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kali Pele ditanjamanakah

jang

paling berarti baginja - dimana Pele dengan senjum
mendjawab: ,goal jang berikutnja”,
Akan tetapi sesungguhnja hanja satu jang berarti dari djumlah 1.000 goal itu, ketika diadakan kompetisi Sao Paolo tahun
1961. Para penonton berkeru-

mun di Santos ketika Pele rc

menangkan pertandingan dinego
rinja sendiri dan menimbulkan
sensasi besar karena sembilan
Orang pemain telah
ditipunja
sampai kedepan keeper lawan.

Trakedi

buronan

manpja

sesama

polisi

sergauja djtembak oleh

bandit

1000 low berarti
h menjetak

angka

Perta jang serupa terdjadi pada menit ke 76 daiam pertand:ngan antara Santos lawaw Vasco

de Gama (2-1) di kota Rio de

Janeiro. Pele ditackle setjara kasar didaerah penalty dan meski
Pendjaga gawang Castilho mengira ia sedang menerkan bola « pun pemain lain bernama Rildo
telah ditug:skan untuk melakuitu, tetapi sesungguhnja Pele tekan tendangan freekick di titik
lah memasukkan bola itu keda12-pas, para penonton berteriak
lam gawang. Para penonton mendjadi gempar dan bahkan pemakedepan. Demikianlah bola diin2 iawannja menjerbunja untuk
tembakkan kedalam djala lawan
memberi selamat pada Pele.
untuk goalnja jang keseribu.

an
kost
1g dip.
telah merupakan ors ag
1000 kali

bah

si

Pomain2

dari kedua kesebwlasan

tu mendukung Pele diatas pun-

dak mereka dengan segala kehor
matan dan sesudah ia dikenakan

kan seorang

lampu2

sorot.

Ida

sedang

berlajar

Tjipinang,

mi

bersta'

tahanan

2

wani-

menghiraukan

lagi kekasih

barunja,

lalu

menum)|

Seluruh

ME

(Bersambung kehal: IV)

perkara

merdampj,

agan

nafas

tak sudah

lama ierdjalin

hubungan era,
dan saling
tjinta mentjinzai. Hubung-

jang akan mendjadi sasa-

povak” ka dleokapap Aslam pen"
pen-

13 kira2 600 mil disebelah barat-daja

jpulauan Pago-pago disamudera Pasifik setelah melakukan siiatu perdjalanan angkasa jang gagal untuk mendarat dibuka.

Gjara

Giodok,

siatannja
kaliber

karena

ke

sebagai Lana

besar

jang banjak

melakukan tindak kriminjl
@iantaranja membunuh so-

pir mobil Fiai” di By Pass

"dan merampok
mobilnja.
Id merasa tidak ada harap
pan lagi buas menunggu, se
landjutnja mengadakan hu
bungan dengan T.

Kira? 6 atau 1 bulan jang

lalu, Poltak berhasil meloioskan Gjrj sewaktu
akan

puang darj kantor pengadi

lan, Kedjadian i:u merupa
kan kesempatan
bagi ke-

dua?nja

unyuk bertemu

kabar

"La Cause

Du Peuple” (“Ke-

pentingan Rakjat”), organ gerakan
pro Mao jang dinamakan proletar kiri.
Tudjuan dari pengambil alihan itu,
demikian dikatakannja, adalah untuk

mentjegah pemerintah mengubur surat kabar

tersebut dengan

tjara ber-

ulang2 menangkap pemimpin redaksinja dan mendiskreditkannja.

ai

ikut membantu

ada tahun 1963 Pengadilan
Negeri Djakarta dibawah pimpinan hakim Loebis SH dan
Djaksa Marpaung memeriksa
perampokan

disertai

pem.

bunuhan. Terdakwa2nja adalah A.S.
dan U.Sj. Perkara sukar, peristiwa
berbelit2, saksi2 kedua anggota ABRI
sukar didatangkan. Achirnja Pengadilan Negeri memutuskan : tiga tahun
pendjara untuk kedua terdakwa potong tahanan, karena bukti2 sangat
kurang. Keputusan ini tertjantum dalam surat no : 2766/1963 tertanggal
11 Djuni 1963.
"
Djaksa naik banding dan perkara
sampai ditangan pengadilan tinggi
Hakim Sri Widojati SH, dengan surat
keputusan no : 65/1964 Pengadilan
Tinggi Pidana memutuskan hukuman
15 tahun pendjara potong tahanan
kepada kedua terdakwa pada tanggal
24 Agustus tahun 1964. A.S. meneri
ma dan menandatangani vonis, sedang USSi. peladjar SMA tersebut
mentjoba mengadjukan permohonan
kasasi ke Mahkamah Agung kare
na merasa kesalahannja tak begitu berat. Djawaban dari Mahkamah Agung
jang di tunggu2 tak kundjung datang.
Sumber MM jang dihubungi menerangkan bahwa mereka sudah menchek surat2 itu, mereka mendatangi
pengadilan demi pengadilan dan terniata berkas2 perkara U.Sj. jang mestinja ditangan Mahkamah Agung un:
tuk didjadikan bahan perkaranja, guna mempertimbangkan permohonan
kasasinja hilang begitu sadja dikantor
administrasi Pengadilan Negeri Diakarta.

sragen saki, Ia 2

ag

an2 jang telah diterbitkan oleh surat

DARI PENGADILAN
KE PENGADILAN

Yinianja pada Poltak, se-

hingga

Brazilia se-akan2 meledak karena gembira sedangkan didjalan2

ketempat

berhubungan

h seorang

tanggung djawab penuh atas karang-

sambil menanti surat balasan dari Mahkamah Agung, sampai sekarang sudah tudjuh tahun lamanja didalam

berhasil melo-

ya Muda umar 20 tahunbegituIo
orang anak Major,

Kapal Induk IWO JIMA jang geladaknja penuh dengan pesawat
n pentjeburan Apollo

tapi mengaku

pendjara

2

helikopter

keras pembunuhan,

kala Po.tak

muda lain, selandjutnja tat

Barra.
Terras2 dihiasi kain2 berwardan

dengan

surat kabar beraliran

pengadilan 15 tahun pendjara ditolaknja dan dia mengadjukan per-

mohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Berkali2 surat2 susulan dikirim dan achirnja terbongkarlah ketidak
beresan administrasi dipengadilan negeri, berkas2 perkara jang semestinja dikirimkan ke Mahkamah Agung
hilang begitu sadja. A.S. mendapat beberapa pengampunan2 dan sekarang sudah hampir bebas, tetapi U.Sj.

diberi nomor 1000 dipunggun'gija, Pele menghilang dikamar
pakaian
dan digantikan oleh
na

wanita jang

U.Sj.. sendiri membantah

oleh karena itu keputusan

PEUPLE!

kan atas tuduhan2 melakukan kedjahatan. Sartre mengatakan dalam
sebuah komunike bahwa dia ber-

mereka

pada mulanja kt ekasjih Poltak, kemudian
kan hubungan dengan pe-

sebuah selempang dan badjy jang

Jair

masing2.

"LA

kiri jang 2 redakturnja telah diaman-

Mereka diadili, tapi kemudian disinilah kita lihat keanehan2 dalam tjara2 peradilan dinegeri kita ini.
A. S./didjatuhi hukuman 15 tahun jang langsung diterimanja. Kedua anggota ABRI tersebut tidak diketahui
dimana diadili, tetapi menurut sumber2 jang dihubungi wartawan MM, keduanja sudah aktif kembali dikeperampokan,

DU

redaksi sebuah

Sudah 7 tahun ditahan

satuannja

BULANAN

bahwa dia mengambil alih pimpinan

itu djuga. Kawanan perampok dan pembunuh itu kabur, tapi tak berapa lama kemudian berkat kerdjasama
jang erat antara alat2 negara, ke - empat2nja berhasil ditangkap.

Rs Dr Tjipto, Selasa sore,
adalah gara? memperebut-

REDAKSI

Filosof Perantjis terkenal Jean Pa

gota ABRI itu, mereka angkut barang2 serta mobil sipedagang. Tetapi tak disangka2 sipedagang tiba2 sadja
melawan sambil berteriak minta tolong. Pistol meletus dan sipedagang rebah kebumi. Dia meninggal seketika

Djum'at pagi dan masj di

SARTRE

ul Sartre hari Senin mengumumkan

kianlah ditengah djalan mobil pedagang tersebut mereka hentikan dan dibawah todongan pistol kedua ang

ie-

ALIH”

CAUSE

pada malam itu untuk "'mengerdjai” seorang pedagang jang baru sadja tiba d: Djakarta dari Sukabumi. Demi:

ae

Sa

Simaga,

Kata sepakat tertjapai dan berniatlah

PAUL

TENGAH

U.Si.B. bin H.N. seorang peladjar SMA dengan kawannja dan dua orang anggota ABRI, Sersan Tj dan

Pratu H pada suatu hari ditahun 1962 berunding bersama2.

—

AMBIL

pemudi.. 2 saksi ABRI djuga hilang

hitam setelah
mentjetak gol-nja
jang ke-1000
an,

JEAN

seorang

— Kata si mutiara

B

HILANG DI PENGADILAN

Peladjar S. 7 tahun dalam

"Saja ingat
pada semua

eberapa
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AS HANTJUR
DI VIETNAM
Sebuah

pesawat

Phantom

di-

njatakan hilang pada tanggal 16
April, 2 pesawat djenis Skyraider
telah tertembak djatuh pada hari

Selasa dan sebuah Skyhawk pada

hari beberapa saat kemudian 3 Pi
lot hilang, tetapi 2 dapat menje-

lamatkan diri dengan terdjun dan
menderita luka2 ringan.
Pihak Amerika Serikat
kehilangan

teiah

4 lagi pesawat

pem-

bomnja ketika menjerang sasa-

ran2 “musuh " didjalan Ho CniMinh disana, sehingga
sedjak
tanggal 10 Maret sampai
rang ini telah 23 pesawat

sekapem-

bom AS dinjatakan hilang diwilajah Laos, demikian komando

AS di Saigon mengumumkan
Komando

militer AS itu lebih

djauh mengumumkan bahwa dengan tertembak djatuhnja
sawat heli AS hari Selasa
dan perang Vetnam, maka
1581 pesawat helikopter

3 pedimesudah
militer

AS hilang dan hantjur di Viet
nam

sedjak

Pembom2

peperangan

dimulai

raksasa B-52 sela-

ma Selasa malam telah melantjar
kan serangan sebanjak 0 kali ter

hadap sasaran dan kantong2 geriljawan Vietkong diseluruh Viet

nja begin

Mana lagu” Mars Djakarta” ?

jang

telah direemikan
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Yu siahdu jang dapar menjentuh
hati kita, jang hampir

Ip jo

2 |!
!

seperti kita ketahul

bernama "Gita Djakarta”.
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SUMOHADI MARSIS.

Poster2 film jang menggambarkan gadis2 India dengan pakai

Kai

an jang menjolok dan adegan2 tjiuman jang mesra telah banjak
menarik

ti
mengenai
kepala, leher
tangan
Poflak
Mana

rin,
F
Menurut sumber lain Ia-

ki? T adalah bekas

Tae

Gipetjar
tempat

petjandu

1
ja masih

informan

apa

n Barat
& Irian
Maluku Selata
Djangan minum bir bergelash atuu
'berbotol2. Itu akan mengganggu beve-

minum

PANDJI2 OPERASI

SELURUH

Tetapi

DIA BR
Djakarta No. 1, menjusul

matkan,
Anda akan
aembira.
ran seorang
(bir d1 Djakarta ketika baruh ini
njakan

NAMA

film untuk menontonnja.

dan

kemudian melarikan dgti Ia
lu tertangkap oleh porsi

laki

para

njatanja Mereka ternjata hanja dikibuli sadja karena adegan2
demikian telah terkena guntingan sensor lebih dulu dari Peme:
(UPI)
rintah India.
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anti dengan lagu3 bersemangat jang
Iain. Sementara saja sambil ikut meng
unamkan — lagu? itu melamun dan
membajarkan betapa akan lebih me
Tlah dan bersemangat pesta ini dan
Gjuga pesta2 berikutnja nanti djika
melodi? jang "menguasai keadaan”
bukannja lagu lain melainkan sebuah
lagu jang misalnja bernama "Mars
Djakarta”. Ja, sedjak itulah tertanam
dalam benak sasa perlunja ibukota
kita ini mempunjal sebuah — "local
anthem". Seperti kota Bandung dengan "Hallo2 Bandung"nja itu atau

|

malam.

rang temarm Wa berulangd, ganti ber

H | 15
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DJANGAN BUKA PESTA ULANGTAHUN
IBUKOTA DENGAN LAGU "IMPORT"

djam nol-nol kurang

detik tengah
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Uima
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EPAT

r pada Pol.

tak perjngafan iju tidak

KOWILHAN

Presiden Republik Indonesia, da-— "urat keputasaaja No. @11/TK/
1
Bhrasta Saparang Muka"
2. KowilhanIl — Djawa
- Madura
yangkara
3. Kowilhan
- Kalimantan
"Nityasa Jaya Ring Samara Karya”
4. Kowilhan IV — Sulawesi “Sar-

Selatan, serta melakukan
ula2 kami chek ke Pengadilan nam
Tinggi karena disinilah terachir pemboman setjara besar2an djamereka diadili, demikian sum- lan Ho Chi Minh di Laos.
Dari Hongkong diberitakan bah
r MM melandjutkan keterawa kantor berita Pathet Lao hari Rangannja. Ternjata Pengadilan Tinggi
djuga sudah berkali2 meminta berkas2 bu menjiarkan, pesawat2 pembom
AS, termasuk pesawat pembom rak
perkara jang dulu sudah dikembalikan
sasa B-52 telah melakukan serangan
ilan Negeri, untuk diserah
udara sebanjak 18.616 kali terhadap
kan ke Mahkamah Agung.
jang dikuasai Pathet Lao Achirnja datanglah surat balasan daerah2
sedjak 1 Maret sampai 10 April jl.
pengadilan negeri Djakarta, setelah
Daerah2 jang banjak menderita
5 (batja : lima) tahun menunggu
kehantjuran akibat pemboman AS
Dalam surat nota tersebut jang ber:
tu katanja, adalah daerah Na Nhom.
nomor : 401/Smd/1969/Pidana, dan
ditandatangani oleh Ni. P. Djoko Su: Muong Nong dan Muong Phin, kesedomo SH dinjatakan bahwa berkas2 muanja dipropinsi Savannaknet, dima
na banjak penduduknja tewas.
USi. hilang/tak dapat ditemukan.
Pada tanggal 5 April, 17 orang pen
Bagi kami, demikian sumber MM
propinsi Tamengachiri keterangannja, surat itu duduk didesa Tang Lati, akibat
pem
mendjadi bukti tentang ketidak beres. vehok, telah terbunuh
boman” membabi buta” pesawat AS,
(AFP)
Bersambung kehal. IV
20 orang lainnja luka2

karang
was

Marketing

landjutnja

tidak alang kepalang
Dadam daftar selangjutnja tertjatat
dan
#entutuk Ambon dan sekitarnja
rian Barat djuga tergolong peminam
bebere
adakan
Sedang
, atara lain Atjeh, boleh
sama sekali tidak dojan bir.
Berangsur Gistribusi bir dari Djakar

beberapa prokeaskam
Ia akan Gider
. Halinl dimungkinkan ka-

cs.
besar

baru jang tjo14a perkembangan
nja melipatgandakan produksi. Fak

Djakarta
Gak membahajakan kesehatan.
Tehnik minum bir bagi

sua
Ini jalah diputuskannja
perdjanditan antara “pabrikl bir
Gan Surabajs. Dengan lain

minuman

setu tahu
bahwa tidak
aja, seperti
dan kioat.
memberi
Anda besar kemungkinan djadi ".
0
Lebing
Dir akan
tara dari

ain
sesiProduk
besar “aitatap”"

jang menjebabkan kemungki.

perkataan mulai sekarang masing2 pad
menggelorakan aktivKas pro
lagi terikat seperti dulu

tas
dtam
bir dapat
kwali
ja
bir Djakarta
umuma

beras

disamping bahan?

wandum jang Giimport. Ber-

umumaja
Inan dengan anggur peda
Udah disimpan dalam gu

begitu se
tapiunZ,
dingin bertah
,
at-han
#i-bot
dapat
segera dipa
kepentingan para kom
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Teguh Karya dan Tuti Inladrma :
Malaon “seperaduan'' da

Band
”The
Gipsy”

“Langit-Langit
Peraduan"

Tuti & Teguh
memikat

dan sukses.

ian puladjudjur diluar rumah? Demik
dilah sang suami, jang setelah kerdjaterus
Oleh: Ras Siregar kantor
, melihat sang ibu repot
mesoal2 rumah, sehingga sang suamimasa2
APAKAH jang anda lakukan pada
kebahagiaan
ngan
kehila
rasa
malam2 pengantin? Terutama padi di- pengantin bertahun jang lampau. Dan
:
diaman permulaan Perang Dunia II
dalam perang tanding begini, ketiem
Eropuh dan tahun2 limapuluhan dinemeradja. Djika sindir menjinburuan
muda
gera kita ini, dimana hubungan terutadir akan memuntjak biasanja saling
idak 'sebebas sekarang,
pasang perangkap, siapa lebih dulu
bukota ini? Tapi tentu sediaber
terdjembab kearah "situ'” (Dan ini bisang pengantin sebelumnja sudah
asanja terdjadi pada masa mendjelang
taan dan kenal satu dan lainnja.
hampir "usia", atau istilah popusaat
lekukan? Tentu saingin djadi pengantin dua
Pora
tr,
situ". Dalam kisah2
ali).

selalu terdjalin, bahwa fihak wanitalah selalu jang memberikan image untuk ke "situ"
Saja ingin membuat sebuah imadjianda, terutama kepada
ngantii

wa malem2 pengantin dilalui dengan
berbagai strategi, strategi untuk saling
membuka perangkap, siapa jang terdahulu menjerbu. Ini adalah sebuah te"Kemudian pada hamil tuanja istri

SIAPAKAH
INI ?

biasanja sang suami akan kemandjaan,
karena terasa sudah terlalu lama agak"tersisih" karena sang ist sedang
batjaan tentang kesehatan, dan b:
jangan2 ketakutan dan kegembiraan.
Masa ini tentu sadja sang istri menuduh sisuami kebaji-bajian,
cadahal
sang suami perlu kemandjaan karena
kebanjakan tertuang kesang baji jang
akan tiba. Inipun plot berikutnja dari
satu kehidupan.
Setelah anak2 lahir, maka adalah
anak mas dan ada anak kesajangan.
Biasanja sang zjah milih anak pereman sedang sang ibu memilih anak
lelaki. Pertengkaran tentang kemai
djaan pada anak2 biasanja lumrah.
asanja dalam pertengkaran begini,
sang ajah selalu mengalah dan bersjarat, bahwa ia hanja patriot diluar rumah, tjari makan,
tiardui
kebutuhan untuk
dang sang ibu, merupakan ratu apadirumah, bertanggung diawab kepada
dan bagaimana isi dirumah.
Bila sang ratu merasa keratuannja
dirumah sadja, seperti tema populer
kaum ibu dikota2 besar jang berkata

begini!

Para

istri dirumah

sih, bagai

dirudikungkung tanggung dijawab
tetapi
mah, maunja setia sampa! mati,
disang suami, hanja suami dirumah:
siapa
l
a
g
i
:
suami
bukan
i
a
luar rumah,
sih jang bisa pastikan, sang suami itu

bm
Tak lain dan tak bukan ialah
aktor Yul Brynner, jang se

dang asjik nonton

"adu ban-

teng” di Arena Las Ventas,
(AP-Photo).
Madrid.

Oleh: Paul L. Tobing

merupakan satu bentuk kebahagiaan,

jang tiada taranja. Namun, bagaimana
pun, orang2 tua selalu merasa ketinggalan “"spoor'" untuk memulai kembai.
TULAH satu tema dari kehi
dupan jang didjalin dari berbadalam
gai plot. Bahwa sesungguhnja
Senjuman Mus Mualim jang tahu akan bakat2 muda
(Foto:
Tiendrawasih/Mdk
|.
kebahagiaan itu bukan terdjagroup band “The Gipsy”.
lin dari sesuatu jang besar tetapi oleh
hal2 jang ketjil, bahkan sepele rasanja.
Karena itupulalah kebahagiaan demiMualim sebagai salah satu tokian merupakan impian jang dibang- koh Mus
musisi Indonesia, pada
un dari atas randjang.
lan ini disamping telah
Impian2, dimana harapan manusia pa- Jazz Evening Tjok, dia
kenjataan
t un
da kebahagiaan, merupakan
kan band Gipsy mengisi kabare
diachir hidup.
Tindakan ini kita ang
akat.
masjar
tuk
Bila anda seorang budjang, lapuk, gap berani sekali, mengingat pertim
Dalam hal in, dunia seni lukis teratau seorang perawan tua, langit2 ran- bangan bahwa band tersebut setjara
mepelopor pendobrak dalam paut
masuk
djang merupakan bajangan2 hidup an- hilai2 musik belum pada tempatnja
gkut
bersan
jang
hal2
an
niadak
da bila anda bergoler diatas randjang untuk diketengahkan ditempat TIM
uk meniada:
pada hukum2:nja termas
Rasanja, bajangan2 itu gelap. Tapi ba- jang kita anggap agak angker. Akan
mendjadi tig
n
a
j
ka
esteti
faktor
kan
gi mereka jang berkeluarga, karena tetapi Mus Mualim merasa, sesungguhkegiatan
satu
menilai
dalam
tolak
tik
tanggungdjawab jang beruntun datang, nja band seperti band Gipsy ini “mem
Abstrak
n2
lukisa
pada
ah
Lihatl
seni.
sebagai tiobaan hidup, maka bajangan punjai hak" dan memang mereka itu
.
o.
Picass
itu berobah mendjadi impian2. telah adalah aliran dari kebudajaan generasi
Demikian'ah Teater Populer
pada masa kini'". Bertolak dari dua
ilihat dari segi ini, kita masih
mementaskan drama " Langit-langit pendapat ini, Mus Mualim meneliti seberpidjak bahwa band Gipsy
Peraduan" karja Jan de Hartog, penga- tjara tjermat latihan2 "atjara Gipsy
jang mempunjai aliran sendiri
rang Belanda jang berkarier di Lon- perlu disuguhkan untuk publik”.
berlainan dengan band2 pop
realisdan
sederhana
MereTjeritanja
uniek.
g
don.
sia, pe:
Band Gipsy meman
jang ada sekarang ini di Indone
tis. Tetapi tjerita itu dibentuk dalam ka selama berdiri dua tahun lamanjal
permasatu
djadi
betul2
annja
nampil
bentuk drama pentas jang dilakonkan
tidak” memainkan lagu2 Indonesia
serius, sebabnja dapat
jang
n
salaha
waktu
dalam
sadja,
pelakon
dua
huan
oleh
dan tidak pernah mengandalk
mempengaruhi nilai musik jang ada.
tiga djam. Bagaimanapun peran dua kum2 musik jang berlaku setjara unisatu
merupakan
pentas
tokoh diatas
versiel. Main asal main dengan kemam
struktur jang sukar, dan memerlukan
puan jang ada. Tjiri jang menondjol
aktor.
sudah
memang
jang
pemain2
i!
hanja pada keserasian atau harmonsegi
beruntunglah
ini,
Dalam pementasan
dilihat dari
Djika
nada.
pada
telah
karena
Abdi,
sutradara Wahab
rythm, kita tidak tahu mau kemana
memilih dua aktor jang ternjata berarah band ini. Penjakit band2 anak
Kar
Teguh
jaitu
hasil memerankannja,
muda jang serupa ini, telah lama meng
keNamun
ja dan Tuti Indra Malaon.
hinggapi band2 di Eropa dan Ameri
berhasilan pementasan ini, sesungguhKa. Mereka menamakan dirinja sebaWahabtrio
nja bukan hanja karena
"aliran abstrak” atau aliran maja
MaAbdi, Teguh Karja dan Tuti Indra seba: gai
) dalam musik abad ke 20.
(samar
laon, tetapi djuga oleh Iri Supit Djuran band jang demikian,
Kehadi
gai penata pakaian dan rias, serta arti- ternjata mempunjai pengikut jang bafri Tanisan sebagai penata tehnis
njak dikalangan generasi muda. Mungstik serta staf jang lain.
an
kin akibat dari kehilangan pegangmeTeguh dan Tuti telah seperaduan,
3rinsip2 generasi pada masa kini, kedalam memerankan tokoh suami dan ngebu
nilai2 sosial jang setjara
istri dalam "Langit-langit peraduan”. betularkan
n sama2 sedjalan dengan dunia
Dari atas randjang, mereka katjakan
musik jang djuga me-raba2 arah dari
potret hidup anda. Begitulah sebuah
tjerita lakon. Hanja sajang, tierita Jan contemporary baru.
de Hartog jang rasanja kurang setetis
atas sastranja

|

di TIM

”ngebut”

APTAIN EASY

BE CAUSHT HOLDNG
1
TIME FUZ21
PLAZES.. WWMLE
TMAT TRICRY CMCK SKIPS OUT:

Dalam hal ini terlebih-lebih setelah
Mus Mualim sebagai salah satu musisi,
jang paling banjak diharapkan bisa
turut memberikan andil dalam me
ngembangkan musik nasional kita, tutut terbenam dalam aliran ini, wala
pun mungkin melihat dari segi simpati atau menjorot dari segi lainnja, karena alasan band ini memang uniek.
Disini masjarakat atau penonton
diadjak berpikir, berdialog dengan
band Gipsy setjara langsung. Akan tetapi masjarakat kita jang sudah musik
mindeed, belum mampu menilai setjara musik terperintji sesuai dengan hukum2 jang berlaku.

Dan, bila usia sudah landjut, tinggallah lagi kenangan. Anak2 sudah
pada kawin, pindah tempat dan ting:
gal kembali berdua, persisi seperti malam pengantin, kenangan tambah menderas. Mereka jang dapat murni bertahan sampai usia landjut begini, akan

7
MENDATAR
1.Majat jang dibalsem dan masil
utuh
3.Sebutan seorang ahli pengikat hati
wanita

E TELAH kita nikmati bebera
pa lagu barat (Nothing is e asy,
Key to love, Black he ardedi
women, | Love more than
you'll ever know, Still in the night,
To Much thingking dan sebagainja)
dan beberapa lagu Indonesia (Seruling
dilembah sunji, Gambang suling, Telaga sunji, Hilang), terpaksa kita ter
benam dalam ke-ragu2-an untuk me
nyorot setjara musik, walaupun penon
djolan2 kreatip dan arrasement bisa
diandalkan. Kita hanja salut kepada
keberanian dari Mus Mualim memilih
band Gipsy sebagai salah satu eksperi
mgn untuk mentest
"sampai dimana:
kah penerimaan masjarakat terhadap
rsambung kehal. IV

. Alat untuk mendiahit
8. Akar jang dapat dimakan
10.Sebuah sungai di Kalimantan
13.Dengan Utjapan
14.Ukuran pandjang
16.Monjet
17.Gunung di Kalimantan

2.Direktur sebuah perusahaan
4.Merah lembajung “
5.Beras jang ditanak
6.Nama permainan kartu djudi
T.Huruf achir dibuang: Obat pembrantas njamuk
9.Domba
11.Saja
12.Insinjur
13.Kepala kaum keluarga. Nenek
14.Logam adi jang disenangi banjak
wanita
15.Bunji angka 7 dalam noot lagu
16.Ketua Umum
DJAWABAN
DJANGAN

Ta. IM
pengusdjung Teat
Tammy dengan serulingnja telah memikat

ja TIM dengan suguhan lagunja

lilin”.

(Indopix-foto)

HUBUNGAN RASIAL 230.000 SERDADU
PUTIH-NEGRO A. S. DI RFD KRITIS

Astaga . . . . sial ! Aku tak boleh tertangkap dengan tas ini
kalau mereka mengedjar !
# Lihatlah . . . . Ia menjusup keluar dari rumah itu !

diri ke— Aku akan melarikan lebat
dibukit2 jang bersemak
belakang ini!
Mereka tak akan dapat mengeali tjiriZk:
«BERHENTI!

— Aneh ! Sebuah mobil masuk
.
kepekarangan kita, Abner annja
ketjepat
lalu menambah
keluar.
didjalan jang menudju
Hmmm . . . . aku lapar! Apa
djajang menjebabkan pelukis
goan itu tinggal lama diatas?
TO NO TRVING TO

CK DISAPPEARANCE!
GR LEAING NE IN,

AN, CAR
NT TFAT A POLISETHRUSREN
TrE BRV
BBING
ON TuE H

ARE GONE!
MET! OUR GUEST5
LEFT TARU A
MPPARENTLY
1 WINDOW:

Styl rambutnaa
”Afro”
bisa bikin
tegangan
ke
aa

KRANKPURT, (MM) - Komand:
militer Amerika Serikat di Djerma

untuk me
Barat telah diperintahkan guna
men
ngambil langkah2 positif
rasial
tjegah menularnja ketegangan2

antara tentara Negro dengan si-kulit

maputih. Demikian menurut ASberita“Stars
Gjalah angkatan perang dokumen
and Stripes", mengutip
resmi.
Seorang djurubitjara dari madjalah
itu

pergi !
— Inez ! Tamu? kita uitelahdjend
ela
Nampaknja melal
jang terbuka

Astaga . .
kenalan dengan pelukis? jang
eksentrik sebelumnja, tetapi
jang ini sungguh keterlaluan !

bunji sirene mo— Bukankah itu lamp
u2 menjoroti
bil polisi dan
dibukit itu?
semak2
tjukup la«Benar, dan aku. telah
ma menunggu Sekarang aku
mau makan !

aku hanja melarikan
kiniang
- Saj
pers
diri untuk menghindari itu
soalan lenjapnja gadis litjikkarena !
Akan kuputar lehernja
meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini !

Way YODRE
YOLR PLACE TO RPPEAR..
TOOK HAD
AGREED
YO)
CAICKENED CUT)
BUT
PUNCHNG HS
NOBEI

harus
— Sungguh Kari ..... Aku ggalkembali. Aku telah meninkesulitdalam
Easy
kan Kapten
an!
ja ! Kulihat si
2 Itu persoalann
tolol itu berkeliaran pada padan me-

kulaku— Hanja inilah jang dapat
kan dari pada menindju hidungnja!
» Mengapa, engkau tjemburu !
Tetapi ia menjamar seperti eni
kau itu untuk menolong kita
Engkau telah berdjandji untu
hadir . . . tetapi tidak muntjul

EKPLANATIN
FOR My P
RPPEARANCE!

un— Nah, aku tidak berkeliaran
tuk dipermalukan djika sipembohong itu dipamerkan !
da« Maka kuharap agar Easy
pat memintakan maaf atas kehilanganku ini '

itu mengatakan bahwa dokumen
telah dikeluarkan oleh Departe-

Washington dan
men Pertahanan di dipergun
akan da
untuk
dikeluarkan
lam rapat? jang diadakan oleh ko
mandan? setempat.
Dokumen itu telah menguraikan
akibat? dari
beberapa insiden? dan angkatan
pekerusuhan rasial dalam
rang Amerika Serikat jang ditimbul
kan oleh beberapa study group jang
ditundjuk oleh komandan? dalam
berbagai tingkatan.
perDiantara beberapa sebab dariantara
akan
tjektjokan2 itu dikemukdiantara
serda
lain adanja pemisahan
dan hitam
du jang berkulit putih
dan bar2
dibeberapa rumah2 minumdiskrimi
nasi
& tertentu dikota, dan
dan
diantara serdadu? kulitdanhitam
hak2 mi
putih dalam djaminan2

2 PEMENANGNJA ?
1. Hadiah kel Rp. 1000.
Sar. PURN
Sajangan Kulon
Lawijan,
Solo

s

Hadiah ke Il Rp. 500.. PURNOMO SUBAGIO
dja P.T. Bank Pegawai
Dil. H.Fachruddin 57
DJAKARTA
3. Hadiah ke III Rp. 250.-

PH Titie

ERA, ASISA, 5.OTO, '
T.ABAD, 9.ASAP, 1L.SA
BAK, 16.BD. 18.PANAMA
. 2LAUM, 24.LOBA, 25.R(
DR, 28.UAP, 29.LARI, 31
2.ALIS, 35.APA, 3T.AL

SIARAN2

Film Indonesia Djadi 'TAMU'
Dinegeri Sendiri

USTEN FOR

DIAKARTA

Dalam

11

TTS-MM: 26 April 1970.
Pertanjaan Menurun No.1 mestinja: Jang tertinggal, bukan: Jang
tertinggi
Pertanjaan No.2 menurun mestinja sama dengan No.24 mendatar.
Djawaban TTS-MM ini tjukup ditulisf
diatas kartupos dengan disertai gu
ingan/tempelan: KUPON SAJEMBA
RA “DJANGAN ASAL MENERKA
TTS-MM 19 Mei 1970. Kirimkan kepada Redaksi “Minggu Merdeka”, Ba:
mn Sajembara, Djl.M.Sai
Tebakan2 jang masuk dan jang
benar, siap:
hangnja akan di
umumkan
24 Mes
1970. Untuk TTS-MM ini disediakan
8 hadiah masing? berupa uang: Hadiah 1 Rp. 1000.
dan hadiah ke TI
KUPON
DIANGAN ASA
pu

RADIO

Na
ARTI

HM TO MAKE A
BREAK FOR IT!

IMARDI.

Ceyion

MERADJAI

jane
liter dan beberapa hal lainnjapersos
AMATIR & RRI,
makin banjak menimbulkan
Am
lan? diantara 230.000 tentara
rika jang ditempatkan di Djerman
Barat
Namun akibat dari kegtatan produkDEWASA ini dar? deretan penjanli2
Laporan itu mengatakan,dan bahwa
SANph Titiek Sandhora setara besar?bebx
st
TITIEK
nama
hitam
ternjata
serdadu
kita
pop
kebanjakan
itu, adalah terlaritarnja aktivitas
Solo,
an
dari
lia
kan
muda-be
menjata
biduan
putih
DHORA,
rapa jang berkulit
ng-stars lainnia d'dalam dunia
paling
recordi
dan
populer
paling
jang
makin
ini
adatah
rasialisme
bahwa persoalan
. — Karena seperti telah
Nastonal
ph
pelosok
h
diseluru
i
digemar
krisis.
barjak
jang
menimbulkan kead an
umumnja recording-stars
i,
diketahu
medludjur
setjara
Ini
—
air.
tanah
Bahkan beberapa orang mengatama
boleh dibilang "keluaran
mar
kita
pengge
oleh
populer
diakul
patut
manglah
kan bahwa kalau tidak ditjegahkerusu
an ph-nja. Dan mcre
peredar
"
Remaco"
kenjatakarena
kita,
Pop
ar
penggem
ulkan
salah ini dapat menimbduat
belakangan, telah di
ternjata
itu
ka2
n?
Rekama
.
demikian
memang
n
annjapu
tahun ini.
han2 besar dalam
saikan sedjummenjele
untuk
kontrak
a
hi
suaranj
boleh
dibilang
memenu
ang
Madjalah itu djuga telah memuat
jang telah di
waktu
dalam
lagu?
lah
pemansiaran?
lewat
Nusgntara
kasa
sebuah issue jang baru? ini telah me
n
kan melatetapka
dan
tidak
dibenar
m.
n2-hita
tjar
radio.
Sedang
piringa
ngakibatkan keadaan jang makin me
kukan rekaman ph pada perusahaan oh
ksikan oleh
diprodu
banjak
Jang
ejapun
Amerika
?
serdadu
lainnja.
runtjing diantara
perusahaan ph Remaco dengan mutu
persoalannja
Kita Nhat sadia hasil angket Bindi Djerman, walaupun sadja.
pal'ng baik ditanah
dikenal
jang
suara
Persoa
ketjil
Manja
tang2 Kesajangan, baik jang diselengsebenarnja
an
alr,
ternjata
djuga
laris
dipasar
gaia
rambut
n
lannja ialah potonga
garakan oleh RRI-SIAB, maupun pe
SUKSES jang ditjapai Titiek Sandho
mantjar2 radio lainnja. Djuga bebera
“Afro”,
ra memang merupakan suatu surprise
halpun
satu
ada
tidak
»Mungkin
pa angket dalam penerbitan suratduma ph kit, untuk saat2 terachir
an? dan
bar/madjalah jang sebagian besar ter
jang menimbulkan kerusuh
ulan
Seperti
hainja
pemuntj
Tetty
Kade
me
diri dari deretan penjanli2 dengan ph
makin memperuntjing rasialis
Gi
dahulu
di
tahun
1966
dengan
Kun
potonga
n
produksi Remaco.
wasa ini daripada persoalaitu.
ku, Bunga
ra2,
Pulau
Seribu,
Kutjing
rambut," kata dokumen
sebagai
dil
Mengapa penjanji2 dengan ph proRindu
ng
Senandu
Mawar,
peraturan
duksi perusahaan? ph latnnja kurang
Dikatakannja bahwa rambut
se:
berhasil, kiranja itu tergantung pula
telah menekankan bahwa
ara baik
dart mutu suara jang dihasilkan oleh
orang serdadu harus terpelih
gnis
perusahaan? ph lainnja itu.” Namun
digunting pendek atau pandjan
n rapi!
hendaknja produksi ph terhadap sesemedium, dan selalu kelihata
iti
orang penjanji djangan sampai meruAkan tetapi menurut laporan nx
Kikan bagi penjanii2 Ia'nnja, setjara
ndjutnja ketentuan “ukuran
dan
materi maupun popularitas.
itu tidak dichususkan
dium"
Beda hainja dengan diluar negeri,
diserahkan kepada — Kebidjaksanaan
Dinja
dengan para perusahaan ph jang sekomandan jang bersangkutan.komand
an
nantiasa berminat merekam penjanjiZ
takan djuga bahwa paraaskan keada
maupun musical-groups jang berbakat
itu harus Japat memant
dengan memrbuka kesempatan jang se
an.
luasnja, berdasarkan pertimbangan
Dokumen itu mengatakanrositlselands
atas prestasi dari artisZ itu Dan pe
an?
djutnia bahwa kerusuhsedenaraja
Du
rekaman itupun dilakukan terus setja
lam angkatan perang
ra teratur, sehingga peredaran oh ma2 PENJANJI tijilik baiktelahme
kan kesalahan angkatanrasialperang“ dalamitu
sing2 bisa sesual dan seimbang.
sendiri. ,Kerusuhan?
ditengah masjarakat,
at
Misalnja sadja dapat kita sebutkan
hanya
TV maupun RRI. kaIni padaberkLp
ran
angkatan perang sesungguhnja dalaw
disini, bagaimana group DARA PUS
muntjulnja rekaman mere Suara ke
lah diakibatkan oleh karena
PITA baru? ini di London, mendapat
Bersambung kebal. IV
MELODI produksi DIMITA.
kesempatan rekaman ph dari CBS-OrtjukuPp Menun
dua penjanji tersebut jang
genization jang mengeluarkan suatu
baik, dan
djukkan musikalitet n akan
label baru UPC untuk Singies pertatetap
tentu sadja tahun depaANITA TOU
manja itu
madju. Keduanja ialahSUDIAR. SemenApablia itu belum berhasil top di
AISIA dan NANIN OMEGA pimpin
tara itu Ork. Melaju an memuntju'
an Ruston Nawawi deng
imi, Maemu
kan penjanji Babay SuhaNawa
wi sendi
nah Ks dan Ruston
ta
Dimi
uksi
prod
diuge
« Kata akto"
IDA ROJANI malam minggu jang

« Farouk Afero

Dil.

TTS-MM

10.B1LLANAK, 4.SOLO, 8.PELITA, BAI7
/SOL, 14ASA, 15-A
19.DAKI, 2ILATAP, 22.RW
ARI, 27.MUAL, 30.0TO
K, 36.LA3LARA, 33-AMA, 34.KA
PAR,38.OPISIL, 39-AKAL40.SUSU:

TJERGAM
Me)
TENANG

TA CAR CAME UP
MAY) APNER.. THEN
THE spE ROAD

TIL LOSE "EM IN TWE BRLSH
HiLLg Our BACK! TAEY CAN
NY REAL IPENTITY!

ora

»

HALAMAN II

SO VE

TITIEK SANDHORA

nenggeser kedudukan Ern

Inggris maka akan ditjoba lagi dengan
Singles jang kedua dari rombongana
& musical.group wanita pertam
dari negeri "Far East” int — demikiam dinjatakan oleh Mr Eddy Trevett
selaku manager UPC-Record di LonTak mengherankan apabila terachir
Ini, banjak penjany2 & musical-groups
Indonesia terbang dan berlajar kelu
ar negeri untuk mentjapal popularitas
nja melalui dunia ph International d
Shows, karena d'negerinja sendiri mereka merasa tidak mendapat foilow-up
tang representative bagi kariernja
Dan sementara itu sepatutnta pulalah kita utjapkan Selamat atas sukses
jang ditiapai Tittek Sandhora, walau
pun dengan dasar suaranja jang kadang merupakan suatu gabungan dari
dasar suara beberapa penjanji populer kita sepert Ernie Dioban, Tetty
Kadi dan Diah Iskandar disertai gaja
improvisasi dari Bintang Pop Vtvt Sunanti

ngan selera matjam2 —penggemarnja
dan sampai kapan kira? Titiek Sandhora bisa bertahan ? Cin)

garakan ulang tahun

lalu menjeleng
WIRA Dis
bertempat di Panti ngaPER
rekan2
karta dengan kundju karirn dari
njanjinja d
itu
artis. Sementara munt
julnja rekaman2
tandai dengan
an iringan Band
baru Ida Rojani dengMela
ju Pantijarar
4 Nada serta Ork.
Ida Rojan
Dengan 4 Nada
Muda. aka
ju dengan
membaw n 8 lagu2 Melajara
iringan Ork. Melaju pant n Muda
pimpinan Zakaria. Sesungguhnjaanak2sux
ranja punja tjiri chas: tetap kekOleh
Re
Ida ditjetak
Rekaman
an.
Tahu
naco. O ja, selamat Yang

dan Singapurs
ee besar, tetapi dirumah sendiri, ms

"is

domba !
— oops ! Seserombolan membu
at
Diam ! Kamu semua di was
mendja
seluruh daerah
pada !
Joe!
Berh.

kepadanja
4

supaja is

Yak dapat mendengar apa?
selain embikan djutaan dom
ba? !

ve rdjuang terus supaja
ta tidak mati tanpa kafan
Achirnja diterangkan, bahwaIvsr Jain
pembuatan film dengan pihak
seri masih teriak prematuur satuk
anerangkan disini, demikian Artis Fx
vouk

KAMI perk
ACO jang
sebaya: penjan,
jan mendapatk
dua
an Ibu dari
ji Panggung
la baik dan
Jengan Dark

daerah jaitu
v
Ojawa baru2
Pradjurit SIABRI Sus
menguasai tagu2 M
Av Ona
saka

Jotang baru
Waarat
MANIAGO. jang k

penjany:
anja

Pop dari Ibukota. Namanja.... WATRR:
mula: mengalun dalam waran iagu2
Gambar Sui Char

Pp apa aa

MINGGU

10 MEL

HALAMAN HE

1970,

Paula Liza Rumokoy

Gara2 Meradjalelanja
Organisasi Bandit2:

AMERIKA “|
MEMAKLUM-|
KAN PERANG

BERSI-DIA DITJIUM DALAM KILM !
AGAK sulit memang untuk menguYang tjukup berarti. Jalu mendjadi
DARI FASHION
SHOW KE FILM
teenaga materials
jang berhasil metjapkan namanja PAULA LIZA RUUNIA fashion
show memburenggut tjinta seorang uSihawan
kaja
MOKOY, peragawati kelahiran Maluku
at mama Paula mekar dan te(dimainkan
oleh Gruno) dari teterinja:
dan pendatang baru dalam dunia film,
nar, sehingga produser film
Farida
Aryani.
Keika ia meninggalkan orang tua dan
Turino Djunaedy
dari "SariPeranan tersebut dimainkannja dekota kelahirannja Menado pada tahun
1965 ke Ibukota, tudjuannja adalah:
ngan
baik serta memperlihatkan kemelandjutkan studi ke Universitas d
sungguhanaja jang besar, Selain akDjakarta untuk merebut tjita2-nja men
djadi seorang sardjana hukum!
Tetapi ketika tiba di Djakarta, sua
sana membuat tjita2-nja luntur. Ia lebih tertarik pada dunia fashion show.
Perkenalannja dengan artis manekin
Gaby Mambo dan Rima Melati melitfakan djalan dalam usahanja menmar Ismail dan "PALUPI" karya sutperagawati

terkenal.

@iselenggarakan oleh kedua artis tsb,
Paula diperlukan untuk memperagakan
mode2 pakalan tfptaan baru. Tidak
hanja Gaby dan Rima sadja, djuga
NJ.

Garsini

seorang

tokoh

UTRADARA Wim Umboh jg
pernah merintis Farida Arya,

fashion

Adalah mendjadi

seorang

gadis

kam-

pung jang berhasil tenar di Ibukota.

Alcaf, Ratno Timur, Rima Melati, Tuty
Junus, Gaby Mambo dil. Schotingnja
telah dimulai sedjak hari Rabu 2 ming.
Bu lang lalu.
WAKTU Paula masih sekolah di Me
ado, 'is gemar djuga nonton film terutama film barat. Aktris jang dikekuminja saat itu adalah: Liz Taylo:
'Tapi sekarang ia lebih menjukal Jane
Fonda,

Mengenat adegan tjium dalam film2
Indonesia menurut Paula bukanlah hal
jang luar biasa, melainkan hal jang
Wadjar untuk memperoleh suatu kema
djuan.
"'Saja sendiri bersedia

melakukan

adegan tjium'', katanja""
asal
adegan tersebut betul2
diperlukan,
'dan bukan
adegan tambahan

jang dilakukan oleh pemain2 figuran"".

David R.Manan.

Paula jang tenar djuga sebagai peragawati.

Menanggapi Masalah
-..- MAPRAM

banjak — orang
ERuAL
membitjarakan
sebenarnja
hal ini. ” Bosan barangkali
kita mengulang
kadjinja.
Namun demikian dari pandangan sekedjap jang kita Ilhat babangkan djiwa raganja untuk perdju
njaknja orang2 Jang membitjarakanrja Jang kita hubungkan dengan ma angan kemerdekaan jang ikut berge
r,lja dihutan2, tetapi pihak lainnja
teri jang dibitjarakan, tiba? la mem
berikan sebuah rangsangan terhadap mendjadi kolarcbat pihak pendja
diri kita -jang kita sendiri
tidak Gjah. Istilah mahasiswa republik jak
mengerti apa- terdapat ketika scra- ni makasiswa jang hampir seluruh
slan tempat dan fungsi disini. Berar hidupnja melibatkan diri setjara lang
bahwa — kebebasan — mengemukakan sung dalam dunia mahasiswa menpendapat adalah hak setiap individu gjadi pionir pembebasan tanah air,
dalam negara merdeka
bebas dja- tetapi mahasiswa2 jang non republik
ialah mahasiswa "elite” jang tahudjah seperti Indonesia ini. Seperti
Jang kita ketahul hak untuk berbeda nja hanja selesai sadja, tidak turut”
menjelesaikan, mendjadi musuh jang
pendapatpun didjamin pula. Adalah
lumrah dalam menanggapi suatu ma paling berbahaja, dan bersikap skepsalah maka blok pro dan kontra pas tis melihat perdjuargan mahasiswa
Ta
UI muntjul, sedangkan jang neutral republik.
tak perlu kita hiraukan. Sebagai sua
Atau peristiwa jang paling baru
tu usaha berkehendak mentjiptakan jang kita alami bersama, pada awal2
kesempurnaan pendapat2 Ini memang kebangkitan angkatan 66 kita meliamat diharapkan,- begitu pula dalam hat jang mau "bergelimang dengan
segala kesibukan campus", muntjul
menanggapi masalah MAPRAM dalam kalangan mahasiswa ditanah air. sebagai pahlawan2 tanah air, sedang
Kegembiraan jang memuntjak terda- kan para mahasiswa jang hidup t«
pat dalam kalangan kita ketika kita pisah dari keadaan diatas, bersik..i
melihat semua pihak Ikut berpartisi upatis, tidak mau perduli, kalau dy
pasi membitjarakan masalahnja. Na- ga kita tidak mau menggunakan ist
mun demikian -sepert! telah kita ka lah malah mendjadi rivalitas (penger
"
takar diatas tadi- terdapat suatu ke tian phisik dan semangat).
Tentu sadja bukan maksud kita un
anehan masalah disini
tuk mengidentikkan peristiwa2 dia
tas, dengan banjaknja pendapat2 js
muntjul masalah Mapram dari kala
Dengan tidak menutup mata bah
Diakui
wa sebenarnja didunia ini tidak ada ngan mahasiswa Indonesia.
pula bahwa pelaksanaan MAPRAM
secrangpun jang paling tahu terha
dap satu masalah, dan begitu pula memang belum memuaskan ditahah
tebaliknja bahwa suatu masaalah pas sir kita, beberapa ekses memang ter
ti diketahui oleh banjak orang, kita diadi, tetapi menggembar gembor
melihat dalam mengupas
masalah kan ekses dalam masjarakat banjak.
pro dan kontra terhadap djalannja jang terus terang tidak dominan, dan
MAPRAM diperguruan tinggi di In- basilnja menggelisahkan
masjarakat
donesia ternjata kalangan jang pro banjak itu sendiri, tetapi sedikitpun
kebanjakan mereka jang hampir se tidak terlibat setjara langsung (phi
luruh hidupnja invelved dalam selu sik dan semangat) dalam pelaksana
fuh kehidupan
kemahasiswaan di an MAPRAM, adalah suatu tindakan
tanah air, dan kalangan jang kontra jang tidak baik. Bukan maksud kita
(disementara pihak) hampir semua
untuk mewakili "suara" dan "kelu
nja berupa mereka? jang kalau kita han" para mahasiswa jang mendja
masukkan dalam ranking aktifis ma- lankan atjara2 MAPRAM sebagai apa
hasiswa adalah mereka? jang sama
lang kita lihat kini, bergelimang de
sekali asing dengan istilah — "mau
ngan segala keletihan,
tidak tidur
diaga malam dicampus2"', jang "sudi dan kurang makan, malah ada jang
bergelimang dengan tinta2 stensil
@iatuh sakit, demi hasratnja untuk
dan lain sebagainja sedjarah ini, jg menghantarkan seorang tjalon mahi
dalam kalangan masjarakat mahasis siswa/tialon mahasiswi mengenal ke
wa dikenal dengan
predikat kaum hidupan campus jang hakiki, mena"elite” sadja, -kalau tidak mau kita namkan rasa cerp case dan hirarchi
@unakan istilah sama sekali kurang jang dalam, hormat kepada senior.
menghajati kehidupan kemahasiswa
senator dan para dosen, melaksanaan itu setjara mgnjeluruh. Mengele kan kekotjakan serta rasa humor se
minir sedjenak keterlibatan masjara orang mahasiswa
jang pasti tidak
kat jang membitjarakannja, melihat
terlupakan sepandjang hajat dan lain
keadaan ini semua ia mengingatkan sebagainja sedjenis ini, — lalu djika
kita pada banjak
peristiwa djauh terdapat beberapa
exception jang da
sebelum pelemik tentang MAPRAM lam perkataan sehari2 diissuekan de
timbul ditanah air
ngan ekses, maka kalangan jang sa
ma sekali bersikap masabodoh, jang
tidak mau perduli dsb. dsb, kalang
EGAR sekali dalam ingatan an2 mahasiswa "elite” ini, gembar
MN kita “berdasarkan pergamat gembor, menuduh pelaksanaan MAP
an sedjarah jang kita laku
RAM buruk, kotor dan tak berguna
kan. pada masa kekuatan sama sekali. Kita tidak berpretensi
generasi muda mulai diper untuk itu
hitungkan untuk menjelesaikan keter
Tetapi sebagai seorang mahasiswa
belakangan nusa bangsa
beberapa "tua" jang ikut merasakan kesemua
peristiwa jang ” menoparg istimasi nja ini, tanpa mendapat
rangsangan
kita diatas Pada djaman prolog per dari luar, setjara inpulsif rasa djeng
diuangan kemerdekaan jl,
ketika kel dihati ini memang muntjul dju
Belanda masih menguasai tanah air ga. Terlebih2 lagi kalau kita menge
para generast muda (mahasiswa) kita tahui kalangan mahasiswa
jg. "non
terbagi dalam dua kelampok. Jakni elite” ini, akibat pengaruh lingkung
disatu pihak para mahasiswa
jang an dan perbedaan fasilitas jang me
hampir seluruh hidupnja terlibat da niolok, tidak mempunjai banjak ke
lam masaalah2 kemahasiswaan
(in
mampuan untuk — melahirkan segala
Clude masalah — masjarakat
banjak) kedjengkelannja ini dalam bentuk
dan dipihak lain apa jang kita ke suara? jang dipublikasikan, achirnfa
nal dengan mahasiswa2 kaum elite.
Yan:
atu ta. mendjara
Jang dalam pola tanduknja lebih Be
w
ingin
landa dari Belanda sendiri.”
Pihak nifestasikan setjara njata, segala jg
pertama karena menghajati
seluruh diissuekan tsb. Satu konklusi jang di
kehiggpan masjarakat
—sekelilingnja
impulkan (disementara pihak) — me
meriia muntiui sebagai pioner pere mang kadang kala merisaukan hati
butan kemerdekaan,
sedangkan pi
Masalahnja disini bagi sihek Jang
hak kedua matidan menentangnja
merasa terdjengkelkat tsb,
di
Pada priode awai
perdjuangan ke kan atau tidak, toh suara2 negatif
merdekaan setjata phisik, pengkotak tentang kesemuanja Ini — disebarkan
an Jang seperti inipun
@juga.
vih terdapa
ENAPA pera mahi
Ceng
matilan menjumbangkan
naga dan pikiran melaksana
kan

“heat

Sekarang tak seorangpun lagi jang
menjangkal kekuatan daja perusak
nja. Diantara aktifitasnja: menjogok
polisi dan orang2 penting untuk me:

ni, Rima Melati dan Rahaju
Effendy mendiadi aktris2 ter

kenal hal jang sama pada di(4 Paula. Jaitu bakat jang berkembang!
Mungkin karena itulah Wim Umboh
jang kini sedang menjutradarai film
baru "DAN BUNGA2 BERGUGURAN
produksi Aries Film, untuk kedua ka
linja menjertakan Paula Rumokoy dalam susunan castingnja.
Peranan Paula dalam ffim tersebut

MAPRAM

jadi

atjara2 MAPRAM,
“pembelah

jang

men
pr

dan kenapa pihak — jang

—
”—
—
—
—

terlepas dari
kesemuanja ini anti
MAPRAM dan malah . mempublikasi
kannja kemasjarakat banjak -senerti
jang kita lihat kini-, kita tidak mem
berikan djawaban, terserah kepada
semua pihak untuk mengkomentarkan
nja. Perbaikan
pelaksanaan MAPRAM memang amat dibutuhkan, ka-

— jau sudah demikian

masalahnja

ma-

— ka partisipasi semua pihak diharap— kan sekali. Biar bagaimanapun pelak
sanaan MAPRAM seperti jang kita II
— hat kini -adanja atjara2 donder jool,
— berpakaian tjumpang tjamping, ber— kepala setengah botak dsb. dsb.
di
butuhkan dalam rangka menegakkan
— kehidupan seorang mahasiswa setjara
— tctal. Masalahnja melakukan kese— mua atjara spesifik mahasiswa ini di
— lapangan terbuka jang ditonton masjarakat barjak, memang bukan .per

nutupi — tindakan2nja

bangku jang agaknja ia duduki tadi. Ia mengatakan
amat gembira se
kali bertemu denganku. Pakaiannja tak begitu rapih dan tjuma
mengenakan sandal plastik jang telah tepos alasnja.
"Aku minta maaf atas kedjadian
dulu itu Jar" katanja.
"Barata,
tak usah kau ingatkan
aku kepada peristiwa itu, kenangan
H
u kubur djangan

dengan ”kutjing” sambil tiduran

Main2

VERONICA CARLSON sangat menjukai anak2.kutjing - dan kutjing mana atau laki-laki mana jang akan menolak belaian gadis molek jang pirang dan bermata biru ini ? Tak heran Veronica telah terpilih
untuk memegang peran utama dalam fil “Pussycat, Pussycat, I Love

PENGUNDJUNG
KARTINI

MAKAM

BUKU

BERKURANG

wan jang tepat, ditambah lagi da
mereka2 jang bersikap apatis ig.
lak mau tahu, tetapi bersikap skep
mendjadikan kemelut ini bertam
h luas.
Melokalisir
pelaksanaan
tim melokalisir polemik pemetjahan
am kalangan mahasiswa amat di:
Wuhkan saat Ini. Saat ini jang” ha
» merdjadi berita sebenarnja ia1 peristiwa dimana seorang manu
a digigit andjing, dan karena itu
Ita harus berusaha — mengetahuinja
"alam rangka ikut membantu penderi
juan seorang manusia jang terkena
musibah tsb, bukan pemberitaan seba
liknja dimana manusia menggigit andjing, sebab djika ini jang dipublika
sikan pertama?
akan- mendjatuhkan
martabat dan harga diri seorang ma
nusia tsb, atau jang paling parah ti
dak ada kemanfaatanpun berita ini.
dalam rangka usaha kita mentjiptakan masjarakat jg. lebih sempurna.
Dan dalam pelaksanaan semua pemberitaan kalangan kemahasiswaanpun
(disini masaalah MAPRAM) hendak
nja prinsip diatas kita pegang djuga, ti
dak menondjolkan ekses2, tetapi ke
manfaatannjalah
Bagi kita masalahnja bukan apa2,
ketjuali sebagai tindjauan psycholo:
gis ia kita kemukakan kini, menjele
saikan segala kemelut, dengan mem
buat kemelut bukanlah suatu peme
jihan, sebagaimana djuga maha:
Wwa2 "tua" lainnja, saja djuga meng
harapkan penjelesaian ini semua

:

You".

(AP).

JANG PALING LARIS DI RUSIA:

Penjair Andrei Voznesensky
Terbitkan Kumpulan Sadjak2
nja ”BAJANGAN SUARA”
Jang Baru

Dibandingkan dengan tahun2 jang
lulu, tahun 1970 ini pengundjung m.
kam Ibu Kartini did a Bulu Sulang
Rembang berkurang, demikian m
nurut pendjaga makam tersebut jang
chusus mentjatat djumlah para tam
jang berkundjung dimakam Ibu Karti
ni
al 23 April 1970.
am Kartini tersebut
mentjapai djumlah 8.333 orang, pada
hal pada tahun 1969 pengundjungnja
mentjapai diumlah puluhan ribu

TJERPEN
TAK kusangka kalau siang tadi
aku akan bertemu dengan F.X. Barata, teman sekota jang sudah hampir
tiga tahun berpisah. Pertemuan jang
kebetulan itu amat mengganggu perasaan hatiku. Perasaan jang telah lama hilang dari hatiku, karena
memang aku tak ingin mengenangkan
nja. Tapi tiba2 sadja ia muntjul dihadapanku ketika aku sedang menunggu
bus di Lapangan Banteng.
-. "Apa kabar Jan” katanja sambil
mendjabat tanganku.
“Oh, Barata - baik2 sadja bagaimana dengan engkai
"Jah, beginilah Jan” kedengaran
suaranja amat berat. Agaknja ia sedang merasakan sesuatu jang tak
menjenangkan hatinja. Kemudian
mengadjak aku duduk disebuah

Sovjet ANDREI VOZ—
SUATU terbitan baru berisi sjair2 sadjakiawan menimbulkan
kontroversi
NESENSKY jang paling populer, tapi paling banjak paling
menondjol dibidang
itu dianggap oleh para pembatjanja sebagai peristiwa
&
kesusasteraan Rusia, tahun 1970 ini.
sjairnja,
Para pembatja jang sebelumnja diberi tahu tentang penerbitan 100.000
berburis ditoko-toko buku dan keluar dengan memborong sebanjak
exemplar tjetakan pertama.
VOZNESENSKY (37 tahun) hidup dalam kesunjian ditengah dunia sas
tra sedjak tahun 1967 tatkala ia menulis seputjuk surat kepada harian PRAVDA.
Pengarang
Organ Partai Komunis Uni Sovjet, dimana ia menuduh perhimpunan
Ta menuduh perhimSoviet sebagai ,,PENIPU, PENIPU. sekali lagi PENIPU".
punan Pengarang Uni Sovjet telah menjabot rentjana perdjalanannja ke Amerika
mendeklamasikan sjair2nja.
Serikat, dimana ia akan
Surat tersebiut tidak diterbitkan di Uni Soviet tetapi diluar Hegeri, sehingsastra. Akibatnja VOZNE
ga mentjiptakan kehebohan internasional dibidang
SENSKY diketjam sebagai orang jang tidak setia kepada Negara. Madjalah Sastra Uni Sovjet jang diterbitkan oleh perhimpunan itu menjamakan Voznesensky
dengan Svetlana Alliluyeva. puteri Stalin jang menjeberang ke Amerika Serikat
Kendatipun demikian Vozensensky tidak merubah garis politik sastrania
dan terus menerbitkan sjair2nja jang kadang2 penuh kritik itu. Pada minggu
jang direrlalu bukunja jang baru "The Shadow of Sound” (“Bajanyan Suara")
dipudji sebagai
bitkan oleh Badan Penerbit Komsomol (Liga Pemuda Komunis) termasjhur
jang
karya terbaik oleh Valentin Katayev, penulis novel dan drama
telah berusia 73 tahun itu
Dalam prakatanja Katayev membandingkan Voznensky dengan Alexander Pushkin, penjair nasional terbesar di Rusia.
ajat2 jang telah
Sebagian dari koleksinja terdiri dari sjair2 baru, sisa
diterbitkan sebelumnja. Diantaranja ada ratapan ironis berdjudul ..Aku tak dapat
menulis" dimana Andrei Voznensky mengeluh :

,,Aku berada dalam krisis, djiwaku membisu
Dalam sistim jang tak kenal krisis, aku sendirilah jang berada dalam
krisis
.
2
Wahai kawan2 penjair, anggota2 Federasi kita akan menulis sjair2 jang
tidak saja tulis.
Sudah tudjuh djilid puisi muntjul di Uni Soviet setiap hari,
Tetapi aku telah mengusir kawan2ku jang lari melalui kota2 seperti
(UPI)
K
bangsat

Dan lain2 fitnahlagi jang sangat men-la
djengkelkan hatiku. Jang menjedihkan
@ Pramesthi pertjaja dengan semua fi
nah itu, lalu membentjiku. Suatu kei a
aku berkundjung kerumahnj dia takmau menemuiku. Sakit hatiku dibuatnja
tapi watak djantanku membuat hatiku pe
Ietaran, Dan sesaran Kemarahan adalah

buat iri hati sadja. Tapi tiba2 aku
tersentak kaget chajalanku bujar.
"Apa? Pramesthi telah meninggal? ""
"Jal " djawab Barata tenang” ia
telah meninggal beberapa djam setelah melahirkan anakku jang pertama, terlalu banjak darah jang keluar dan kami tak keburu membawanja kerumah sakit”.
“Djadi dia melahirkan bukan dirumah sakit ?"
"Itulah jang mengetjewakan hatiku Jar " katanja sedih "Kau tahu,
aku seorang pedagang dijalan, kerdjaku tjuma memindahkan barang
dari suatu tempat ketempat lain
dan mendjualnja dengan mengambil sedikit keuntungan untuk pengidupanku. Tapi kini pekerdjaan
itu tak dapat kudjalari lagi karena
banjaknja saingan. Persaingan da-

jang

illegal

Anggota2 dan simpatisan2nja terda
pat dikalangan orang2 penting. Pem
bunuhan2 jang tidak mengenal pri
kemanusiaan adalah biasa bagi to
koh2 Mafia. Siapa sadja jang men
tioba membotjorkan rahasia Mafia
atau jang menghalangi aktifitasnja
akan menemui adjalnja dengan me
ngerikan. Methode pembunuhan jang
mereka praktekkan zadiz sekali
Membrondong orang dengan senapan
mesin. menggantung musuhnja de
ngan besi pengait daging (gantju) se
lama tiga hari tiga malam hingga mati
mengalirkan aliran listrik pada tubuh

orang dsbnja.
MENGORGANISIR rumah2 dju
di, lotere dan pertaruhan2 dalam
olahraga, adalah termasuk aktifitas
nja. Las Vegas dan Miami adalah dua
kota djudi di Amerika seperti Mona
co dipantai Laut Tengah. Perdjudian
dikedua kota itu dikuasai oleh Mafia
Setjara perhitungan kasar ada kira2
$ 20.000.000.000 dipertaruhkan o
rang dalam perlombaan2 patjuan ku
d4, lotere dan sport lainnja. Seperti
ga dari keuntungan masuk kekantong
Mafia.
Riba atau memindjamkan wang
dengan bunga jang sangat tinggi dila
kukan pula oleh Mafia. Bunganja
204 perminggu. Pindjam 5 dollar
hari Senin, bajar 6 dollar pada Sabtu
sore. Pindjam 500 bajar 600 dstni
Pemindjam2 termasuk buruh2, peda
gang2, atau siapa sadja jang terdesak
tapi tak punja wang kontan.
Kemudian perdagangan nercotic, ter
utama heroin, tjandu (opium), mar
juana dsbnja. Harga” tjandu jang di
perdagangkan sekitar $ 225.000 per
kilogram. Omzetnja $ 350.000.000
dan keuntungan $ 25 djuta. Perdaga
ngan gelap ini dimonopoli oleh Mafia
Kegiatan lain jang sangat litiik dan
busuk adalah pemerasan atas buruhZ
dan perusahaan2 ketjil. Perusahaan2
ketjil itu dipaksa bergabung kedalam
suatu Union. Kadang2 perusahaan2
ketjil itu digabungkannja semuasnja
tanpa setahu
pimpinan
perusahaan
jang bersangkutan. Meskipun pengu

Kemanakah
djuta-djuta
Mafia itu
bank2 luar
Sedangkan
visa. Sering
pindjama:

ps
dollar

ng
it
negeri,
ter
AS send
wang

kan darah
Mafia haru
tuhi per
penting adalak
code in ad
rang
Dalar

perti Pemerintai
sendjat
kuasa
san pimp
d
melet
disebi
nja

si

adj
bertingk

Pangli
s
anggc

Sampai

tal

persatuan ini, tapi mereka harus
membajar wang mukardari iuran2 se
tiap bulan. Berdjuta2 dollar lagi masuk kekantong Mafia.
Sasaran pemerasan Mafia jang lain
adalah buruh2 kasar. Oknum2 Mafia
menghasut mereka untuk menuntut
kenaikan upah dan hadiah keuntu
ngan perusahaan. Tentu sadja madiji
kan lebih bersedia membajarnja dari
pada buruh2nja mogok
Jang lebih hebat lagi adalah me
ngadakan infiltrasi kedalam tubuh
perusahaan2, perkebunan2 dan resto
ran2 dil. Modal jang dimiliki Mafia
lebih besar dari modal swasta lainnja
didunia. Dengan mengadakan “join
venture",

lama

kelamaan

perusahaan

itu dikuasai seluruhnja oleh mereka.

Pemer

Tiara ini adalah tjara jang paling tje
pat memperkaja Mafia.

Kelik telah bersarang dipertunja, dia membung
kuk memegang perutnja. Kesempatan ini
se
takut
perlu
tidak
Aku
,
dan Sushur
aku
pergunakan untuk menghudiani pu
ku
teman
adalah
r
bab Kclik dan Sambu
memastik ar
djua dan aku tak mempunjai persoalan kulan dimukanja. Aku telah
dengan mereka. Biarlah mereka sebagai bahwa aku akan menang dalam perkelah i
.
saksi perkelahian kami.
an itu kalau tidak Kelik dan Sumhur le
Kami telah bersepakat tidak akan kkas-lekas melerainja
menggunakan sendiata tadjam dalam per
Dikatakannja bahwa aku tjurang €
lalu mereka bertiga mengerojok
d
ku. Terlalu sekali, ini tentu selalu direntja
Oleh : Sofjan Lany
akan. Tapi aku tak dapat berbuat lain
selain menghindar. Inipun terniata tak da
pat aku lakukan. Entah berapa kali muka
dan perutku menerima pukulan dan ten
dangan mereka, aku tak menghitungnja
Jang teringat tjuma mereka kemudian
berlalu meninggalkan diriku menggeletak
dengan muka jang menebal.
EDJAK peristiwa itu aku mendia
di insaf kalau aku terpentiil dikota
itu. Aku bukan penduduk asli di
situ. Aku orang baru, tidak punja
banjak teman seperti Barata. Hampir se
minggu aku tidak keluar dari rumah pon
dokan - sampai biru lebam dimukaku sem

datanglah Barata bertiga dengan

nwarl
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lam dunia perdagangan adalah la-

jak, tapi sainganku kali ini bukan
hanja sekedar pedagang biasa sepertiku, mereka adalah pedagang
jang punja banjak akal dan wibawa. Mereka dapat membawa bawa barang dagangan dalam kereta
jar begasi. Ah po-

be.
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he
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damu".
Djangan kau terlalu merisaukan
peristiwa itu - aku telah melupaja” 8
mudian ia mulai bertjeritera. Tjeri
tara itu dimulai dari
1

(Hat
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Gadis jang memakai badju rantai mini ini rupanja mendjadi pusat perhatian orang2 jang hendak menjaksikan pertundjukkan

premier dari film “The Last Grenade" dikota London. Tak he:

ran, karena sitjantik inilah rupanja jang membintangi film tersebut.

”

AERO" JAKIN KETEGANGAN

kenjataannja negara kita Gagtaron
serda- —
menghadapi persoalan asia,”angkatan
du2 hanjalah memasuki
perang karena mereka berasal dari
rakjat kita.”
okumen2 ini telah memberikan pendjelasan2 tsb. dalam
garis besarnja kepada komandan2 untuk memperbaiki keadaan dengan tjara:
»- Pemimpin2 junior harus dibebaik dalam
rikan latihan jang lebih
menghadapi persoalan2 rasialisme dan
para pelatihnja harus mempunjai pendidikan psychologis jang lebih men
da

am

For Better Economy
etter Buy HONDA

(landjutan hal III)
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ahli dalam

lagunja

..Ketika saja mentjetak goal itu, — sebuah diploma dari FIFA. Kan:

Tahun

ia mentjiptakan

tjemburu

dianugerahkar

djuga

tar dimana

ia bermain sepakbola, meka kita
perlu merasa kasihan — kepada
ikan2 dan binatang2 buruan di
hutan tetapi mungkin merasa

band

zilia untuk menghormatinia.
dihadiahkan

t

sebanyak

dua djuta dimana digambarkan
Pele sedang mentjetak goal.
Hobby Pele ialah memantjing
ikan, berburu dan memetik gi

mamainkan lagu kebangsaan Bra:

ber-

di Brazilia djuga

apapun,

sung, Pele mengibarkan bendera

,,1,000

Pada saat itu Pele tidak bisa
lagi emosinja

mempunjai

Setelah permainan

oleh Pele-19 November 1969”.

menahan

tidak

pos

membuat — perangko2

kepada mereka jang buta dan tuli
1 kutolong dalam waktu

jang dipahat pada dinding stadion

tor

miskin didunia, kepada mereka

telah mentjetak
goal mereka
berteriak: ,,Go0000001” Kemudian Pele membuka selubung da
suatu

yan Hal. IT)

saja teringat kepada semua anak2

transis-

in Hal I|

Alun 'komondan haris berti

Ya
dak bidjaksana dalam menghadapi kc-

tegangan2 rasialisme dan lebih | me
mentingkan moral terlepas dari hu
kum2 militer untuk menjelesaikan
saksi rasial” ini.
- Mengambil langkahjang perlu
untuk mendjernihkan suasana jang
menjangkut persoalan perbedaan ra
sial dan tidak bertindak bodoh
- Memberikan
kepada — semua
serdadu penerangan jang tjukup bah
wa djaminan2 mereka berdasarkan
keadilan dan tidak. nda diskriminasi
Memberikan pendjetasan2 k
pada serdadu? dang ditahan kare

19
2
40
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53

15 269
1

39 64 1000

mengapa. »

pelanggaran.
agapabagaimereka
ditahian untuk persoa
lannja masing masing.
Memperbaiki “kemungkinan?
untuk menghilangkan adanja psmisa
han kulit hitam dan kulit putih dibe

berapa rumah2 minum jang tertentu
Laporan itu menjatakan sebuah usul
bagaimana para serdadu itu dapat
bermain musik ber:
kulit hitam digambarkan seb
sik soul sedangkan kulit putih dinm
pamakan
Dokumen
an bahwa
ini merupakan langkal 2 pertama jang
harus diambil oleh para komand
Dan djawaban jang
ialah mentjiptaka
jang sal

Diantara para pengundjung

.NPO 70.

Expo-70

terdapat

pula Ratu R

madja Internasional 1970 jang berambut pirang bernama HEN
NY

HERMANNSOOTTIR

Henny

ketika

(nomer

mengundjungi

2 dari kiri).

paviliun

disini

Nampak

India dengan ditemar

oleh Miss Roopa Satyan dari India (kiri) dan dua orang nona
Djepang jang akan mewakili Djepang dalam pemilihan Miss In
ternasional Beauty Pageant di Expo Hall tang | 16'dan 17
jang akan datana

PELADJAR S.7 TAHUN...
an kerdja suatu badan peradilan di:
Indonesia. Rule of Law belum lagi
berdjalan sebagaimana mestinja dan
hak2 Azasi manusia di Indonesia,
diperkosa sewenang - wenang.
Kelar djutan Pemeriksaan
dilan

Tinggi

dengan

surat

bernomor:
9/K/129/Peng.
Tinggi Pidana tertanggal 19
Maret
1970 melaporkan tentang hilangnja berkas2 tersebut di
Pengadilan Negeri Djakarta. Apalagi
jang dapat kita kerdjakan?, kata sumber MM di Mahkamah Agung ketika
ditanja bagaimana kelandjutan per
kara itu

Kb

ga ba AU bukti2 kurang,

saksi2 tak dapat dipanggil dan per
kara berbelit2. Sekarang ditambah
lagi dengan adanja kehilangan berkas2
itu. Jah, kita hanja dapat memeriksa
perkara 'itu dengan bahan2 jang se:
ada2nja. "Sekali lagi : se ada2nja sada.
Ironis sekali. Sersan Ti. dan Pratu
H. kabarnja telah bebas. A.S. sebentar
lagi bebas karena mendapat pengam
punan2 beberapa kali. Tetapi U.Si
peladjar SMA jang malang itu meng
habiskan masa remadjanja dibalik tra:
li besi di Tiipinang selama tudjuh tahun, dengan masih berstatus tahanan
karena ketjerobohan bebesapa ok
num2
Pengadilan
Negeri
Djakarta
na

MODEL
@orsepower

4.8 ps @Automatic

@Fuel consumption 90 kmi lit
254

(228 mph US

@Max

menuruni gundukkan tanah itu sambil tertawa riang gembira. Aku menju
sul dari belakang pura2 mengantjam
na.
Hampir sehari penuh kami habiskan un
tuk bersuka ria di tanah pedesaan jang su:
nji itu. Mendjelang Ashar baru kami pu
lang, langsung kerumahnja
Bila sampai saat perpisahan kami selalu berpandangan - matanja begitu saju.
Aku mengira dia ketjewa denganku walau
tjuma sementara, inipun kurasakan. Tak
kusangka kalau akan begini achir djadinja.
'kami telah sama merasakan. Ah, Pramesthi mengapa kau begitu bodoh Ickas
'mempertjajai omongan Barata tanpa me"ngetjek kebenarannja terlebih dulu
Djika kau mau mempertjajai omonganku
dahulu, tentu tak akan beginilah achir
nja. Sekarang aku tahu, manusia bisa ber
usaha tetapi Tuhanlah jang menentukan.
Bila aku selalu mengingat Pramesthi dan
segala jang pernah kami lakukan nistjajaakan bertambah parah luka dihatiku
jang akan kurasakan selama hidupku. Kini harus kuhentikan pikiranku jang demi
kian itu. Aku mentjari kesibukan dengan
menjemir sepatu, menggosok lemari dan
achirnja kuambil guitarku. Aku mulai me
njanjikan lagu2 hiburan ringan jang bajak digemari anak2 sekarang. Lagu. anak
'anak muda dengan siair jang djenaka. Memang kegembiraan dapat menghilangkan
rasa duka-lara dihati. Tetapi patutkah aku bersuka tjita hanja karena ingin melu
pakan kematian Pramesthi ? Lalu apakah
artinja aku turut berduka tjita. Akan le:
bih baik aku mendoakan Pramesthi malam ini, agar arwahnja dapat diterima di
sisi Tuhan.
Bila besok sore Barata benar datang
kerumahku, aku tak akan membitjarakan
lagi tentang Pramesthi. Tetapi akan aku
adjak dia berdebat tentang korupsi, hu
kum dan pengadilan. Djika tidak lupa 3
kan aku tanjakan apa matjam pedagang
iang punja wibawa '"

C-50

@Max. speed 75 kph (47 mph)

MODEL
speed

@Horsepower

100

8 ps

mph

clutch

imp)

S-90

kph (62 mph)

@Fuel consumption 75 kmv 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
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
safe riding features.
WORLD'S

LARGEST MOTORCYCLE

HONDA MOTOR CO... LTD.

MANUFACTURER

TOKYO, JAPAN

and

1970,

Sambungan Hal. II
nusik jang demikian ?”
Mus Mualim dalam hal ini bergelut
Vepada argeemntasi antara keniataan
musik generasi angkatan muda de
ngan masjarakat jang sedang me-raba
raba. Satu eksperimen jang mahal, me
lihat dari' nama dan karier Mus Mua:
im dikalangan musisi kita jang sudah
boleh diketengahkan pada masa kini
jang djustru diharapkan bisa memberi
kan andil bagi perkembangan rmusilk
nasional. Apakah dengan tata tjara
berpikir jang sematjam ini akan mem
bawa namanja semakin harum atau
kah semakin menurun (7) inilah soal
nja.
Kita tidak akan menuduh apakah
Mus Mualim melatjurkan dirinja dengan musik pop-art jang ada, mung
sadja karena ada alasan2 jang lain
menghantui dirinja, hingga perkembangan terachir merubah sikapnja ke
arah jang tidak disangka dari semula
Sekiranja djudul jang dipakai un
tuk band Gipsy adalah ngebut, maka
pengangkatan band ini betul2 tepat
Sebabnja mobil jang ngebut tidak ter
lalu berpidjak dari hukum2 jang ber
Iaku seperti band Gipsy tidak berpi
djak dari hukum2 musik jang ada
"Apakah ngebut dalam band tidak
membahajakan perkembangan masia
rakat kita?”
aa

1000 go1:19 Nopember 1969
(Sambui
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tor untuk mengikuti siaran atjara pertandingan dan ketika Pele

ri
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MODEL

SS-125A

@Max. speed 120 koh (75 mpn)

S -hmile 18.3 sec @Horsepower 13 bhp
@4-speed transmission

@Twin cylinder

MODEL CB-125
@Max. speed 130 kph (81 moh)
@SS Imile 182 sec @iiorsepower 15 psi
speed transmission

@Twn

cylinder

