setjara kebetulan, sung
guh mati, aku sendiri ogah melih.

benar2

bertambah

muak.

Bagaimana dengan Linda, Mas ?
Sudah besar tentunja””

Kini bersama nenek. Dan siang
aku senantiasa berdoa kebada Tuhan Jang Maha Esa, semo
ja ia tidak mengikuti djedjakmu'"
Ja,
semoga" menambahkan de-

malam

ngan nada pelahan
Lagi-lagi aku merasa mengkal. A
ku tak membutuhkan harapan "semoga" dari manusia bergelimang dosa.
Seperti bekas

isteriku

"Sebetulnja aku tak harus menem
puh liku djalan jang tidak kau ha
rapkan, Mas ?
Kenapa kau tempuh ?""
Te

"Apa ? ", darahku mendidih me
nahan amarah. Aku sadar kalau
sadja tak kutekan perasaanku, mung
kin seluruh mata diruangan itu serta
merta akan mengarahkan perhatian
nja. Tak terketjuali djuga wanita tjan
tik jang gigi depannja sudah ompong
itu
" Apa 7", tanjaku lagi
Keinginan bermateri
""Apa itu bukan berart mentjari
kepuasan ?"
"Ja, kepuasan djuga. Tapi
""Djalan jang paling mudah memperolehnja adalah mendjual diri
mu-bulat-bulat pada sembarang
lelaki. Begitu, kan ?
Ia diam. Kewalahan atas desakkanku. Aku tahu ia kepepet.
Tapi kubiarkan lama menguntji bibir
nja. Aku djadi segan memulai lagi bi
tjara. Kubiarkan dan kubiarkan ia menekuni diri. Rupanja menunggu perkataanku lebih landjut. Namun aku ogah Ogah memulai

Kuamati udjung kakinja. Mulus se
perti dulu. Seperti ketika ia masih perawan. Paduan warna kutak pada kuku djempol kakinja dengan keindah:
an

model

sepatu

dan

betis

type

padi-

bunting, membentuk keserasian amat
menarik.
Darahku seakan berhenti sedjenak, ketika sudut mataku merajap
kebahagian jang tersingkap 10 cm. di
atas lututnja. Diam2 aku merasa ber
untung

bahwa

akulah

setidak

tidak

nja lelaki pertama jang berhasil me:
nikmati kehangatan seluruh bagian tu

buhnja. Mulai dari udjung rambut
sampai keudjung kakinja. Harapanku
harapan wadjar setiap orang suami,
agar Santhi bekas isteriku dulu hanja
aku sendiri sadjalah jang punja. Buat
selamanja. Sampai aku atau dia mati
terlebih dulu

Dia bukan Haerani"', ban-

tah hatiku pula. Dan memang bukan
Haerani. Lantaran wanita bagian kassir itu tidak memiliki sebuah tahi lalat
menghias sudut bibirnja seperti dimi:
liki oleh gadis bekas temanku sekelas
dulu. Ah. Kenapa aku djadi merenungi persoalan bukan urusanku. Tapi
walaupun demikian hatiku turut me-

Tapi

njesal ketika wanita.bagian kassir itu

tersenjum.

kenjataan

tidak

"Sajang, Gigi atas jang paling de-

pan sudah ompong”

Ketika masuk seorang wanita melintas ruang tunggu, pandang nakalku
mendarat dipinggulnja. Aku duduk

imembelakangi pintu masuk. Seperti

djuga kebanjakan laki-laki, setiap melihat kehadiran seseorang lawan djenis
nja, selalu dan selalu timbul keinginan
menilai dari segala sudut lahiriah. Se-

kilas hati laki-lakiku telah menemukan hasil riset kilat atas diri wanita

tjam undian lot dengar hadiah luma-

jan, Santhi tetap tidak mau mengerti,
Tindakannja bahkan kian nekat
Mulanja aku tidak langsung pertia-

jang baru datang. Betul2 memenuhi
selera : style rambut, warna gaun,
pinggul, betis dan langkahnja Wanita

itu menghadap membelakangiku. Se-

'hingga aku harus bersabar untuk mem

"Aku

ingin

menengok

"Tak perlu.
"Anakku

Dia

Linda”

bukan

anakmu”

"Dulu. Sekarang bukan

la diam lagi. Dan mulai lagi

"Kau kedjam, Mas'

"Ha?

" Kau kedjam'

Aku ingin ketawa. Tapi lagi-lagi
kutahan. Kewatir mata orang2 jang
menunggu giliran menerima obat «ama mengarahkan perhatiannja.

" Kedjam apa aku ?
"Mau tengok Linda sadja tak bo
leh"
"Dia Sudah bukan anakmu
Anakku

"Dulu. Tapi sekarang bukan

Aku jang melahirkan
AAch !1,” aku mengentakkan gera-

ham menahan emosi.

hampir

bobol

saat

sakan hampw

-

itu.

Emosi jang

Bahkan

kura-

meledak.

"Biarlah. Kalau kau keberatan. Tadimana

kuidjinkan

Linda

sekarang

kau

menengok

?

dia”

Dia mematapku. Aku djuga tak
mau kalah. Tapi lama2 aku diadi tunduk.

Sinar

matanja

masih

sebening

dulu. Sebening dulu ketika ia masih
perawan. Dan ingatanku tiba2 kembaIi lagi saat2 mesra bersama dia. Saat
pertama kali aku tidur serandjang di
malam pengantin baru

"Kau belum beristeri lagi, Mas ?"
"Buat apa kau tanja urusan pribadiku ?
Aku ingir tahu
Kenapa

mesti

tahu

"Aku...
ia berhenti sedjenak.
Dan ragu2 melandjutkan
Aku ingin kembali

-

Apa

"Aku ingin kembali. Kembali kepadaku: Dan hidup bersamamu la9i. Mes. Seperti dulu
“Bagus. Dan kemudian kau main
Ora lagu dengan lelaki lain sepertidulu. Dan kemudian pula kutjeraikan lagi kau seperti dulu
Gila 1

Djangan bilang begitu. Mas. Aku

sudah insat. Betui2 aku sudah insjaf
Tiukup ! Djangan pengaruhi kelemahanku”.

beri "angka" pada wadjahnja. Sedje-

Aku bangkit dengan

perasaan jang kutekan. tepat saat

nak ia bitjara dengan seorang petugas
penerima resep. Ia mengangguk-angguk. Kemudian menudju kassir. Mer
ajar sedjumlah uang. Dan aku terke
djut. Benar2 terkedjut ketika ia mem
balikan tubuhnja.

namaku dipanggil petugas rumah

Obat

itu.

Kuterima obat

dari petu-

keluar. Santh: mengedjar dari bebelakang.
Mas..... Mas...”
Aku berhenti,
Ketika kuputar tubuh
dan meman-

""Nalty ? ", terlompat suara sandiat

dari kerongkonganku . Wanita itu dju
ga terkedjut. Ia tertegun.
wa
djah masih menundjukkan keterkedjutannja ia menghampiriku
"Mas. Tak kusangka kita bakat
ketemu disini. Bagaimana kabarmu:

dang wadjahnja.

Masih di Tjpete ? Dgn -.... dan Linda?

hidup berumah tangga. Satu-satunja
peninggalan tak ternilai adalah kehadwan Linda, hasil daripada perkawin
an kami
.
"Aku djuga tidak menjangka kita
bakat ketemu disini. Ditempat ini”
kataku hambar, tanpa menaruh perha
uan atas pertanjaannja

adaan polos dikamarku
Ingat peristiwa terkutuk itu, ter
Ingat peristiwa terkutuk itu, temperamen darahku djadi bertambah
panas

demikian

Wak tu itu aku ditakdirkan dalam ser
ba kekurangan. Kurang gadji untuk
keperluan diluar makan sehari-hari
Santhi tidak mau mengerti. Baginja
hidup tidak sekedar buat makan melulu. Disamping itu harus pukai: Pakai kalung. Pakai gelang, Pakai anting
dan entah apa lagi. Ketika sunggun2
kutanamkan pengertian, tak usah
mimpi sedjauh itu atau setidak-tidak
ja bersabar sampai aku ketiban sema

5

Begitu ia mengambil tempat duduk disebelahku rasa bentjiku timbul
lagi. Bentyi. Djidjik dan entah
apa lagi
berketjamuk djadi satu. Terhadap wa:
ruta Itu tentu. Betapa tidak: Dia adalah Santhi, bekas isteriku. Kami ber

RIZAL PRABOWO

Tulisan tangan ini adalah
surat2 Chairil dimasa djaman Djepang jang ditundjukkan kepada kritikus
sastra H.B. Jassin. Dengan
surat2nja itu kita dapat
membatja sikap pandangan
Chairil tentang Angkatan
45 jang dipeloporinja.
EK

djah itu begitu mirip: Ikal rambutnja.
Lesung pipitnja. Bangir hidungnja.

Dan

Djika dibandingkan Willem Kloos dari
80-an itu dengan Marsman dari generasi sesudah perang dunia ke I, maka
kita djumpai djuga keadaan dan per
bandingan jang sama antara ChairilAnwar dari "Angkatan 45” jang dengan “Deru Tjampur Debu”-nja me

KARTOEPOS

itu aku tak pernah djumpa.

1yeran 2 tahun latu setelah lima tahun

KUPON

BARANGSIAPA

karya2 generasi Belanda "80-an (de-

Aku

sampai achirnja Presiden Nixon de
lebih populer La Cosa Nostra.

senjum gading sianak pendiam.

fak chusus jang bisa kuandalkan'"

kan-tapi tak seorangpun jang menge

tra atau Mafia dan segala antek2nja

15. Sifat jang tak baik
16. Akur. Setudju. (Bah. Inggeris).

Bersamoung

mendengar tentang Mafia-nama org:
nisasi bandit2 jang sangat menakut

ra dan bangsa Amerika. Fakta ini baru sekarang disadari oleh rakjat. Kedjahatan jang diorganitir tiba2 mendjadi topic dalam Kongres. Cosa Nos-

2. Daftar makanan
3. Djalang
4. Nama sebuah lagu kebangsaan kito
5. Dasar
7. Alat untuk membuat bulatan
8! Pernjataan setudju, dengan tjara
jang ramai, sehingga tidak perlu
lagi dipungut.
suara (dibajar).
perseorangan.
10. Jang
harus dilunasi
14: Alat penahan roda supaja berhen-

kan kita."

dan kekuasaan ditangan besi

melalui dansa-lambaian unsur-unsur

nantang karya2 "Pudjangga Baru'” seperti "Tebaran Mega''-nja Takdir atau
"Pertjikan Permenungan”-nja Rustam
Effendi.
Ada dinamik jang tak diketemukan didalam karya2 lama, ada pentjurahan jang lebih tulus kepada persoalan, jang selalu dipulas didalam Pudjangga Baru oleh kata2 indah !
Dan kini, oleh karena kita sudah
menerima bentuk dan isi "Angkatan
45" sebagai gerakan kepenjairan Indonesia, perlulah kita memberikan nafas
lebih segar untuk menghindarkan stag
nasi jang menjedihkan, dan berusaha
mengatasi kemandulan jang tidak
memberikan nama baik penjair2 kita.
Chairil Anwar telah memberikan
bentuk dan isi baru, kita sudah menerimanja. Kreativitas menuntut, bahwa
pewaris2nja harus memberikan pem:
buktian hidupnja suara angkatan tadi,
setjara lebih baik !

memberikan djalan pentjiptaan senihidup ! Seni hidup jang tidak dapat
dimatikan oleh keindahan konvensio
nil tatabahasa, atau kekuasaan undang2 jang sebagai seorang Hercules
ingin melenjapkan proses diiwa jang

Amerika telah berpuluh-puluh tahun

ngat merugikan pri kehidupan Nega-

MENURUN :

diadikan satu. Robert Kennedy, ketika mendjabat Djaksa Agung pernah
mengatakan: “Andai kata kita tidak
sungguh2 . menghantjurkan pendjahat2 jang diorganisir ini dengan taiman besi, mereka akan menghantjur-

gerasi oleh jang berwadjib. Rakjat

menjadari,

1. Nama seorang komponis kita,
6.Kakak atau adik
9. Nama penjakit hewan
11. Nama depan salah satu penjanji
duet wanita "Pattie Bersaudara”
12. Alat pembai
13. Tak usah bajar
17.Negara kita
18. Ditambah angka: 4 dibelakangnja,
nama jang seram bagi para Koruptor.

“The

6ara2 Meradjalelanja

PK

MENDATAK

Shirley akan tampil dalam

Simon Dee Show", disamping djuga akan memegang peranan dalam
“The Engelbert Humperdinck Show"
(Gambar UPI)

BEGITULAH pengakuan Joe Valachi tentang Mafia ketika ia diint-

MA"

Dia berdiri
atom dan kosmos, keduanja

aan

—ioe

N

itulah jang dirasakannja

CHAIRIL ANWAR, TJONTOH
JANG TEPAT.

lagi di London, sedjak dua tahun, ketika ia berpose untuk para wartawan foto. Shirley kini bermukim dinegeri Switzerland bersama suami-

tar Apin.

dan dunia menarik spiralnja mendjerit2
melalui malam2 gojah

dihadapi.

aa ae

Penjanji Tap Shirley Bassey, tampak untuk pertama kalinja muntjul

tahun 1947 oleh pelukis Moch-

“dia bersantap

pada udara kebenaran, betapapun risi-

CHAIRIL ANWAR jang sebagai sungai mengalir deras dari sumbernji
kemudian hilang dari pertas dalam
usia muda telah mentjoba dengan
berhasil mengungkapkan keindahan2
dalam kebenaran dan kenjataan. Ia te
lah berhasil memberikan keindahan
kepada “krikil2 tadi
i
dijalan jang mempunjai fungsi mengdekorasikan kehidupan. Dan ia djuga
telah menguatkan pengertian bahwa
didalam kerdja kreatif penjair jangutama adalah pengungkapan segala
sesuatu jang dirasakan membawa kebenaran dan keindahan! Inti kehidup:
an terletak didalam isi jang menjalakan api kebenaran. Pembenturan dengan hal-hal jang konvensionil dan
merupakan "hukum2” sewaktu tidak
perlu dihentikan, djika ia melunturkan kebenaran dan mem-formilkar
keindahan.
Inilah sebenarnja kekuatan Chairil
Anwar dalam masa hidupnja jang
singkat, hingga dapat memelopori suatu angkatan jang disebut H.B-Jasin
Angkatan 45”. Tjiri2 daripada pikiran2 Chairil, tidaklah banjak
bedanja dengan tjiri2 angkatanduniamudake
Belanda dimasa habis perang
I. Dan sebagai generasi perang, mereka mengeluarkan nada jang sedjalan
dengan nada jang dinafaskan DiChairil
dalam sadiak2nia. Pokoknja :
a

Chairil Anwar diabadikan dita-

hidup ini hanja gumpalan2 wangi-lembajung

berani menghadapi kenjataan pahit

da sufihin

pa ih Lari

udara kuju oleh keluhnja jang memanas

kreatief didalam djiwa penjai

ko jang

AN

Dia lalu
dan ruang meledak dilangkah logam

an jang harus mahir diundangkan oleh
penjair-penjair.

"'Tiada seorangpun akan mendengar,
tak seorangpun akan pertji
tahu apa jang saja maksud ? Cosa
Nostra ini sematjam Pemerintahan
iang kedua. Ia terlalu besar."

7

SJARAT2

Udara litjin memantjar-mantjar
dan bintang2 merah menjalakan keadjaibannja
dimalam pintjang

njataan merupakan tgu-terang disim-

dan luar biasa sebagaima-

9 kali dalam

pertandingan jang berachir dengan 11-0 untuk kesebelasannja.

Beberapa

ditubuh dingin

intensiah dapat dilahirkan keindahan.
Hukum2 keindahan

Kerdja

UASA

Dia lalu
dan ruang merupakan pakaian lemas

dupan pribadi dan pengalaman jang

na dinjatakan oleh Brian James

13

itu umurnja

tahun dan ia telah dapat mentje-

tak

PENG

kaligus bahwa
kehidupan dan keindahan baginja adalah s atu. Tapi bukan berarti bahwa kehidupan itu selamanja indah. Sebab hanja di
ehi-.

Amerika dan Eropa di Kuala

tapi Suatu ketika untuk sedetik
ia terlengah dan tiba2 Pele mentjetak goal dari djarak 20 yard.

termasuk salah seorang

Ketika

-

Lumpur.
Selain mc dalang, Dullah jang sekarang berusia $$ tahun djuga pan-da
melukis anak2 wajang serta membuatnja dengan kulit jang mutunja tidak
kalah dengan buatan Djawa Tengah
diri.
Dullah kini menetap didesa
g (Selangor).
akat keturunan Djawa diberbagai
tempat ia sangat populer di Selangor.
la sudah 27 tahun lamanja menetap
di Malaysia dan sudah mendjadi wargancgara Malaysia.
(Ant)
purna

Ajahnja seorang pemain sepakboIa jang miskin.
Pele kini mempunjai penghasilan £ 1,300 sebulan, hanja dari
sepakbola sadja. Pertama kali ia

pemain.

Dja-

ke-

lahiran Banjuag, patah, seprang ga:
orang2

mendorong kehadiran penjair2 baru
dan bahkan merubah beberapa penjair lama mendjadi pengikut2nja.
Karakter didalam sadjak2 jang tidak gontjang, tapi selalu menggontjangkan itu, menundjukkan pulg se-

mempunjai sifat jang sangat sem-

(Sambungan Hal. 1)
Tres

ana: bernama Dana djuga
hiran
Banjumas,
h seorai

ngimponeei

MARSMAN DAN
CHAIRIL

dan tidak pernah melarikan diri dari

PELE
desa

SADJAK Marsman disebelah, mengga
barkan kehadiran tenaga2 luar biasa
dari daerah-remadja jang penuh api ko
bershian, diungkapkan didalam karjanja. Sekaligus udjud sadjak2 sematjam itu mengorek dan melontarkan

dan apa jang diistilahkannja sebagai

djukan tjabang2 kesenian Djawa itu
sering diadakan diberbagai tempat/e-

p:

ANTARA DUA ANGKATAN:

aan Djawa Hidup

kebudaj

pesona

Minggu
O Merdeka

Oleh: M. JUSUF
wadjahnja lagu. Sedjak aku mentjer
kannja 2 tahun lalu. Tapi dasar siat
Kebetulan itu datang tanpa sempat
kuhindari
Tinggal dimana sekarang ? ", ta
"aku.
" Ditempat dulu"

Djuga masih seperti dulu ?
Habis apa lagi ? Kau dijuga tatvu
bahwa hidupku tidak ditengk ap

Gila $ Kenapa kau bilang terpak
Aku tak melihat kau bakal punja
kemamyasa
ema uni #nginan
xu
Keenan apa
Seperti kebanyakan di-engn wa
sa
Kemuasar

Djangan,
Saniti,
kembai: tag peak

ja omongan sementara teta y02 jang
menyampaikan bahwa istocik seng
menerima kehadwan telah
bita
aku sedang tugas. Dar
akur
dak busa berbuat lebuh bedjaksana sc
laun memberinih talak 2 sekaligus. ke
tika mentah? dengan mata dan tapa
Lahu sendiri memergak
dalam ke
Denga
dengan
kd

nampak

Dutir2

aw mata berguguran. Lama kami
sakng pandang. Bibwrya bergerak.
gerak hendak mengutjapkan semua
tu. Kutunggu. Tak mpatah kata
pun jang Grutjapkan. Aku mengge
teng pelahan

Djangan kau
Mesk: hingga

saat um aku belum mentjari Geng:
genumu. Bawelah dua kehidup
snmw wndir Ketudupan bergah:
mang noda dan dow:
Tisost? ak melangkah pergi Per
$ 020 pergi dengan perataan tah me:
Tan

Minggu @ Merdeka

Apakah Porno itu!

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT : P.T. Merdeka Press, DJAKARTA
PEMIMPIN UMUM/REDAKSI : B.M. DIAH
Alamat Kantor Tata-Usaha & Redaksi
Djalan Petodjo Selatan 11, Djakarta
TELEPON : 41565, 42332, 43230
Rekening Giro Pos : A - 12.638
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.

PENJELUNDUPAN TJANDU

KORBAN KOMPLOTAN

(Sambungan Hal. 1)
nengambil tindakan2 jang sa

igat drastis terhadap kedja.

hatan? tentang

» an

tjandu,

penjelundup.
terhadap

dimana

orang2 jang ternjata bersalah
diambil

— hukuman

kembak

mati, maka persediaan (stock)

jang dimaksudkan

itu dlpin.

dahkan oleh para penjelunkarena
dup ke Beirut. Oleh

simpanan tjandu inj djuga dj

Beirut
(Libanon),
keamanan
maka
jeramijam,
aja mulaj

para penjelundup #jandu ge.

lap jnj berusaha keras untuk
memindahkan tempat penjim
panannja kelain negara.
Didalam hubungan imi pa
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Dua kompetisi Davis Cup, satu untuk professionil dan satu
lainnja untuk amatir mungkin
merupakan hasil dari usul persatuan lawn tennis Amerika Serikat jang diumumkan di New

Yoga mat lalu.
Dalam persid:
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Davis Cu

pada bulan Dji i'di London us
LTA (Persatuan Lawn Tennis
Amerika Serikat), mengusulkan
agar negara2 peserta Davis Cup

hendaknja membentuk

bah-

an2 dalam kejuaraan tahun 1 1971
nanti.

USLTA mengusulkan suatu
an
dan amatir
setjara
sedjadjar, atau suatu kedjuaraan Cup
dunia terbuka.

PresidenUSLTA, Alptar djuga

mengemukakan sebuah usul un-

tuk memberikan kebebasan lebih
luas kepada federasi2 nasional

dalam mengorganisir turnamen2
terbuka. Rentjana itu masih harus disetudjui oleh dewan eksekutip persatuan lawn tennis internasional, tudjuan2nja untuk
membiarkan federasi2 nasional
mengadakan pengawasan terhaap peraturan2, kategori, penentuan tanggal turnamen terbuka
jang diadakan dalang daerah wilajah mereka.
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Seorang pedjabat penerbangan Amerika pernah mengatakan bahwa angkutan dengan melalui Pacific Corp,
ini "tidak dapat didjamin” sebelumnnja. Akan tetapi perusahaan ini berda
sarkan suatu perdjandjian cash-andcarry Ibajar kontan dan berangkat)
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demikian menurut beberapa pedjabat.
VIENTIANE :
PUSAT OPERASI.

instansi2 jang berwenang

Pemerintah

seorang jang telan-

djang bulat diruang kuliah fakul-

Walaupup tidak unjuk men
.jampurj urusan pemeriksaan

dari

disadari oleh

situasi dan kondi:
i
jang akan ditudju. Oleh karena

TIDAK
UNTUK
MENTJAM
PURI PEMERIKSAAN

darj

adalah

batkan

tung2 jang memperlihatkan ba-

CUP

diri

jang

oleh

ke Pengadilan,

gelap

Dedy

mgadja dipamerkan atau dilakukan untuk tudjuan merangsang
sex adalah porno.

kat untuk serta dapat mengaki-

DAVIS

TENNIS

dari suatu pertanggungan dja

stock

sedang

seperti

nO/Kedjaksaan Agung telah berhasil menjetuskan Definisi Porno
jang dapat didjadikan pedoman
untuk mengindentisir hal2 jang
pornografis. Dalam hal ini dikata
kan bahwa segala sesuatu jang se-

serta menjinggung susila masjara-

KOMPETISI

S.N., maka ajahnja M.D. jdak

Didalam hubungan

tjandu

dite

ruskan nantinja untuk didja.

sukkan peti tjandu gelap itu
ke RPA. Tapi apa daja, nasib
mereka

kedua

Menurut Kedjaksaan Agung Segala Sesuatu
Jang Bertudjuan untuk Merangsang sex

Team Penelaah Masalah Por-

MINGGU, 3 MEI 1970.

MINGGU, 3 MEI 1970

Minggu
0 Merdeka

HALAMAN IV

Di

Undorn

ada

sebuah

armada

Helikopter djenis H34 sebanjak 22
buah

dari bekas

perang Korea dan

enam buah pesawat tjapung "'Huey”
seperti jang digunakan tentera Ameri-

ka di Vietnam.
Pesawat2 "Huey”

itu ditjat biru dan

putih dan pesawat2 djenis M34 itu
ditjat hidjau tanpa tanda2 lain.
Walaupun Air Amerika melakukan penerbangan untuk CIA, lebih

dari separuh penerbangannja di Laos
adalah

membawa

makanan

dan per-

bekalan2 untuk kaum pengungsi dan
perasi2 di Laos berpusat di kadang2 bahkan pengungsi2 itu sendi

akan

se-

Vietiane dan dipusat pener
Ibangan Amerika Serikat di Udorn, Thailand, kira2 60 mil
Viendiseberang sungai Mekong. Di berba
tiane terdapat 44 buah pesawat bermegni djenis mulai dari pesawat
takeof
Sin satu, jang mempunjai daja sampai
singkat dan pesawat landing au Ckepada pesawat transpor/Carib
123 dan C7.

merasa berke
memberikan

tehnis kepada

kedua orang warga.negara Indonesia jang sedang mengaBerhu
ju.
kesulitan
lamj
bung dengan hal itu, @iketaIndonesia
huj bahwa pihak
kini telah mengadakan kon.
tak dengan pihak RPA menge

. .For Better. Economy
Better Buy HONDA

ri. Kira2 sebanjak empat djuta ton
beras diangkut setiap bulannja, kebanjakan

didrop di daerah2 diluar dari

penerbangan C46.
Sebaliknja dilakukan oleh pesawat
pesawat bermesin satu dari lapangan
udara jang lebih besar ke Pos2 penerbangan jang ketjil. sebagaimana jang
dilakukan oleh Luke Peters selama de
lapan tahun jang terachir. Pesawat2

terbang jang ketjil melakukan pener
bangannja dua kali lipat, mengangkut
keperluan2 perang dan mengangkut
3rang2 luka ke rumah2 sakit apabila
keperluannja meningkat.

Air America mengangkut kendara-

an2 militer untuk "Kantor Perbeka-

lan" suatu bagian dari bantuan Amerika Serikat di Laos jang mensupply
sendjata2,
tentera pemerintah dengan
amunisi dan sendjata2
Penerbangan2 ini melaji
is2 dengan parasut2.
Pesawat ini djuga mengangkut pasukan2 didalam negeri Laos sendiri
dan dari pangkalan2 diluar Laos un(tuk keperluan Pemerintah dan "tentera rahasia”, jang diorganisir eleh CIA.
Untuk mentjarter pesawat maka bia
janja diurus oleh sebuah sekSi dari
perusahaan Amerika jang mengada
kan penerbangan ini. Harganja berki-m
sar antara 114 U.S. dollar perdja
dengan pesawat bermesin satu jang
paling ketjil hingga pada 396 U.S.
dollar dengan pesawat djenis A C123
dan 411 U.S. dollar dengan sebuah
helikopter.

BERAPA

PENGHASILANNJA?

idak diketahui dengan pasti
! I Yajumtah penghasilannja dalam

setahun, akan tetapi sebuah
perkiraan jang dibuat setiara
pribadi oleh seorang pedjabat Amerika di Laos menundjukkan kira2 18
djuta U.S. dollar.

Kebanjakan — penerbangan2 jang
melintasi daerah2 dimana sedang terdiadi pertempuran2 dilakukan oleh
helikopter2, jang banjak diperguna kan untuk keperluan tentera Ameri
ka di Vietnam, Kebanjakan pesawa
pesawat H34 itu dikemudikan oleh
seorang pilot sedangkan di Vietnam
pesawat ini. dikemudikan oleh sekurang-kurangnja dua orang.

Dapat ditambah, bahwa Air Amerika djuga berusaha meningkatkan
radio navigasinja jang dipergunakan
oleh angkatan udara Amerika dalam
misi2 pembomnja di Laos. Mereka
diuga meningkatkan djaringan perhubungannja diseluruh negeri ini.
Seorang pilot Amerika mendapat
gadji pokok

kira2

18.000 U.S. dollar

setahun, ditambah bajaran extra untuk kerdja lembur dan resiko2 besar
jang menaikkan gadji mereka hingga
kira2 30.000 U.S. dollar. Pilot2 helikopter dapat memperoleh bajaran
jang lebih besar karena mereka bekerdia lebih banjak didaerah2 jang berbahaja.
Para pedjabat dari perusahaan ini
diuga telah dilarang untuk membitiarakan mengenai kerugian2 dan ketielakaan2 jang dialami tentera Amerika di Laos. Bagaimanapun djuga, walaupun telah diketahui bahwa kerugian2 ini disebabkan oleh kaum komu:
nis, namun mereka bukanlah satusatunja penjebab.
BANJAK

jak pesawat terbang," kata salah seorang pedjabatnja.

PESAWAT2
HILANG.

juatja jang buruk dipegunungan, tekeoff dan mendarat dilan
dasan jang buruk dan kurang
memenuhi sjarat2 navigasi semuanja merupakan antjaman jang
membawa resiko jang lebih besar
"Kami telah kehilangan tjukup ba

MODEL
@Max.

speed

Pilot2 jang pesawatnja tertembak
diatuh, telah ditawan oleh kaum komunis. Salah seorang telah ditahan se
djak tahun 1964 dan kabarnja masih
hidup sedjak ia ditangkap. Djuga pegawai2 Tionghoa, Filipina dan Thai
banjak jang ditangkap atau dibunuh

dalam serangan2 pada pangkalan2 v-

dara.
Beberapa orang pilot memakai
gelang2 tanda pengenal jang mereka
beli di toko2 emas di Vientiane, tetapi kebanjakan diantara mereka lebih
suka mempertjajai djaringan radio,
angkatan udara Amerika Serikat djika mereka runtuh. Pesawat2 Air Ame
rica beroperasi pada frekwensi radio
jang sama dengan angkatan udaranja.
"Raksasa hidjau jang gembira” jaitu
diulukan jang diberikan pada pesawat
helikopter penjelamat tidak pernah
djauh dari situ.
Sjarat2 untuk mendjadi pilotnja
ialah professional dan setaraf dengan
pilot2 pada perusahaan penerbangan
internasional
(UPI).

C-50

75 kph (47 mph)

@Horsepower 4.8 ps @Automatic clutch
@Fuel consumption 90 km/lit
(228

254 mph

mph US

Imp)

S-90

MODEL

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

US 212 mph imp)

@4-speed transmission

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

With dozens of stylish models (like

SS-125A

MODEL

@Max." speed 120 kph (75 mph)

@S$ -mile 18.3 sec @Horsepower 13 bhp
@4-speed transmission
@Twin

cylinder

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.
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CB-125

130 kph (81 mph)

182

sec @Horsepower

@5-speed transmission

@Twin cylinder

15 psi

