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Betul - dan Kraeng Bora meman-
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— Kenapa tidafc kalian tusuk perutnja dengan pisau! — Kraeng Bora mengKeluar dari situ Talabiu pergi kepadang sekitar kampung. Beberapa kuda
patjuan dan kudatunggang jang galak
sedang terikal kuatkuat. Melihat itu
Talabiu menghampiri mereka. Kudakuda
itu meringkik dan merontak. Dia mendekati dan memotong putus tali pengikatnja lain larilab kudakuda itu sambil meringkik menudju kudakuda betina.
Kemudian dia kepantai memandjat lagi
kelapa Kraeng Bora untuk dibawanja
pulang kcpondoknja diatas pohon.
Esoknja pagipagi dia turun kekampung, berdjalan luntanglantung kelaparan
dimuka rumah pemilik kuda jang dilepaskannja kamarin.
— Talabiu — orang memangil dia.
— A? — dia berdjalan terus atjulitakatjuh perut kosong.
— Kuda? Menangkap kuda dengan
perut kosong begini?
— Gampang, mari makan dulu.
Talabiu purapura djualmahal. Dia ber
djalan terus membungkukbungkuk kela— Tolong Tala, kuda saja kalau
sekali terlepas dan kalau sudah ditengahtengali kuda betina, sukar sekali ditangkap — sipemilik kuda lompat dari
atas rumah, pergi membudjuk Tala dan
mengantarkannja kedalam.
— Kalau tidak Talabiu siapa lagi
dikampung ini jang punja nafas pandjang berlari atau nekat-nekatan menunggang kuda mengedjar kudakuda
jang terlepas — orang itu mengambilhatinja.
Tidak lama kemudian makanan dibawa
orang dari belakang. Nasi dan sajurnja
dimakannja bampirhampir sonder kunjah karena laparnja.
Mengapa keluar dari Kraeng Bora?
— Persetan sama orang jang tidak
punja belas kasihan itu.
— Kan saudara kepertjajaannja mengantar hewan ke Singapur?
— Gadji terlalu ketjil, bekerdja su
dah terlalu keliwat untuk dia. Tidak
mengetahui saja diikat dengan kulit
kerbau karena sangkaan tidaktidak bahwa saja mentjuri perhiasan emasnja? -—
Talabiu bertanja. Orang itu mengangguk
mengetahui.
— Tapi kenapa keluar ketengah padang dan berumah diatas pohon?
— Tanah disekitar pohon itu akan
saja usahakan mendjadi kebun, dan dari
atas saja dapat mengawasi seluruhnja.
Bisa saja pindjam kapak disini untuk
potong pagar? Biar supaja Kraeng Bora
tau bahwa saja bisa hidup bebas, djuga
dari sangkaannja. Saja tak berusaha
supaja djangan berkelahi dengan sendjata karena tuntutan upah; tanahtanali
kosong dinegeri kita masih banjak, kita
bisa hidup bebas disana.
— Kami tau sifat madjikanmu itu,
dia terlalu ingat diri. Maukah Talabiu
mentjari madjikan lain? Maukah tinggal dengan kami? Tidak enak tinggal
seperti orang miring diatas pohon ditengali padang itu.
— 0 maaf, tidak (dia tersedak).
Saja ingin dimerdekakan oleli kesanggupan jang penuh kedamaian. Mudahmudahan Tuhan selalu memberikan kesanggupan.
— Pikir, engkau makan apa tinggal
ditengah padang itu selama engkau be
kerdja kebun? Tidak ada redjeki jang
tetap bagimu setiap hari.

Pasar Bangiredjo
— Hewanhewan hidup, mengapa Tala
biu jang punja akal ini tidak bisa hidup?
— dia menundjuk dadanja.
Setelah piringpiring dimukanja kosong
dia minta tali untuk mendjerat kuda.
Lalu pergilah dia ketengah padang menunggang seekor kuda jang diberikan
untuk menangkap kudakuda jang ter
lepas itu. Mula-mula kudakuda itu dihalaunja kesebuah tenipat jang penuh
dengan tondjolan karang. Disana dia bersembunji dibalik batubatu itu lalu mulai
mendjerat.
Kudakuda jang telah tertangkap di
bawanja kembali kepada tuannja.
Demikianlah berbulanbulan pekerdjaannja menangkap kudakuda jang ter
lepas. Banjak djuga kuda jang terlepas
sendiri karena terlalu diikat sehingga
merontak. Tetapi kalau semua kuda terikat baik-baik, malammalam dia merajap
seperti pentjuri untuk memutuskan tali
pengikatnja supaja orang pergi mentjarinja keatas pohon untuk menangkap kem
bali kudakuda itu.
Pada waktu musim liudjan, ketika dia
sedang mengedjar kuda tibatiba liudjan
turun lebat sekali. Lamalama bandjir
besar datang dari gunung melalui sungai
mati jg. memotong djalan menudju kam
pung. Dia mengedjar terus, lebih enak
sebab kudakuda itu terdjepit diantara
sungai jang bandjir. Kuda jang dikedjarnja lari melalui sebuah rahang batukarang. Tibatiba kuda itu terhenti dan
hendak berbalik karena ada orang berteduh dikolong batukarang. Kuda itu
ditangkapnja dengan mudah. Ketika dia
menoleh, dilihatnja isteri Kraeng Bora
dan anak gadisnja sedang berteduh. Hati
keduanja berdebar.
— Dari mana ini ibu? — tanja Tala
biu ramah.
— Dari melihat kebun.
Ketika Talabiu mendekat, mereka
mundur.
— Djangan takut, ibu lihat sendiri
saja mempertaruhkan djiwa saja lompat
dari atas pohon karena tidak mau menjusahkan ibu? Saja bisa menolong menjeberangkan.
— Biar sadja kami menanti sampai
hudjan dan bandjir berhenti.
— Dua hari kira-kira baru bandjir
ini berhenti. Kita semua pertjaja pada
Tuhan bukan? Kemarahan saja sudah
hilang ketika matahari terbenam hari
itu. Dengan menolong ibu barangkali
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saja bisa berdamai dengan bapak, sebab
bapaklah jang tak mau menenggelamkan marahnja selama ini.
— Biarlah, kita tunggu sebentar.
— Ibu ingin melihat saja berdamai
dengan Bapak bukan? Marilah saja menjeberangkan supaja hati Bapak bisa
lembut kembali terhadap saja, atas kesalahan saja merusakkan ataprumah.
— Bisa duadua sekali diseberangkan?
— achirnja siibu menerima kesediaan
Talabiu.
— Satusatu ibu sebab arusnja agak
-— Siapa jang duluan? Tapi awas
kalau kau membunuh kami, kau dibunuh pula — ibu itu senjum.
—• Beres ibu lihat sadja nanti. Sekarang ibu duluan.
Talabiu mulai menjeberangkan. Kebe*
tulan ketika dia mengedjar kuda tadi
ada dibawanja talitalj pandjang. Diikatkannja udjung jang satu kepohon dan
udjung jang lain dipegangnja ketika
menjeberang. Ketika tiba digaris arus
ibu itu berteriak sebab hampir terlepas
dari tangan Talabiu. Anak gadisnja jang
berdiri diseberang telah gemetar keta*
kutan. Tetapi achirnja mereka sampai
ketepi dengan selamat. Diseberang su
ngai dia dibiarkan sendirian disirami
hudjan. Sebelum menjeberang pulang
dia mengikatkan udjung tali jang satu
kepohon jang lain sehingga dengan
mudah dia menjeberang.
—• Ada sisa bekal jang dimakan di
kebun?
— Kau belum makan?
— Sudah tapi lapar lagi.
Sigadis mengeluarkan lemang sisa di
makan dikebun dari tempatnja. Talabiu
makan sonder kunjah. Bongkahbongkali
lemang jang tersesak dikerongkongannja
ditolaknja dengan menelan udara ganti
— Kau tidak akan berbuat apa ter
hadap kami seterusnja?
— Malah saja minta beritahukan
pada ajah bahwa saja hanja ingin hidup
bebas dan bila saja bisa menolong saja
menolong kalian seperti sekarang. Saja
hanja tak mau diisap oleh lintah tua
itu — dia makan tjepatjepat.
— Lintah tua siapa?
— Ajahmu telah mengisap darahku
bertahuntahun bukan? Sajang Tuhan
<l.andjutan dihal. 30)
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PE N D APATA N BAKU
(MINJAK H1TAM RAMBUT)
Black Hair Oil
Spesial bikin item rnmbut dan
bikin kuat rambutnja, dalam
1 Djam rambut putih bisa
mendjadi item bagus dan bisa
djadi kriting. 100% garantie
tidak luntur.
Harga
Rp. 45,—

ncgara-ncgara terbelakang jang sangat
inemerlukan pindjaman untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu ada
baiknja apabila negara-ncgara terbela
kang bcrsama-sama memperdjoangkan
untuk mendapat sjarat-sjarat jang lebih
rin'gan bagi pindjaman-pindjaman jang
diperlukannja. Hal ini dapat dilakukan
dalam sidang tahunan dari I.B.R.D. dan
I.M.F. (Untuk tahun ini sudah diadakan tanggal 26 September j.l.)
(Bersambung).

Hormon Cream
Spesial nntuk buah-dada wonita supaja besar dan monlok.
Harga
Rp. 80,—
M oon Light Cream.
Spesial untuk bilangkan djerawat, kekolotan, item-item,
Panau, Kukul, bikin bains kulit muka dll.
Harga
Rp. 30,—
Depilato Cream
Untnk hilangkan bulu2/rambnt jang tidak di-inginkan.
Harga
Rp. 30,—
Radium Oil
Obat lnar spesial untuk laki2
dan wanita, Harga Rp. 35,—
Hair T on ic Captol Oil
Spesial obat nntuk tahan rantok rambut dan bikin tumbuh
lagi, bikin subur dan bains
rambnt dan bikin hilang gatel2.
Harga
Rp. 45,—
V eto Oil
Minjak rambut nntuk bikin
keriting dan berombak2.
Harga
Rp. 40,—
Obat Entn Rambut
Bikin hilang kntu2 rambut di
kepala sangat adjaib.
Harga
Rp. 20,—
Wonderful Cream
Obat bikin tumbuh rambut seperti; kumis, djenggot dan
lain-lain. Lebih tjepat dari
pada biasanja. Harga. Rp. 40,—
Berlian Oil
Minjak untuk hitamkan rambut dipakai seperti minjak
rambut biasa tidak ditjampur
lebih dahulu, gampang memakainja. Lama2 rambut djadi
hitam dan bagus.
Harga Rp. 50,—
Rp. 90,—
dan Rp. 225,—
Obat2 tsb. dapat dikirim keseluruh Indonesia.
Sesudahnja terima nang dan
tambah ongkos kirim 15%.
Daftar Obat2 bisa dikirim
tjuma-tjuma.
WORLD FAMOUS HADJI
THABIB FACHRUDIN
Djalan Sawah Besar No. 14,
Telp. 3804 Gbr., Djakarta.
WORLD FAMOUS HADJI
G. A. FACHRUDIN Djalan
Tepekong No. 3, Medan.
PANWAR MEDICAL HALL,
127. Serangoon Road, Singapore-8.
Agen-Agen:
B. PIAR NATIONAL STORE,
Pasar Tundjungan 81 — 82,
Surabaja.
TOKO "DJAKARTA”
Kajutangan 95, Malang

KEBEBASAN .............
(Landjutan hal. 22)
Ini adalah kenjataan jang harus
dihadapi setjara positif oleli barisan
pekerdja kebudajaan, dan langkah pertama adalah untnk atas kesadaran sendiri, berdasarkan keputusan moril, memihak pada tjita-tjita Revolusi dan me.
ngadakan ikatan, moral commitment,
dengan perdjuangan, djusteru untuk
mendapat hak dan kekuatan untuk membela kewadjaran dimana itu terantjam.
Djelaslah kiranja bahwa ada hubungan
antara kebesaran kebudajaan dengan kebesaran konsep spirituil dan nilai-nilai
moral jang mutlak, jaitu hubungan jang
mendjadi sjarat kebesaran sesuatu seni
Seni sebagai gagasan artistik melulu,
hanja mentjari keorisienelan demi keorsieiielan, dan mengikuti gaja tertentu
sekadar sebagai mode, dalam alam individualisme.
Dengan Sosialisme kita bertjita-tjita
kebudajaan jang besar, dengan gaja jang
besar dengan djalan memvitalkan kembali tradisi dan dengan djalan membuka
diri kcpada medium-medium dan bentukbcntuk baru jang sekarang belum kita
kenal, jang merupakan pcndjclmaan dan
ekspressi kepenuhan prikcmanusiaan
kita, dalam sorotan nilai-nilai moral tertinggi, seperti jang terdapat dalam
Pantjasila.
Seni jang sihuk dengan ego, diri pribadi scrta soal-soal pribadi, bukan ke
budajaan jang besar.
Individualisme banjak melaliirkan se
ni •demikian. Seni besar terkadang me■nang laliir terlepas dari rcalitet sosial,
akan tctapi itu kelihatannja sadja demiSeni besar adalah basil langsung dari
perhubungan vitaal dan solider dengan
tjita-tjita zamannja, dalam kewadjaran
kesadaran sipentjipta, jang tidak selalu
harus bcrbentuk pernjataan rcsmi tentang hubungannja dengan tjita-tjita zaDalam segala keadaan, jang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi
kebudajaan dan kesenian, adalah men
djadi tanggung djawab pentjipta untuk
menarik batas antara kewadjaran dan
paksa dalam kebudajaan.
Scmoga barisan pendukung dan pen
tjipta kebudajaan dengan tandas memilih pihak Revolusi.
Kesimpulan
1. Kebebasan selalu harus dipcrtanggung
djawabkan kepada nilai-nilai moril,
dan harus diudji kepada pemikiran,
kepada „falsafah”, jaitu falsafafh ke-

2. Kebebasan dalam pelaksanaannja meminta pertanggung djawaban dan pengudjian dari nilai-nilai moril dan
falsafah itu kepada realitct sosial.
3. Penghubung kreatif antara kedua
aspck pertanggung djawaban itu adalali individu.
4. Pelaksanaan dari kebebasan itu ada
lah perdjuangan jang terus-menerus,
tak lienti-hentinja, dalam keadaan
jang selalu berobah.
5. Pertanggung djawaban sekarang ada
lah Sosialisme, baik pertanggung dja
wab jang berpusat pada individu
maupun jang berpusat kepada kollek6. USDEK-MANIPOL adalali pcrtanggung djawaban konkrit dari moral
kebebasan zaman im.
7. Kegiatan kebudajaan terpimpin, ada
lah alat bukan tudjuan, bcrdasar
swadaja masjarakat.

LELAK1 .............
(Landjutan hal. 25)
melarang manusia membalas setiap kekerasan dengan kekerasan pula. Djika
tidak aku sudah duel dengannja diatas
pohon dulu. Tetapi kalau sudah kubuat
baik begini, biarlah Tuhan membalas
perbuatan ajahmu dalam bentuk penjesalan bathin jang tak terkatakan.
— Itu soal ajah dengan kau, djangan
dibawabawa kemuka kanii. Ajo mari
kita menjeberang. Sesampai diseberang
mereka mclihat siibu sedang gemetar
kedinginan. Mereka tidak bitjara ba
njak waktu berpisah, hanja sigadis jang
mengutjap banjakbanjak terimakasib.
Sudah itu Talabiu membawa kembali
kuda jang ditangkapnja. Sipemilik kuda
memberinja makan kenjangkenjang. Ta
labiu meRtjcritakan kedjadian tadi, dan
dia mengharapkan persengketaannja
dengan Kraeng Baro pasti selcsai djika
ibu itu mentjerikan pertolongannja.
— Sjukurlah, dengan begitu kampung kita ini aman, takada orang jang
bersengketa — kata sipemilik kuda.
Ketika Talabiu hendak pulang dia diberi bckal dan tjangkul scrta kapak.
Sambil bersiulsiul dia memikul barangbarangnja. Setiba dipadang dckat pohonnja dia tak pcrtjaja pada matanja. I’ikirnja mungkin dia tadi banjak makan sajur
daun singkong jang mengandung ratjun
sebingga pusing. Ketika dipaksakan
matanja, benar-benar pohonnja telah
tumbang ditcbang orang...... Scmentara
dia merenung diatas batangpohonnja seorang gcmbala menjapa dia:
— Tadi Kraeng Baro dengan pengikutnja mcncbang pohonmu.
— Mengapa? Padahal aku telah berbuat pada isteri dan anaknja.
— Isterinja tjerita ketika kau menjeberangkan mereka, kau menjeberangkan
dulu isterinja sudah itu lama sekali kau
menjeberangkan anak gadisnja. Berarti
kau memperkosa dia.
Lalu pembalasannja beginilali scka— Tuhan, tidak sebesar itu dosa jang
kubuat, ketjuali melempari dia dengan
kulitkulit kelapa dan melepaskan kudakuda orang — doa Talabiu dalam hati,
Dengan hati jang mendidih diambilnja kapak dan parangnja lalu berlari
kekampung.

