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Horl Inl Berrome Enng

SEORANG gadis remaja berkulit kuning halus,
bermuka lonjong dan berwajah melankolis
dengan matanya yafig bening memancarkan
sinar yang lesu : ini gambaran sekilas tentang
Enny.
Tubuhnya tinggi semampai, dan gerak geriknya
seakan-akan sengaja diatur, serta suaranya
mengandung nada kemanjaan yang menyenang-
kan. Tidak kelihatan ciri-ciri yang nyata untuk
mengatakan bahwa Enny termasuk dalam
sebuah gang yang oleh orang-orang disebut
sebagai "anak nakal".
.Pakaiannya selalu rapi, bahkan tergolong cukup
mewah bagi anak-anak sebayanya kalau keluar
rumah di luar acara tertentu.

PROBLEMA RE}IAJA

DEDDY AR*\{A\D

Tetapi, di samPing :ei:.;:' ::l r':r; ::,e:t:ik
tentang diri Enny 1-an-i :::;:.:r: .::i:-\ i.:r
punya cukup modal -:..-.: .:j: rlr:i:.r:tr.
Enny memiliki sedikrt kek::-;:: ) ' :i::k
dapat digolongkan kepa,:: r:.:.. i:::ji (:-er.:
sekalipun dia dapat men.l3.a:: ::r:i :j:.':::-
tar.yaar; dengan baik. dia :l-,:. ':::-.g ;:Cir
yang tidak dapat berprki; -'t;:: -:";::k:ls.
Tepatnya, dia lamban d.:-l:::. -:: i.:- In
bertindak.

"Saya rasa, memang saya {n:;r;'; .;1; ;;;;i
tahu diri, Oom", uiarnya da-E*. -::: .:::t?a):
keluhan. "Di rumah saya. keo*:'.-..: ': i.'-:r'
sajo. Maksud saya, orang tua s::, : ..:ii-- .'... -
cukup disayang apalagl karenc ;': : -.--.. . --':-s
bungw. Kakak-kakak saya ser' - '4 '-; ': r'.:\'..

sudah pergi dari rumah. Kefuarg; !--, -- :--, j 'j-t,
cukupan, deh. Kalau saya ma) -:-::: ::::t:
pernah ditolak. Apalagi kalau si'.: *.:'.::::i::n
apa saia yang soya mau pada lIarr; \!:'-.: ::':i
tidak pernah bilang tidak.
Saya ini sekolahnya Ssvan|skin :-- *-. -'i.rs
terang saya iadi malu iuga. Dulu. r.e*.:r: '::i;i
saya tidak begiru bagus, tapi P::"::;';:--,i;l
'memasukkan saya ke sekolah i;i;*.:'r '---! d.

Mungkin Papa main sogok. Soalntt i--. i :i,i;l-
mau sekolah kalau tidak masttk ke izi:'-.-: :::,,
Habis, di sana banyak teman-temnr. ;.1.: I:,:rs
terang, waktu itu yang saya pikir bi;:-. -'.rru
pelaiaran, tapi cowok cakep. Anak-cr:': -: :cna
pergaulan mereka luas, sering bikin r;t::
Papa orangnya keras. Dit szlslu 4;t3'':; t;''6
untuk belajor. Dia tidak mott x1 : ::':.':lth
asal-asalan saia. Dia moun)'a sa-t; '---- '::.':':g
kelas, biarpun tidak iadi bintar'g :.1=:' T:pi.
terus terang sekarang saya akui fu.hv.: :::;: st)'a

tidak nempel sama pelaiaran. Salc n"'.:: ::s;n.
biarpun baru kelas satu SMA.
Akhintya, waktu naik-rwikan i:;l:'. ?"Da
terpaksa mengurus saya sllpo) c diri;ii. i';". J;-1 a

akhirnya naik iuga. Mulai dan itt. P;p; ':;titt
kcras, Aturannya semakin banyck. 5--'.; ;:jot
boleh ini, tidak boleh itu. Pokoknl c u;, c rtsti
belaiar.
Saya tidak boleh minta apa'apc sei.an:: ':io't
wya masih banyak merahnya. Tapi. .\[;mc lain
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Jadinya, ya beginilah. Oom bisa lihat sendiri,
kan ? Kami tni adalah anak-anak yang ngga'
bener. Tapi, kalau saya pikir, pikir, Mama iuga
salah. Mama morahnya baru sekorang, sedang-
kan saya wdah terlaniur goblog adah terlonjur
ngga' seneng sekolah. Ya, kasian Mama. Saya
baru sadar bahwa Papa ngga' vlah. Cum,an
sekarang sudah terlarnbat, deh. Ngga'tahu, vya
mau iadi apa nantinya, terserah nasib saia.
Apalagi sekarang Papa Mdah ngga, man
ngomong sama saya. Saya dianggap anak hilang,
karena Papa sudah bosan barangkali".

Berlainan dengan kebanyakan "remaja nakal',
lainnya yang rata-tata mempunyai latar
belakang "broken home", Enny rnempunyai
latar belakang keluarga yang utuh. Kepincangan
pendidikan di nrmah terjadi hanya karena
ibunya terlalu lemah dan terlalu memanjakan-
nya, berlawanan dengan ayahnya yang berusaha
menanamkan disiplin. Kepincangan ini diman-
faatkan dengan baik oleh Enny. Dia mencari
keuntungan dari pertentangan pendapat itu.
Dan patut disayangkan bahwa kesadaran datang
terlambat bagi ibunya yang setelah terlanjur
tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki
keadaan !*x*

lagt. Manw sering marah sama Papa karena Papa
terlalu keras. Mama sayang sekali sama saya.
Papa iadinya diam iuga, sebab Mama orangnya
lebih keras dan Papa ngga' mau ribut-ribut.
Saya pikir, mendingan saya deketin Mama saia.
Pokoknya, kalau Papa marah, saya bilang sama
Mama saya ngga' kuat dimarahtn terus-terusan.
Saya makin ngga' bisa belaiar iadinya kalau
Papa selalu mendikte saya. Saya bilong sama
Mama ngga' betah di rumah kalau Papa masih
suka marah. Saya bilang saya perlu hiburan
sebab terlalu cape belaiar. Luat juga kalau sayo
pikir sekarang. Soalnya, saya iarang belaiar,
kok. Kerja saya paling-paltng isi buku harian.
Kalau sudah cape, ya tilpon temen. Pokoknya,
sdya mau seenak saya, apa lagi Mama ikut pihak
saya. Popa tadinya keberatan kalau saya pesta
pulangnya lewat iam dua belas malam. Tapi,
Mama protes. Mama bilang soya sudah boleh
pesta, sebab kowan-kawan soya, anak kenalan
Mama, iuga sering ke pesta, xtpaya ngga' terlolu
k e t inggal a n p ergau lan.
Mama orangnya nggo' pelit. Biar kadang-kadang
dia ngomel, kalau saya minta pakaian baru,
Mama selalu keluarin duitnya. pokoknya,
tinggal caranya saia. Mama paling gampang
dirayu.
Tapi, akhirnya saya kasian iuga sama Mama.
Saya sebenarnya banyak bohongin Mama.
Soalnya, saya sering keluar rumah, ahsannya
mau belaiar sama temen-temen, tapi, biasa,
anok muda, saya ngeloyop.
Kemudian, Mama tidak bisa dibohongin lagi.
Roport saya ielek dan saya ngga' naik kelas.
Papa ngga' mau tahu. Dia bilang, kalau saya
musti nga' naik, ya biarin saio. Papa ngga' mau
ngurusin supaya saya bisa naik lagi. Sayamalu,
Oom. Saya malu sama temen-temen, opalagt
sama Mama. Saya mendingan keluar sekolah
daripada musti ngulangin lagi. Otak saya
memong wdah ngga' seneng sama sekolah. Topi,
di rumah saya kesepian, makanya sayo ikut
temen.temen saya yang iuga banyak nga' mau
nerusin sekolah lagi.
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TilNE HilBAYAT

MENEENNT

BAGI masyarakat daerah
Sumatera Bagian Selatan pada
umumnya dan khususnya ma-
syarakat Palembang, siapa yang
tidak kenal dengan biduanita
kenamaan sejak tahun enam
puluhan, ditambah dengan
biduanita juara Pop Singer'73
yang meratui daerah Sumatera
Seiatan, serta juara kedua
untuk daerah se-Sumatera.

Di sini penulis memperke-
nalkan teriebih dahulu ANY
HIDAYAT seorang biduanita
jenis hiburan yang telah
memenuhi kariernya sejak
kecil, di dadanya telah tum-
buh darah seni sebagai bi-
duanita cilik di kota kelahiran-
nya Banten. Pada waktu itu
menurut penuturan kepada
penulis di mana ANY sebagai
seorang siswa di Sekolah Dasar
sering mengikuti konkurs nya-
nyi disesuaikan masa itu. Dan
pada tahun 1955 ANY meni-
kah dengan seorang anggauta
Polisi, di mana suaminyapun
masih mempunyai darah seni.
maka otomatis karier dalam
menyanyi bagi Nyonya ANY
HIDAYA'I tidak padam begitu
saja, dan HIDAYAT pun
mengerti akan perkembangan
jiwa seni isterinya, di mana
isterinya terus menerus dibim-
bing agar mendapat kemajuan
sesuai dengan kemampuannya.

Dan ternyata tahun 1955
Ny. ANY HIDAYAT telah
mengikuti pemilihah Bintang
Radio yang diselenggarakan
oieh RRI Studio Bandung,
untuk jenis Seriosa. Dan
terbukti bahrva dia berhasil
dengan gemilang dan meng-
gondoi piala sebagai juara

pertama.
Pada tahun 1956 s/d 1959

secara marathon menjadi
juara, namun kemudian suara
emasnya bermula dari jenis
Seriosa telah dialihkan kepada
langgam HIBURAN di mana
telah berulang kali mendapat-
kan kejuaraan.

Pada tahun 1960 sehu-
bungan dengan kepindahan
Inspektur HIDAYAT S, ke
kota Musi di Palembang,
praktis keluarganya diboyong
ke daerah Palembang, dan bagi
Ny. Any Hidayat pada waktu
itu tidak tinaeal mendekam di
asrama saja. tetapi berusaha
mengembangkan bakatnya se-
bagai penyanyi meneruskan
kariernya, hal ini disesuaikan
dengan situasi dan kondisi
daerah itu.

Ketika di Palembang tahun
'60 s/d '53 secara berturut-
turut menuju kesuksesannya.
kenyataan sekalipun masih
mampu menjuarai .juara ke

dua, bukar. :--'::i .eiapi
lebih menl ei.-:>r-:t' i:: )Ltara-
nya, di ma:... -:: - ::-,:.inya
dapat terc:;:- :- '.--::: luara
pertama.

Cita-cita:rr : :. i: - eiirasil
sebab sejck :::. -- I : .::pai
dengan tal'.u: '- \eaara
bertUrUt-iu:-- :- ,: -- ,L brn-
tang Pen!:i1.: r :-. jntuk
jenis hi'oL::::-, ,::.:.gkan
untuk Lreii::::.r: :rntang
pen-van]'i i--r: -::: .:- : -:lltera
telah kti:.: - :: , :. ;uara
harapan.

Usia :.r r.-: - : :::kin
mening^.: :--.: ..=_:3a ha-
rus ci;a ra.::: -.:':.t baik,
dan pu::. :-" ,--.:l rulai
deu:i:.:-::, :-'.: *ite 35
tahui :e.:-:. - .:-:.r )ang
nfen:::r, -'- "a -::::l:]tkan
kep::.:-::- - .:: s'liung
.tl:j- ;,-, :---, senj
d-:. ;- -.'c;irna
Cerg:: :a: - :::.ir',:rapan
Unl,-.: :. : - ^-::::i:tkan
:'l*.::::-: :.: '-:.--: ,iiang
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I

:-:r.la. dan s€jak tahun 1971
:::iris uniuk operasi sebagai
:rr.::nq penyanyi dipegarg
:-:,r puterirya yang bernama
..\E (TINE HIDAYAT).

TI\E HIDAYAT dewasa
::- nasih bersekolah di SMA
<' , s-l Palembang, usianya baru
::rginjak 16 tahun sedangkan
i,i:::er sebagai penyanyi yang
::.i::iskan oleh ibunya telah
:.e::sap ke dalam sumsum
-i\E. Jadilah TINE HIDA-
1.tT menjadi penyanyi Pop
-r::k daerah Sumatera Se-
.::n. sekalipun dengan aneka

:=i3m hambatan, namun TINE
::-:h berhasil menjadi juara
::l mengondol piala pertama
:::s perlombaan POP SINGER
I . - i di Kota Palembang. Dan

untuk sedaerah Sumatera TI-
NE' HIDAYAT baru dapat
mencapai juara kedua.

Ketika penulis berhasil me
nemukan alamatnya di Jalan
Sekip Lurung Madang Palem-
bang (di komplek pertrmahan
Perwira Kepolisian), telah di-
sambutnya dengan penuh ra-
mah.

Menurut Ny. Any Hidayat,
untuk mengembangkan karier
sebagai biduanita tentunya
tidak mudah, justru tidak
mudahnya itu banyak yang
harus menjadi persoalan. Na-
mun bagi Ny. Any dan Tine
semasa kemauan masih ada,
niscaya segala halangan dan
rintangan akan diterobosnya
dengan penuh minat.

Dan terkandung maksud,
demi melanjutkan kariernya
bagi Tine, bahwa sekolahnya
di SMA dalam waktu dekat
akan dipindahkan ke SMA di
Ial<atta, dan nanti di Jakarta
Tine akan memulai kariernya
lagi sebagai biduanita disesuai-
kan dengan situasi dan kondisi
ibukota Jakarta.

Mengenai rekaman, tentu-
nya menjadi persoalan, karena
keperluan merekam suara Tine
ataupun Any diperlukan se-
orang sponsor yang bonafide,
hal ini nantilal kita lihat
kenyataan lebih lanjut, demi-
kian antara lain tutur Ny. Any
kepada penulis sambil meng-
akhiri percakapannya. (EN-
DANG RACHMAT)***

7-n-\roR - 18
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f f ETIKA aku sedang menyiapkan

Ift;n"*tll,l; ""** m}*;l
tergenggam sebuah surat. Dan surat itu

jelas ditujukan kepadaku. Kuberrkan uang
sepuluh perakan sebagai .lerrh payahnya
mengantarkan surat dari kelurahan ke
rumahku. Maklumlah rumahku tidak
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rerletak di pinggir jalan, sehingga seluruh
s-rrat-suratku kualamatkan di kelurahan.

Pada alamat si pengirim tertera. sebuah
nama sahabat lamaku, Abdul Choliq. Nama
vang banyak memberikan aiti di dalam masa
:emajaku. Di mana kami telah sama-sama hidup
di dalam satu pondokan dan juga telah
sama-sama mencintai seorang gadis, Faridha
narnanya. Pada mulanya akulah yang pertama
iama-mencintai gadis itu. Gadis itu sangatlah
lembut. Malah tampak enggan bila mengenakan
pakaian-pakaian yang berbau keningratan.
Tingkahnya sangat pendiam, meskipun ter-
golong orang yang murah senyum.

Ketika aku menyuratinya,mencurahkan
seluruh isi kalbuku, secara diam-diam salabat
ku Abdul Choliq juga berbuat hal yang sama.
Dan akhir dari kisah semua ini ialah kami
sama-sama menggigit jari melihat .gadis yang
kami rindui telah berada di pelukan orang lain.

"Okay sahabat. Kita telah sama-sama knock
out. Kau kalah aku juga kalah" kataku pada
sahabatku Ab dul Choliq.

"Kau benar Anton. Perempuan bukan cuma
satu, banyak dan cantik-cantik". Katan-va
dengan kesal. Ialu kekesalannl,a itu ditumpah-
kan di hadapanku.

Perempuaa sialan I Perempuan jahanam !

"Aku yang mendengar jadi nyengar-nyengir.
Sungguh lucu. Aku mencintai perempuan itu
dan sahabatku juga mencintai pula. Dan seka-
rang perempuan itu direbut orang lain dan sa-
habatku mengumpat tak habis-habisnya. Dan
umpatan ini ditumpahkan dihadapanku.

Itulah cerita tentang sahabatku Abdul
Choliq dengan kisah cintanya. Sekarang secara
tiba-tiba setelah berpisah lima tahun sahabatku
mengirim surat padaku. Dan surat itu adalah
sebuah surat yang mengingatkan perjanjian
tidak tertulis yang pernah kami ikrarkan
bersama, di mana kami akan menunjukkan diri
siapa di antara kami yang paling unggul dalam
menggaet cewek. Sedang waktu yang ditentu-
kan adalah lima tahun. Dalam waktu lima tahun
irulah kami harus mampu mempunyai pacar
dan pacar itu akan kami lombakan. Siapa yang
cakep di antara pacar kami berdua itu.

Semua ini aku kira cuma iseng atau
main-main belaka. Tak tahunya sahabatku
Abdul Choliq benar-benar serius. Dalam surat
itu disebutkan bahwa tanggal 16 adalah tanggal
di mana kami harus bertemu dan membawa
pacar masing-masing. Sekarang tanggal 10, dus
uaktunya tinggal 6 hari lagi. Sungguh edan !

Sahabatku memang termasuk orang yang
konsekwen dan tak pernah mengingkari janji.
Tapi apa yang kami omongkan pada saat kesal
dulu bukanlah perjanjian. Sungguh aku tak
h-abis pikir macam edan-edanan begini. Sialnya

JUNIOR _ 18

lagi, aku di rantau tak pernah pacaran. Teman
putri yang akrab saja langka, apalagi pacaran.
Tapi untuk tidak membuat dongkol hati
qahabatku akhirnya perjanjian edan-edanan
itupun akan kupenuhi. Dan aku terpaksa pulang
kekampung...

Tinggal tiga hari tanggal 16. Aku bingung,
siapa di antara teman-teman putriku yang akan
kubawa menemui sahabatku Abdul Choliq.
Kalau aku menemui Anna lalu membujuknya
untuk meluangkan waktunya barang sejenak,
mungkin Anna mau. Tapi kalau Choliq tahu
bahwa Anna cuma pacar imitasiku, lalu mau
ditaruh di mana mukaku. Apalagi Anna sudah
punya pacar, yang pacarnya itu sangatlah
cemburuan. Salah-salah aku bisa kebagian
bogem mentah.

Kalau kuajak Tanty, rasanyapun tak
mungkin. Tanty memanglah cantik. Maklumlah
gadis pindahan dari Jakarta. Genitnya bukan
main. Baru tiga hari kukenal sudah berani
mencadaik-u dengan memencet hidungku,
menutup mataku 'dari belakang dan bahkan
menl'enryol-nyenggolkan buah dadanya ke
rubuhku. Meskipun hal ini dilakukan seolah-
oleh tanpa kesengajaan, tapi naluriku cukup
tahu apa maksud sesungruhnya. Aku tidak
mencap bahwa Tanrl' bermoral bobrok. Tidak I

Cuma aku tidak suka dengan segala macam
kegenitan yang dilakukan secara over akting.
Tentang kemanjaannya bukan main. Pernah aku
disuruhnya . . . eh bukan disuruh, diminta
pertolonganku untuk menyisir rambutnya.
Mula-mula Tanty tersenyum, lalu memegang
pundakku lalu membisikiku untuk menyisirkan
rambutnya. Dalam hati aku mengumpat,gtlal
Tapi untuk menolaknya akupun tak tega. Dan
akhirnya, sisirpun aku pegang, rambutpun
kuuraikan lalu merapikannya dengan sedikit
kedongkolan. Kupikir cara Tanty yang
demikian ini terlalu memperbudak diriku.
Padahal aku paling benci macam perbudakan
yang terselubung begini. Pokoknya untuk
mengajak Tanty rasanya tak mungkin.

Untuk mengajak saudara misinku, Dini,
rasanya tak juga masuk akal. Kalau aku boleh
membandingkan Anna atau Tanty, kecantikan
Dini jauh di atas kedua-duanya. Kulitnya
kuning, rambutnya panjang dan bodynya sexy.
Apalagi matanya yanglembut, sayu dan bening.
Sungguh type wanita yang romantis. Sedang hal
yang tak memungkin itu ialah, Dini terlalu
ingusan, jalan pikirannyd masih anak-anak.
Tubuhnya sih sudah memenuhi syarat mutlak
untuk ikut kontes ratu-ratuan, cuma kecerdasan
otaknya yang kurang mampu. Maklumlah baru
berusia 14 tahun.

Dengan segala macam kebingungan inilah

(Bersambung ke hal 62).
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ehilclinc hclim
pendatang baru 5ran,E
cemerlang

sekolah tersebut. Dia sampai
klas II. Selama ini pernah juga
tampil meragakan pakaian,
tapi dalam acara-acata sekolah.
Dua k:ali ia bergaya sebagai
peragauari amatir. Itu saja,
kegiatan lain-lain tidak ada
yang patut dikatakan me-
nonjol dalam penampilan diri
di depan umum. Tapi rupanya
Teguh Karya, si orang teater
itu. cukup yakin bahwa
Christine lah type yang cocok
untuk mendampingi Slamet
Rahardjo dalam film keduanya
ini. Ternyata hasilnya : suk-
ses I Memang, sepintas lalu
profil Chris hampir mirip
dengan Slamet Rahardjo. Dan
kedua-duanya memiliki po-
tongan tubuh serta tinggi
tladan yang seimbang serta
harmonis. Chris 166 cm dan
berat badan 46 kg.

Gadis remaja yzng berzo-
diak dengan simbol kambing
ini dilahirkan di Jakarta.

delapanbelas :ajr-: . --: ,:-;
Tepatnya pa,i: --' --:.. - .:
1956. Dia punli '.i. - .-
mirip-mirip !-:j:i ':: '-,r.
Tapi ketika penu-' - :-= -'- --
kan hal tersebu: s: C::: - r:-)
inimembanrah . \:. -. ...
Padahal alah sr i :.:-::-.'l
campuran Aceh -: ,-=:..:i.
Sedang ibu be:;-:-.: .: -
Libanon. Sa1 .l =:-.:. r :- r \c
lima". Itu F:::=r.-::-r.i:..
Mungkinkah x::::-: ., --,i'
dari berbagar -,. : -i :-L:-
kan seorang :.': r.:. ' -:i
semampai der:- . -' .-:.:1:
gading dan r:::: r::: -eli.

hidung meai::r: -.:: :3.1-
bawaan yan-g :-i-: =:-;.:i I
Mungkin. ami: l<::::-. ',r-..ral
lain.

- Bamin:=:.: :'::.::;ji:ru
tentang tiee s:r '

- Free ser :rr ::::::::'ia di

(Berse,-.t:.,:a .:: ,:;. i 1)
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FESTIVAL Film Indonesia
1974 di.Surabaya yang lalu
telah memilih Christine Hakim
sebagai pemeran wanita ter-
baik dengan pujian dalam film
Cinta Pertama. Sejak itu nama
tersebut mendapat tempat
berkolom-kolom di koran-
korah atau majalah-majalah.
Inilah bintang film baru yang
cukup mencatat nama baru
dalam perfilman nasional. Dan
bagaimana reaksi si empunya
nama sendiri ?

- Sungguh, saya nggak
menyangka kalau bakalan da-
pat piala Citra. Habis bartyak
sih aktris.aktris yang zudah
cukup punya nama selangit
dan pengalaman yang banyak.
Sampai-sampai waktu nama
saya disebut, saya lemes deh.
Nggak bisa bicara. Habis
benar-benar kaget- begitu
tuturnya pada penulis.

Bagi Christine, masuk da-
lam dunia film merupakan hal
yang baru. Tanpa kesengajaan
dan persiapan sebelumnya.
Sungguh, di luar dugaan -
tutwnya. "Saya tidak kenal
dengan Teguh Karya. Juga
tidak punya hubungan dengan
salah seorang anggauta Teater
Populer. Saya nggak tahu,
bagaimana Oom Teguh bisa
mengetahui nama saya dan
memiiih saya untuk castirg
dalam fi1m nya. Belakangan
saya ketahui, Oom Teguh
menemukan saya dari Maria
Unrboh (anaknya Wim Umb-
oh). Dengan Maria saya
memang pernah satu klas,
ketika masih sekolah di SMA
VI, dulu".

Chris memang ex siswi
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* CONNIE STEVENS I telah dua kali menikah dan dua kali
ottla cerai. Pertama dengan Jim Stacl'. kedua derLgan Edclie
Fisher. Nampaknya dalam dunia fitm ia mLtlai sulir mendopat
Dosaran. Tapi dalam dunia show loinrya. narna Connie masih
tneniadi jomirun, karena itu kesibukannla sekardne ini malolt
lebih banyak berada di dalam nite cltrb. Et s:t;,,ttnta Eddie
Fisher yang sudah dinyatakan bangkrur. karerta tri;l: i,1., i4_1 

".,.paiak, pernah pula mendapot banruan uang darin;a. Kelebthart
lain dari Connie, kemano saja ia pergi kedua puterinrc ;rr,:t:
Fisher) , selalu dihawo serto .'

* LORNA LUFT : adik
se-ibu dari Liza Minnelli.
Sekarang sudah menyusul
kepopuleran kakaknya, ka-
rena pada tahun 1973 yang
Iolu ia rerpilih sebagai
"Bintang Baru '73" dan
menerima sebuah hadtah.
Lorna akrab sekali dengan
Li:a. dan nampaknya ba-
kat yang dimiliki ibunya -
akrris Judy Garland, terti-
ris kepadanya iuga, karena
seperti iuga Liza ia mampu
melakukan banyak cabang
seni seperti menyanyi, me-
ru2ri. acting bahkan juga
melawak. Lorna kabarnya
lebih serutng matn di
Dentas, dari pada moin
i'ilm.

* PETER FALK : merupakan tokoh
yang menggemaskan dalam film Robin
and 7 Hoods", sekarang sudah diterjun-
kan pula ke dalam dunia televisi.
Padanya diberi peranan dalam serial
"Colombo" yang disebut-sebut merupa-
kan serial paling ramai sekarang ini. Falk
berasal dari pentas Broadway, terjun ke
dunia film untuk pertama kalinya dalam
"The Prisoner of Second Avenue".
Menikah tahun 1960 dengan Alyce
Mayo, mempunyai 2 anak perempuan
dan tidak pernah terlibat dalam skandal
cinta.

X ROMINA POWER:
adalah puteri dari almar-
hum Tyrone Power dengan
isterinya aktris Linda
Christian. Seperti juga ke-
dua orangtuanya. Romina
pun terjun ke dunia film,
namun ia menikah dalam
usia yang muda. Bersamo
adiknya Tyrin dan suami-
nya Romina telah mem-
bentuk t)ocal-group dan
sebagai percobaan ketika
mengadakan show di ltalia
mendapat sukses besar"
Vo c al-gro up ini m er e nca na-
kan untuk mengadakan
pertuniukan pula di Ameri-
ka Serikat' (bwa1***
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* PATRICK WAYNE : pute-
ra John Wayne yang iuga
sudah terkenal sebagai bintang
film, kabarnya akan mengalih-
kan perhatiannya di belakang
camera saja. Oleh ayahnya ia

diangkat sebagai seorang yang
akan mengatur administrasi
dari setiap produksi yang
dibikin oleh perusahaan film
yang sejak lama didirikan
ayahnya. Dengan kata lain,
John Wayne ingin agar anak-
nya menjadi produser, hingga
penanganan seluruh film yang
dibikinnya akan benar-benar
berada di dalam lingkungan
ke I uarga.



F
s #

$



pop

p

EIt-is

lempat

Beatlespun

Orleans.
Ciry' dan

di Amerika.

{fajar

ke

Fasaran
pasaran

jadiny*
atau

dinikmati^

lnl.

daiam hal
lantas

heran,

Si

Jil<a ::-tusik

./

:.*

d
ffir^ t_

tw

r/

F

-r

I
L

F
!



QUIZ:

IrPttlvtli /tllD/t l-gll,€C LC n(
clu^lTc l\ulJc^[ ?

TENTANG selera, kesu-
kaan dan kegemaran orang
tidak dapat dan tidak Perlu
bertengkar mulut. Yang satu
suka sate ayam, Yang lain
gado-gado dan Yang lain lagi
nasi gudeg. Juga dalam bidang
musik seler,h tidak sama. Si A
gemar mendengarkan musim
pop, saudara perempuannya
lebih menikmati karYa-karYa
Beethoven dan Johann
Strauss. TetaPi Yang jelas

kedua-duanya bergembira de-

ngan "musik" dan merasa
kebutuhan spirituil mereka
dipenuhi apabila mendengar
musik kegemaran mereka ma-
sing-masing. TetaPi ada orang-
oralrg yang sama sekali tidak
tergerak perasaan mereka bah-

kan menganggaP musik sebagai

penemuan manusia Yang brisik
dan brengsek.

Lalu bagaimana dengan
Anda ? Cobaiah Anda ikut test
yang berikut ini. Nanti Anda

akan tahu sampai berapa jauh
musikalitas Anda.

PERTANYAAN

1. Apakah Anda dapat mem-
baca not ? (not blok).

2. Apakah Anda suka pergi
ke konser musik klassik ?

3. Sukakah Anda mengun-
jungi konser musik pop i

4. Jika -+: :: -. . -- . r:ing
bermair -. -, :::kah
Anda 1'4. -- - :-::jn
sendin

5, Bagaim::- :.: r . - :: Pi'
ringan t:.:- -,: :: di
rumahl i-::,- \nda
punYa P.i: -: : .;. lari
10 buah l

6. APakah -f1:' 1.1;1 ;;1311
suatu pe:i::: - -- 'eni
suara atali .l::l: r : l

7. Apabila -{r:: r-::::igar
musik c3il :tl I :tau
televisi. :P:.-- '::. :kut
mengeraii.-- s::-:tau
turut ie::.r ': : ::lan-
pelan I

8, APakan -{:.- -=-'; !,ah-
Wa mU Si. . .l": : elan
dapai =e:::..:::cr ha-
ti fu: : -!.!' :llilrs
membe:r =-.:: ;::,::pada
And-a l

9. Apakr .f. - leolang

-valg aai; :.:::-.s: I

10. Bagat;::.i:-: ::.e:--:;1 Pen-
dapat -{:.- ::i.r.i3 mu-
sik &;": :-e:)':iakan
(melaltt:i<-:.:', ::::r:.an ?
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Tidak-\o

PEMBERIAN ANGKA. PENILAIA-I\i.
23 sampai 29. Anda

sangat musikal dan mem-
punyai perhatian terhadap
musik lebih besar daripada
orang-orang lain. Semua yang
berhubungan dengan musik
mendapat tanah subur pada
Anda. Anda menghubungkan
pengetahuan Anda tentang
musik dengan perasaan tinggi
terhadap musik.

14 sampai 22. Apabila
Anda tidak begitu kuat dalam

theori, yang jelas Anda terma-
suk orang musikal meskiPun
dengan predikat "sedang".
Bukan soal apakah Anda
mengenal not atau tidak,
pokoknya Anda suka mende-
ngar musik, pop atau klassik.
Anda dapat menghargakan
musik dengan perasaan Anda.
Tidak perlu harus masuk koor
meskipun ia musikal. Menik-
mati musik dari p.h. di
rumahpun sudah merupakan
bukti cinta kepada musik.

5 sampai 13. Tingkat musikali-
tas Anda agak rendah tetapi
jangan Anda menjadi sedih
sebab Aada tentu punya
hobby lain yang dapat Anda
nikmati seperti orang-orang
lain menyukai musik. Tetapi
hendaknya Anda beriapang
dada apabila saudara Anda
berjam-jam rnendengarkan p.h.
atau cassette ],ang tentunya
tidak terlalu nyaring. Atau
Anda tidak perlu mengritik
apabila kakak Anda membayar
karcis dengan harga lmggi
hanya untuk mengunjungi
konser musik pop atau musik
seriosa. (Ar) **{'
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KALAU saya bercerita tentang sebuah
kacamata cekung berukuran : -7, assosiasi
junior bisa macirm-macam. Wah, ini pelajaran

alzt-alat optik. Atau mungkin : wah ini promosi
gratis dari pabriknya Pak Kasoem di Bandung.
Nah, repot kan ? Padahal jurus saya bukan ke
sana. Memang benar, tulisan ini menyebut
nyebut tentang kacamata. Tapi kebetulan,
kacamata yang disebut dalam tulisan ini ada

sangkut pautnya dengan dunia musik' Atau
paling tidak, masih punya sangkut paut dengan
diri seorang penyanyi muda dari Ibukota, yang
kini sudah mulai mendaPat tempat.

Cobalah sekarang junior bayangkan.
Seandainya Wwiek Setiawan, penyanyi

yang saya maksud tadi, tidak me'ngenakan
sebuah kacamata minus 7, mungkin untuk bisa
naik ke atas panggung saja, ia harus dibantu.
Apalagi untuk memegang mike. Apalagi untuk
membaca melody. Apalagi untuk membaca

buLru-buku tentang teori-teori musik. Dan
sekian jumlah apalagi yang lain, takkan bakal
bisa dikerjakan oleh Wiwiek, andaikata ia tidak
dibantu oleh sebuah kacamata.

Nah, ini memang cLi dia.

- Saya mudah diciri, lho, ujar Wiwiek
sambil senyum. Kalau ada penyanyi remaja
pakai kacamata dan bertubuh gendut, jangan

iagu-ragu lagi deh. Pasti itu saya. Suatu seloroh
yang bersih. Dan ini memang cocok dengan

karakteristik Wiwiek. Anaknya memang bersih.
Necis. Rapi. Sikapnya juga bersih, masih
anak-anak. Belum dikotori oleh berbagai
ambisi.

UIIHISfi
SI KACAMATA
MINUS 7

Wiur€t( & i!n-:.

16

Wiwiek Setiawan, dirurtai:: -.-r "gua
garba" sang ibu patla 30 Marc 115 - .':iu belas

tahun umurnya kini. Sejal t'a1: ie:ua belah
matanya memang kurang avis Se:a'l itu ia
perlu pakai kacamata. Benar. te;it:: ; ::.3tanya
memang kurang baik. Tapi h ::I: ::'reruniai
oleh kelebihan lain: batar i:':: n1'xnyi
menyanyi.

Wiwiek sudah belajar r,a:t r-:':: ketika



rmurnya baru 4 tahun. Ketika itu dengan zuara
rengkok-bengkok, ia zudah mencoba nyanyi di
RRI lewat taman anak-anaknya Pak Kasur.
Lepas dari pak Kanrr, ia belajar sendiri di
iumah dengan bantuan dan dorongan ibunya.
Baru pada tahun 1967, \[iwiek memberanikan
dirinya tampil sebagai penyanyi dari sebuah
band lbukota.

Kehidupan panggung dengan seluk beluknya
mulai ia kenal. Wiwiek muncul di berbagai
pentas pertunjukan seperti Taman Ria Monas,
Lokasari dan tempat-tempat lainnya. Untuk
memperdalam tehniknya d'lem menyanyi, ia
belajar dari Pranajaya, Titiek Puspa dan A.
Riyanto. Ia masuk menjadi anggauta Papiko dan
bergaul dengan penyanyi-penyanyi lain yang
sudah lebih berpengalaman.

Di samping muncul lewat layar Tivi, pada
tahun 1971, Wiwiek mulai terjun la bidang
rekaman. Untuk pertama kali, lagu-lagu Wiwiek
dtekam lewat Mustika Studio. Kini, ia zudah
menyelesaikan kira-kira 25 singles, di umping
duet dengan Nanin Sudiar. Total jendral,
Wiwiek sudah menyelesaikan 3 buah elpi. Di
antara lagu-lagu yang pernah direkamnya,

antata lain : Bunda Sayang, Tertawa Gembira,
Pulau Seribu dan lain-lain dengan iringan band
Famous pimpinan Mus K. Wirya.

Wiwiek memang masih jauh dari cita-cita
yang ingin diraihnya. Ia irgin zukses sebagai
penyanyi, tapi sekolahpun tidak ingin ia
tinggalkan. Dan keduanyapun berjalan seiring.
Nyanyi tetap. Tapi belajarpun tidak stop alias
tetap sibuk dengan buku-buku sekolah. Iadwal
waktupun harus dibagi dengan sebaik baiknya.
Waktu-waktu untuk rekaman (biasanya dengan
Nanin Sudiar) atau muncul di panggung show
(dengan Dewi Puspa) harus terpisah dengan
waktu yang iz palai buat belajar. Buktinya,
Wiwiek tokh tidak pernah berbuat seperti
"Amri", dalam lagu Amri membolos, kata Bu
Guru ..

Di sekolahnya, SMA I Regina Pacis, Wiwiek
masih tergolong murid yang patuh. Wiwiek
yang 17 tahun dan punya bobot badan 68 kg
ini, ternyata punya dua lagu fave. Yang pertama
adalah "About the Time think". Dan lainnya,
sebuah lagu ciptaan A. Riyanto "Mawar
Berdwi". Mudahan, dalam menempuh karier-
nya, tidak cukup banyak duri.durijalananyang
menghalanginya. Semoga I (elmeme/8.5.1***

CHRISTINE . . .

(SambungandanhaL 10)

negara dan masyarakat yang
telah modern. Tapi saya kira

untuk Indonesia belum waktu-
nya.

- Cowo yang gondrong ?

- Saya tidak memper-
soalkan rambut.

- Irki-laki yang ideal bagi

mu?
- Ah, yang mana saja deh,

asal enak diajak bergaul.
- Pacar yang ideal ?

- Saya belum punya paer.
Tapi kalau tanya pacar ideal,
ah, itu tergantung dari ba-
gaimana feelingnya saja. Sular
deh kalau pakai batas.batasan.

Itulah sekilas potret artis
film pendatang baru ini yang
punya pilihan-pilihan warna
merah hitam dan putih serta
kembang rose. Sedang hobby :

apa aja deh, Christine tak
punya hobby tertentu. Bahkan
dulu, nonton film jarang.
Renang zuka, tapi nggak
kontinue. Musik, cuma senang
ngedengarin. Piano sih, belajar.
T4pi ya, gitugitu saja. Ke-
pengin menyanyi, tapi zuara
gue sialan. Waktu dalam film
saja zuara saya diisi oleh Titi
Qadarsih. - demikian u@pan-
ucapannya rnengakhiri perte-
muannya deagan para pem-
baca Junior. Tidak lupa ia
menyampaikan salam untuk
fans Junior. (gik;***
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SUATU petaka telah terjadi atas oiri
Douane Allman. Ketika ia sedang berkendara di
atas sepeda motornya, tiba-tiba telah ber-
tubrukan dengan kendaraan lainnya. Akibat
fatal dari kecelakaan lalu lintas tersebut
adalah: Douane di bawa ke rumah sakit. di
tempat mana beberapa saat kemudian ia

menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Keluarga Douane berkabung atas kepergian

pemuda penuh bakat ini. Tapi rasa duka paling
dalam bergayut dalam tubuh "Allman
Brothers" sebuah group musisi yang tengah
membentangkan sayap kemahirannya sebagai

group tangguh untuk jenis rock music. Betapa
tidak ? Douane Allman bukan saja orang
pertama dalam tubuh Allman Brothers yang

mereka bangun dalam tahun 1972. Tapi ia
adalah seorang gitaris yang tiada duanya dan
sulit dicari gantinya.

Begitu penting andil Douane Allman dalam
group tersebut, sehingga ketika kabar tentang
kematiannya itu sampai ke telinga anggauta-
anggautaAllman Brothers yang lain, mereka
seolah-olah lumpuh. Apalah artinya Allman
Brothers tanpa Douane, yang bagi mereka
punya makna sebagai sumber spirit. musisi yang
kreatip dan seniman yang elan-vitalistis ini ?

Diok Betts, gitaris lain yang biasanya
bermain duet dengan Douane dalam group
bagaikan tersihir oleh kedukaan yang tiada tara.
Baik Betts maupun pemain-pernain lainnya
dalam group ini, suatu keputus asaan nyaris
menghancurkan group mereka, andaikata
mereka lupa bahwa Douane telah memberikan
seluruh hidupnya untuk Allman Brothers dan
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memberikan cap tersendiri ba:: g -: -,
Douane telah pergi dari ssl :':-.. 1" tak

mungkin digantikan oleh siapap,: :. .., ::rdiri
sendiri, menyentil tati-tali .,-::. : :.ngan
kenang-kenangan yang sedih.

"Sejak Douane pergi, ka::,: --. .:--. r apa
yang akan kami perbuat", uja; B:::,

"Kesedihan dan kebineur.lj :.' .--.,ing
beberapa waktu lamanya. Si:.:- '-. iami
bermain di atas pusaranya. d:: r=-.r ::illah
kami seperd punya kekuaur. ---- : rpa-
pun dan apapun yang teqa;- .--': ha-
rus tetap bermain terus". T-,: " -- ,.iane

Allman, formasi mereka harus d.i:-:. . Dan
Betts sendiri, di samping iuri5ri:,; . ,.:.t,.Lla,
harus mampu pula mengarnbil ..:. : -rsisi
Douane. Bagi Allman Brothers. rre:.r:r ::r,lsik
di studio lebih menyenangkan d=,-.;.-. .<:lau
mereka harus tampil di atas pa,-gg---. 1.i itu
bukan saja dikarenakan baiu'a :,-.:- ,:::dio,
mereka bisa merangkap beberap. :-: ...,: hal
yang tidak mungkin dilaluk.: :.:,,::: di
panggung), tapi juga oleh a-l:-i::. :..- ,= ::rusik
rekaman senantiasa lebih ma:r; - :: ::--. ::;ikan
statement daripada musik di p::;_;,:=

Rekaman pertama bag: .\*:-: :, -,rhers
(tanpa Douane) adalah "Ee: 1 !..--. 1ang
khusus mereka persembahh:. !.::::: .rlmar-
hum Douane Allman. Rei.-:.-= , - selain
merupakan memory bagi D,. ---.. .e xeligus
memberi peinyataan kepafu i-- . .-.: bahwa
Allman Brothers betapapur. -;" ::.:,: masih
mampu bertahan, kendarip-ri. i - -:: \llman
sudah meninggalkan mereka- :--.:-:.=:=: Ci sisi
Tuhan. (E.S.) :Ft:t'
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6LEENA CHANDRA
i;, BTRPENDAPAT
[;-
i ; BAGI sayo Cinta itu
l.- : lalah suotu musoloh

11; tung Penting. Tanpa Cinto
l=-- "tya merost dunis ini
l:-- hompa tak berorti. Cinto-

l*-- lah yang membuot keads-

li- an dunia ini kelihoton
l=- lebih indoh, bersemorak.

)'-. Cinta membuat kito hidup

11: lebin goirah. Nampaknyo

l:: bisa disimpullcan bohwa

lt' Cirto udolah petengkap

l;: dari sntu rasr bahogio,

l-: gairah dan semongat. No-

];. mun samo seperti hat-hat

);: toin di duniu ini, Cinto

l, selolu tok abadi. Hal iru
17_ saya ydori dalom-dolam,

|i; iruUn ahsonnyo mengopo

|e- sala tetap tenong-tenong

|r-; wio walaupun kecewq da-

Di sini justeru is melaku-
kan penipuan dengan v-
yran hili dan peraruan
seseorang. Lumayan peni
pu biosa. Mereka hanya
menipu horta benda bu-

luh Cinto. Maka jagaloh
baik-baik hubungwt Cinta
onda.

Kalau uya ditanya ten-
tang muta lebih baik Cinta

lt-- tam Cinto. Cinto pertama kan ? sewdah atau sebelum kq-
j1- ruk dapat dilupokan. Sebe- Yang terpenting dalam win, moka vya dengan

It. nsrnya yong tak bisa Cinta adalsh kesetiaan. tegas akon membert ja-
ji: dilupakan itu odahh ke- Tanpo itu Cinto akan waban, bahwo : Cinta se-

7i nongo, otos perosoqn per- kehilangan ortinya yang belum kawin itu penting.

11. ,omo koli mengenal Cinta. hakiki. Lain dori pada itu, Betapa asingnya teraffi
l;: Tidok odo perbedotn anta- iagalah, bina, pelihara de- pada harthari pertama dari

ll ra Cinto pertqmo ataapun ngan sungguh-sungguh se- perkowinan kita apa bila

l;- keduo dsn seterusnya. suatu peristiwa Cinto anda. perkawinan tudi tidak di-
$=, Tapi soyo sangat benci Cinta tadi sama sajo sertsi aleh perasoan Cinta

fi: rerhodop orong-orong yang dengan bentuk-bentuk k- l<ccuati raso kewfiiban

]p- hercinto lebih dari ytu hidupan yang lain. Waiar belaka. Seperti santapan

V pado woktu yang uma kita melakukan pemeliht sl@n terasa kurang garam.

V llereko yong berbuat de- rutn dan peniagaan ter- Tentang Cinta demikian

ft: mikian bagi soyo adalah hadap Cinta tersebut. Di pendapot bintang lincah
ft: nenipu terbesar yang layok antara yang paling selalu yong cantik ielita ini.
ft- ditrukum seberat-beratnya. mendapot rongrongan ada- (llaneff)***
b.
J .: : i6P&P6P6P6P6P6P6P6p6p6p6p6p6p6p6p&p6p6p6p&p6p6p6p6p6p6pdp6p6p6p696p
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GITARBAS"
Alal musik dalam jazz yang paling besar

tetapi masih dapat dijinjing adaiah bas yang

agal< di anak-tirikan' Bas dalam iazz ilt dalam

musik rock trerubah bentuknya menjadi gitar

bas. Bersama dengan alat pukul, gitar bas

membantu alat-alat yang lain. [Iolget Czukay
per:rain gitar bas dari "Cax" mengatakan :

"Gitar bas merupakan tiang penting yang

memberikan rhithme dan bentuk. Seorang

pemain ulung dalam pcp musik Inggeris adalah

iack Bruce, yang pernah menjadi juara gitaris

bas seiuruh dunia dalam tahun-tahun 60-an.

Pada parade hit di tahun 1973 seorang gadis

memainkan gitar bas yang membuatnya terke-

nal : Suzi Quatro

GITAR
ALAT musik t.i ;::.a ::.,:,g i.vPis

(istimewa) dan menl:c: --:- : r.lJ!I!&
ialah gitar listrik. Bur;..:-. --. ::1:inuan
dari pada pemain mus-.( :. -.. '::-o: ':lernberi
suara letrih besar dan ker-::: :.; -tllctltu-
kan kepada gitar cienS::. -r:: ' :::r: Para
pemain jazz dai llhu:.-::: - : - ':r rudah
mengenalnya, Tetapi ai. ':. .',: : l.:k lock
untuk membuat gilar ::: - - - ketas

bahkan menyebabkan h;' :., ,--:.:.r: iebih
penuh. Dengan pertolong- =-" :r'lronis
dan akatr-akal lainnya. cr3:j -r:r :-embuat
suara kumbang (mbrengeag::.: -' - - :.iolcara
(wha-wha) atau menden5r-:-: ':: -,':--cilerus .

Seorang ahli pemarn -i::J : .arena

kesederhanaannya, maat 1::.: :::I :.ll saat
yang persis adalah gitaris Kerl: ir- rrii rlari
group "Roiling Stones"
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ELEKTRIK PIANO.
SETELAH organ memasuki musik pop,

maka datanglah piano listrik. Tugas piano
(kiavier) iebih ringan dan lebih rhithmis. Alat
tersebut tidak mencontoh piano dati zaman
dahulu. Suaranya lebih mutiak dan lebih
khusus. Fiano listrik dapat mengambil alih
pimpinan rnelodi dan aksen-aksen yang har.
monis. Pemain piano iistrik yang terkenal cakap
dan menyatukan segala ketiga kemungkinan
adalair Sergio Mendes, asai Brasil yang hidup di
Amerika

DRUM.
ALAT musik pukui yang lebih dikenal

dengan nama drum merupakan jantung dari tiap
band. IIal itu bukan dikatakan oleh seorang
drummer, melainkan oleh seorang pemain
fiompet jazz: Miles Davis. Tanpa seorang
drummer band itu seakan-akan bergantung di
awang-awang. Sebuah drum seolah-olah meng-
hamparkan permadani irama (rhithme) dan
mempertahankan maat (hitungan) yang tepat.
Baru setelah itu tercapai, drum dapat memasuk-
kan selingan-selingan solis. Seseorang yang
dapat melancarkan solo dan menentukan
denyut pergeiangan band adalah tidak lain Jaki
{,iebezeit dari group "Can". Selanjutnya ia me-
miliki perubahar yang radikal. Bertahun-tahun
ia bermain drum dalam Free Sazz yang berke-
liling di Eropah. Di Indonesia ada beberapa
drummer 1'ang dapat memberikan permarnan
secara menonjoi seperti Benny Mustafa dari
goup jazz. Fuad dari group God Bless dan lain-
1ain. Gambar n'rernperlihatkan I-ee Kerslake
dari group "Lriah Heep""

SAXOPHON.
ORANG dapat menghilangkan tiap alat

musik dari jazz, tetapi saxophon tidak. Dalam
rnusik rock, sax hampir tidak memainkan
peranan. Tetapi secara iambat-laun wakil-wakil
dari musik jazz-rock rnemperkenaikan ala:.
saxophon ke dalam musik pop. lazz-rocker dart
Amerika, "Chicago and Blood, Srveat & Tears"
selalu muncui dengan alat itu. Orang dapat
meniupkan alat itu ke dalam mikrofon dan
memperlengkapinya dengan adapter iistrik.
Seorang pemain sax spektakuler dewasa ini
adaiah dndy Mackay dari group "Roxy Music".
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OBGAN.
ALAT tersebut di negeri Belanda dan

Jerman dinamai "orgel" yang mempunyai
sejarah dari jaman Abad Pertengahan ketika
musik gereja banyak berkumandang di gereja-

gerc:a.
Bedanya ialah, jaman modern ini orang

mempergunakan elektronik yang memperkeras

tetapi juga meniru dan memperpanjang suara

alatlalat yang lain. Organ elektronik dimasuk-

kan ke dalam musik rock dan diterima menjadi

salah satu bagianyang menentukan. Di samping

gitar, organ itu memainkan peranan sebagai alat

irelodi.Tetapi organ juga berfungsi sebagai aiat

rhithme (irama) dan pemberi suara. Seorang
pemain organ yang pertama-tama mengadakan
manipulasi elektronis dan menggabungkan suara

kumbang dan wha-wha adalah Mike Ratledge
dari group "Soft Machine". Pada dewasa ini
pemain organ yang menakjubkan adalah dari
.swedia yang bernama Bo Hansson. Pada gambar

nampak'Edgar Froese dari "Berliner Tangerine
Dream".

FLUTE (SERULING).
PADA tempat pertama dalam rubrik."Ma-

cam-macam alat musik" dapat disebutkan Ian
Anderson dari group "Jenthro Tu11". Ia meniup
serulingnya agak terikat, hampir klassik. Pada
gambar nampak Chris \{ood dari group
"Traffic" yang memasukkan seruling ke dalam
musik pop. Suara seruling memang memberikan
suara yang romantis seperti dapat kita dengar
juga dalam musik kroncong. Group-group yang

memberikan peran menonjol kepada seruling
misalnya "Caravan" dan "Kraftweik" (Jerman).

SYNTHESIZER.
KITA tidak begitu pasti apakah alat tersebut

dikenal di Indonesia. Jike krta memiliki
kemampuannya maka ala; tersebul mirip
dengan alat muuk 1'ang bein::-rra 'ELektone"

yang beberapa kati dinarn<ar di Ti\I maupun
di layar TV dengan slorscr:.]: \':nah-:".

Alat tersebut m argh:s rii<' :. ij:: :- iu aia eiek-
tronis yang betmacan-r::;:r-i .;:: I'e:as dari
desakan atau pukulan 1f:r-..'*:: .:::: lembut
bagaikan sutera. Juge i-r-:-: .i: :::: :eibagai
alat lain. Pada gambar =:-1:n: Keilh Emerson
dari group'Emerson. Lai:: i ?: :: ": 

'
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PERCUSSION,
ALAT ini atau lebih tepat kumpulan

alat-alat itu belum banyak dikenal di Indonesia.
Mereka tergolong alat musik pukul (bukan tiup,
gesek atau petik). Di sini kita pernah melihat
beberapa dali alat-alat yang merupakan bagian
seperti conga, bongo, genta. kayu suara, segi
trga, gong, pembuluh dan alat-alat lain yang
banyak berasal dari negeri asing (exoti$. Alat
perkussion memperkuat rhithme, memperluas
suara, dan membuat musik seakan-akan lebih
penuh. Group Inggeris "Traffic" mempunyai
s-eorang pemain perkussion yang bernama
"Reebop" Kwaku Baah dari Afrika (Ar).**x

c[ulori menoto rorntrut

KEMUDIAN bagi remaja yang
mempunyai rambut sedang panjang-
nya, cobalah dengan model di
bawah ini, yang akhir-akhir ini
banyak dipakai.
Untuk model ini memakai alat
untuk me-rol lebih banyak dari
model pertama.
Sasaklah bagian depan sedikit demi
sedrkit terus sampai ke tengah, juga
bagian samping. Dengan memakal
sisir sikat (brush) haluskan bagian
depan ke belakang, bagian samping
disisir sedikit ke atas, di sini
kernudian dijepit. Nah, selamat
bergaya dengan model ini. (F';x*,r

UNTUK para remaja yang
kebetulan mempunyai rambut
pendek, cobalah dengan hair
style yang kami pilihkan di
samping ini.
Model midi-length ini oleh
penciptanya diberi narna
"Zolrzon".
Perhatikan cara merol-nya.
Untuk rambut yang kurang
lebat, sasaklah sedikit supaya
kelihatan agak kembang.

CO

.1 i
rr,-l-iit

'i

I

i r-!
!-.r .l.-

,1 i! l
a.rY L ,

-r-r I l0l-
rr.lEli

rf



THE TMIDP'S
mempunyai cara serdiri
dalanr menqkomersiilkan lagunya

"MEMANG band , kami belum

secerah nama-nama band kenamaan

lainnya khususnya Yang berada di

Ibukota. Faktor Yang menyebabkan
karena kami punYa band amat jarang

sekati tampil di atas pentas untuk mengisi

acara show ini dan itu. Sejak berdirinya di

bulan Agustus 1968 sampai detik ini.
yang namanya ikut show-show-an daPat

dihitung dengan jari jumlahnya. Kalau

tidak saiah jumlahnya sekitar "sepu-

.. luh"-an kali kami turun show dan itu
juga sehubungan dengan terselenggara-

nya malam "arfla7", Yang sebagian di
Istora Senayan bersama dengan Band

DARA PUSPITA KOES PLUS

PANBER'S dan Yang sebagian lagi di

Taman Hiburan Lokasari dengan band

"D'LLOYD'S dan beberaPa band Yang
lainnya lagi". Demikian awal keterangan

RUDDY mengenai band yang diberinya nartra

"THE TROP'S", yang dipimpinnya sendiri. di

samping dia sendiri bertindak sebagai pemencet

toets orgen plus pemilik instrumentnya.
Tt{E, TROP'S - tepatnya didirikan pada bulan

Agustus ditanggal keramat 17 tahun 1968. Berkat

ketekunan dari anggautanya secata bertahap

instrument "lokal" yang dipakainya dulu kini
telah berubah sesuai dengan keadaan jaman,

yakni instrument yang berasal dari luar
negeri. "PokoknYa kita sedikit
malu deh, kalau kita
ceritakan THE TROP'S
pertama kalinya, taPi seba-

liknya itu kesemuanYa

oieh kami dijadikan satu

peiajaran yang berbau Pe-

ngalaman buat rekan-rekan

i

i]
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ri- :nggauta karni". Tukasnya lagi.

REKAMAN & BAJAKAN.
Dunia rekam-merekam

lwan

vang
Deretan

di ,,P H.
lagu-

merupakan satu "kebanggaan, bagi band atau group di mana
saja, otomatis jugamerupakan,Jembatan emas'i untuk si
penyanyinya. Karena hasil rekaman yatrg telah
dipindahkan ke pita kaset maupun piringai hitam
rnerupakan sarana komunikasi yang baik untuk si
penggemarnya dengan si artisnya. Maka di tahw 1972

lalu THE TROP'S telah be rusaha ke arah itu.
iagu-1 agu yang diciptakanny spontansendiri

-kan sedangkan kasetnya sepuluhuntuk
,laguny'a vang asing asing rjudulm -11I be Jalinan

Cintaku Di pantai Kasih Yang Baru
Hari Libur Bertem u Untuk Berpisah Surat

Senj

Dari Rantau - Kroncong Pujaanku - Kenangan
Cintaku - Nasibku dan Akhir Cintaku demi
"komersiilnya" telah dijadikan satu dengan
peredaran laguJagu dari MANS GROUP
(Groupnya USMAN BERSALIDARA).

Tapi rekaman yang disponsorinya sendiri tadi
hasilnya malah mengece-
wakan, karena lagu-lagu
mereka untuk peredaran di
Jawa Tengah dan Jawa
Timur lelah dibajak. Bah.
kan menurut keterangan-
nya bukan saja THE
TROP'S plus MAi{S
GROLIP saja yang kaset-
nya "dibajak" di sana,
boieh dibilang hampir ke-
seluruhan kaset yang di-
perkir:akan "laris" itu kena
bajak kesemuanya. "soal
bajak-membajak terutama
sekali untuk kaset kami,
itu saya dapat buktikan
sendiri bahkan kaset "ba-
jakan" tadi saya beli
sendiri dari Toko "S" yang
beralamatkan di kota Fan-
da'an Jawa Timur. Ke-
mudian untuk "kaset ba-
jakan" yang beredar di
kota Semarang saya dapati
via Toko "R.", di jalan
Kranggan Barat 147. Satu
hal yang arnat menyolok

25



Zainal

sekali di mana para toko-toko tadi menjual
"kaset bajakan" secara terang-terangan. Untuk
harganya . . . . ? Juga menyolok sekaii, rata-rata
Rp.475,- (empat ratus tujuh puluh lima
rupiah) sedangkan harga kaset yang dijual di
pusat cukup meyakinkan yaitu sekitar
Rp. 525,- (lima. ratus dua puluh lima rupiah)
sampai Rp.550.- (lima ratus lima puluh
rupiah). Pokoknya tidak ada logikanya kalau
orang mau jual rugi untuk barang-barang
dagangannya". Ujar Ruddy separuh geram.

FORMASI DAN PENC'GEMAR.
Kalau di atas tadi telah diberi tahukan

bahwa untuk Ruddy selain indentitasnya
sebagai pemilik instrument, dia juga bertindak
sebagai pemain organ dan leader. Sedangkan
untuk pementil gitar melodinya dipercayakan
pada orang yang bernama ZAINAL. Seianjut-
nya ufltuk bass gitarisnya diserahkan pada
TONNY, drummer dijabat oleh IWAN dan yang

Ruddy

terakhir untuk kedua orang yang bernama
OEYANG dan IRVAN dalam The Trop's
mereka diserahi tugas buat memainkan aiat tiup
yang terdiri dari - Saxophone - Terompet -
Flute.

Konon kabarnya sejak mereka telah
rekaman, sejak itu pula bany'ak berdatangan
surat-surat yang berasal dari para penggemar-
r.ya. Sebagian besar surat ]-ang datang
kealamatnya di jalan Peneukiran II/No.51,
Jakarta Kota berasal dari Jarva Tengah dan
Jawa Timur. "Ituiah merupakan salah satu
hiburan bagi kami, sekalipun penggemar-peng-
gemar kami tadi dapat mendengarkar iaguLagu
kami via kaset bajakan". U_iar Oe1'ang yang
berbadan tegap dan merupak:n salah satu
anggauta yang paling bary'ak nenciptakan
lagu-lagu untuk rekaman mereka.

lrvan

SENANG MAI}{ DI NIGHT CLUB,
"Kita main band atau kita mendirikan

goup, tujuan pertamanya adalah untuk
mencari makan. Justeru itulah kami selalu
berusaha bagaimana cara mencari in come
untuk kami bisa hidup. Apalagi untuk pemain
band lama sedikit tidak main rasanl,a tidak
kerasan dan sedikit banyak juga akan
mempengaruhi cara kita bermain. Untuk apa
yang dikatakan dengan "mutu" boleh dikata-
kan sebagian besar dari band-band kita yang
ada sekarang ini "mutu"-n!'a hampir sama
sekali ditinggalkan. Ini jelas dapat kita ikuti
melalui dunia rekaman baik itu vang dinamakan
kaset maupun piringan hitamnia. Dan ini jelas
pula bahwa yang mereka keja: semata-mata segi
'komersiilnya" tok I I Terus :e:::rr The Trop's
kurang mampu untuk r,erye;:: komersiil
melalui jembatan rekamar. i:;r :r:u tidak mau
kami mencari jalan 1'eng l::: Se:ak dua tahun
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\'r1.rg laiu kami telah menemuinya, yakni
,:engan jalan mencari in eome sejenak menjadi
ilo:ne tsand" dengan predikai ..Oikontrak,'

prda 
_nighr club - night club. Sekarang ini kami

tengah menjalani masa kontrak kami pada night
:1ub A}OLLO, yang terletak di jalan Saba"ng.
Sedangkan menwut schedulle kami seselesainia
kontrak kami di Apollo, kami akan pindah Lenight club BLUE OCEAN (Jalan Havam
\\ruruk). Terus terang deh, lebih berat main diniglrr club renimbang pada shou.-shoiv.
Sebaliknya bilamana kita kompak unruk clrakita bermain kemudian untuk orang yang
mendengarnya merasa puas, spontan ttiti tita
juga. merasa..rerhibur dengan kata tain kerja kita
ridak sia-sia". Komenrar Ruddy.

Menjatvab pertanyaan tentang rekaman,
spontan dijawab : "Ooo sekaiipun pembajak-
pembajak merajalela, namun kami tetap aLn';ekaman terus dan sarnpai sekarang ;ni krnri
relah nterekam enam buah lagu-lar,i Ji srudiokami sendiri, sisanya segira 

'-icin.i 
cicii

pelan-pelafl sewaktu ada u,a.ktu lorvong.
Soalnya kalau rekaman di tempat sendiri engga-k
perlu cepat-cepat deh !', Demikian .tfri,
keterangan Ruddy, cuma sayangnva ,iia iupa
men-erangkan judul lagu-lagunr.r r;ng .1-3,u

direkam guna dipindahkrn ke pira k:let dai:
a-kan diedarkan ke masl'arakat,G-.JAJAK
D.S./JAYA PRESSl. *,**

The Trop's sedang mengiringi Oeyang dalam
membawakan lagu disebuah pesta.

JUNIOR _ 18
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6LOVE

GUDANG CINIA

Kak Ardhi Yang terkasih !

Disaat aku sendiri, saat itulah aku selalu

mengenang dirirnu. Aku selalu mengentng
selagi aku bersamamu. Saat itu terasa olehku
sut yang paling bahagia. Tapi vyang,
disamping kegembiraan itu terselip rasa

takut yang mencekam diiku. Apakah kau

akan tetap mengasihiku ? Aku tak tahu
mengapa perasun itu timbul dan selalu

timbut. Ketahuilah aku ildah terlalu
mendalam untuk mencintaimu. Karena algu

tak dapat melupakan kebaikan dan kasih

sayangmu yang kau berikan pada diriku
selama ini.
Numun pada akhir-akhir ini aku mblihat
perobahan pada dirimu. Dan ditilik dari
gerak-gerikmu, kau seolah-olah ridak lagi
m e ngingi nkan aku did eka t mu.
Malah kau sering menyinggung perasaanku,
perasaan seseorang yang telah mengasihtmu.
Kau tentu dapat membayangkan betapa
pahitnya hatiku.
Itulah yang perlu kau ketahui, cuma aku
sebagai seorang wanita, walau telah iatuh
hatt dan ingin mengikat ionii setin padamu,
perasaan kewanitaanku melarang untuk
berbuat itu lebih dahulu.
Pesanku ! Kau ingatlah dan ingatlah !
Karena aku manusia yang tak akan lama
LaSt...

Adikmu
Tuti - ScorPio

["amPung

Liasayang....

Tak kwsangka ltatimu kart sekeiam ini,
setelah teriadi perpisahan ktta yang cukup
mernber*tkan hatiku, kau tambah pula

dengan keadaanr",lu ydng t€rus meJupakan'

ku, d.engttn tiada l',habar berita.
p{imani kini aku tak pdnt&s lagi r,mtuk

mettintdirnu, htdupku kini teldh terasing

iat;fu dtpedalaman di rtmba perantauan'

sebenarnya ini semw kutemptth demi
karierku dan kebahagiaan kta.
Tapi. . . tak apalah ! kurelakan i':au lepas

dariku, kau hidup sebagai manusia dan

bebas untuk mmtilih. Pergtlah sa-

yang . . . turutilah kehendok it,:ii'n:i demi
kebahagiaanmu.
Biarkanlah derita int ,lan l:t,i:itggunq
sendiri.
Hanya ingatlah pesanku. . .' ck:,. setan"tiasa
mengenangmu dan aku te::: *:i':.'ntaimu
wahupun ku telah iauh doin:.'

Palangka Rc-rc '' ?:tntari'74'

YAT'5,

Francis sayang,

Cukup lama kiranya kita tck ::'-.::: saling

berkabaran, mungkin hal r: -,;l'abkan
oleh kesibukan kita be'::--.: ddlam

mengh a d a p i p e I ai ar an-p e I a i a r c'- :'- ". : k e I an-

caran study kita bersama. llen'-:'-a -:'. c akui
Franc, bahwa walauPun kii- :: :; lama

saling bergaul, namun b;-:.'. :ernah
kuucapkan sepatah katapu'- :'.::jarnu
tentang bagaimana hubungar. '::.: ..:niut-
nya" Dan kebetulan sekali i: ::: saYa

ternukan tempdt untuk me'1i^:: :' .' epa
yang terkandung di hatiku. Se:: - .': dati
pandangan rnala tentun); .: -' . ,!;u
bagatmana geiolok hati ini. :;.:: - -.:sa

oda baiknya kalau perasaa,z r:r: '.-t :,t-
fum diiku kuutarakan kepadt, .- '' . i:,titn
melalui majalah Junior.

Franc,

Pada kesempotan kali tni ;\::': '.'-:-'l:tn
ke-padamu bahwa sezunggttii'::. :,'.. - ::.';ma
aku berhasrcr untuk rne'.r:-::.'' .:r'
nva rusa cintoku kePadcn'.:' :.' - . tn
berharap bahwa apa .1 4n5 ' :..
akan Fanc terima dens;': :'
sdmping saYa7un be'do:'... -

Itatlrnu belum pulo :.' '

seientsku"
Nch, Franc demikiatti::: : -

saoi ;ni selalu mengg:'t::. : '

Selamot belajar sem;n: -.-'.' .

iiingga

Joseph
'ekarta.

,rfj"d&
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Carasaya mengatasi

FRUSTRASI
SESUNGGUHNYA kalau

anda menanyakan saya, apa-
kah selama di Jakarta banyak
mengalami kekecewaan dalam
hidup anda ? Jawabnya ba-
nyak sekali. Kekecewaan itu-
lah justru buat saya pribadi
.rnerupakan cambuk untuk
melangkah lebih maju
lagr (sebagai sarana)
untuk mencapai cita-cita
saya di hari-hari menda-
tang.

Kekecewaan yang
saya alami selama di
Jakarta adalah; sewak-
tu pergi ke Jakarta,
sebelumnya saya minta
pertimbangan dulu de-
ngan seorang kawan
(yang sudah bekerja di
Jakarta, di bagian tele-
komunikasi, dari bagian
perusahaan yang bergerak
di tridang pembangun-
an). Waktu itu, teman
yang saya ajakpertim-
bangan itu. seperti bia-
sa dalam rangka mene-
ngok familinya, mung-
kin lantaran omongan-
nya yang muluk-muluk,
'oahrva dia sanggup
mencarikan pekerjaan
:LLrt saya setibanya di
-l: l:lrra nanti, akhirnya
r3', -. 'lertarik untuk ikut
cii .ir,.: Jakarta. Saya
peia:1 -1 saja, dengan
jamin l:: teman sa3ra di
sini :-ner-:ang menaksir
adik n\:t perempuan.
Bagaimana hesiinya ? Se-
sampai iii Jakarta, saya
Citelanralkaa begitu
saja. Dia mencari peker-
jaan untuk sayapun nya-

tanya kosong. Sampai-sampai
saya jadi jengkel, kecewa
marah-marah dalam hati. Balik
lagi ke kampung sudah tang-
gung. inilnh kekecervaan saya
]rans pertama.

Kekeceg'aan kedua. adalah.
sementara bekerja di bangun-

an. uang sedikit-sedikit dari
upah bekerja saya, salia
krrmpulkan buat kursus
wartawan, di surat kabar
"Sumber Karya". Uang
sarat-sarat, uang kursus
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sampai selesai, sudah saya
lunasi semua. Ujian beium'
diadakan, tahu-tahu saya di
beri kertas yana bersetempel-
kan tanda lulus. Dan janji
seperti yang diumumkan di
surat kabar Sumber Karya,
bahu'a setelah lulus nantinya,
sa1'a akan ditampung bekerja
dan dicarikan pekerjaan lain di
koran mingguan lainnya, ter-
nyata omong kosong belaka.

(Bersambung ke hat.39)
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anita harris

panggung yang semps: :irr:--:; <: 'r'eibagai

tempat, sebagai anis da-::-- ::;: -r'.l.ji1-pertun-
jukan di cabaret ciubs,

Tahun 1973 Yat! L- :--:: '--"'::n tahun
sibuk bagi Anita. \1i<::''.: :-:tli'iapkan
sebuah naskah besar'ct:i::- .--;:el Pan".

Anita baru saja menl:-.,- ,.-: i--eberapa

a@tanya di Tivi, ketika :: r- -. : .: " s betsiap
dalam pertunjukan perdan= . .: '- Prtt 1'ang

diselenggarakan di Rol el '-- - -: - ::etre di
Liverpool. Pertunjukan i.:: -: :€i padl
bulan-bulan Oktober d::. ' ::-' iti ini
kemudian dilanjutkan deng-. : ^'-liiingke
seluruh kota di tnggris ke;'.- - .. karena

untuk London tetah disedial-- : - .;r'
A.nita Harris adalah arii-' ' ::r 'rba bisa'

Dalam Peter Pan ia bern:::- ' - : '' : sebagai

pemeran. Di samping itu. ia:::. --: '' nuncul
pula untuk menati dan meni= r:' '- 'gu-lagu
bailada. Banyak orang terpee-1.-: : :gu-iagu

ballada yang dibawakanrr,va se::--: i'::r Pan,

sehingga lagu-lagu tersebut be:--..,- : ':umpul-
tan iatam-sebuah album !'3-'€ 'r -:'e1 CBS

Record.
KemamPuan Anita sebag:: :::11'anYi,

diperjelas lagi ketika ia muncul :'-' 'ebuah
ph.ro*"t" cerita seriai anak-ar:"trjudul
"Jumbleland" (yang kini sudah iik::'' rampu
di seluruh dunia), di mara {'-l - :luncul
dengan iagu "Inch Worm". Puji::: :- 'rg dari
t.gu-lu p*nirru terhadap sukse: :--: ' rebagai

aklris sekaligus penyanyi dalar t'-- :::sebut'
Dari sukses iersebut, berkat doli:;': --"minya

dan Harry Secombe, ia mul"i::-:':'' 'e'oagai
solist penyanyi lewat acara-ac--. -

Sebagai pelengkap, boleL -:": <etahui

bahwa sebelum bertemu dr: :-'- - '\'onya

Mike Margolis. Anita Har:r. :'-' i -rhir di

Bournemouth ini, pernah :--r: 1 : I 'Illg ice

sketer. Pada umur l6 men;r:. ': ': Penari'
dan pernah pula bergabung:::-.: - - " -\dams
Singers.

kiri, Attitu adalah salu :- r::r:- ':lis-artis
paling tenar di Inggris )::: I '-- dirinya
iertaiam ambisi ingin n::'":: : '': seperti

Doris Day, Barbra Stieisani : '. - : . - \'aughn '
iE'S')***

BINTANG TV
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KECUALI cantik, seorang kandidat artis
seyogyanya berbuat seperti Anita Harris ini. Ia
adalah contoh dari seorang wanita yang bisa

menyenangkan pihak yang manapun. Ramah,
mdrah senyum, kaya akan rasa humor, dan

karena ia enggan berceloteh buruk tentang diri
orang lain, maka orang lainpun takkan pernah

berkata buruk tentang dirinya. Dan masih ada

lagi satu perkara yang dilakukannya dengan
perhitungan yafig cerdik: ia sangat baik
terhadap juru kamera, wartawa.n ataupun
oralrg-orang lain yang bersebutan mirip itu

Begitulah, manakala wajahnya yang ayu itu
diangkat dari Fleet Street ke'dalam sampul
sampul majalah, maka dengan senyum-sennlm
banyak orang berpendapat : "Nih dia, kandidat
artis yang sebentar iagi bakal memperoleh
mahkota di Inggris"' Dan memang tidak
meleset. Anita berhasil menjerat perhatian

seorang managet dalam bidang showbiz. Sang

manager adalah seorang bujangan, Mike
Margolis namaflya. Ia tidak saja berhasrat
mengangkat Anita sebagai artis terkenal' Tapi
ia pun mengajak Anita makan bersama di
rumahnya, menikmati kebahagiaan bersama,

bahkan tinggal bersama puia di rumahnya.
Dengan lain kata : Mike melamar Anita untuk
menjadi isterinya.

Untuk mendorong agar Anita sudi mengang-

gukkan kepala dan menerima lamarannya itu,
maka Mike memberikan sugesti begini :

- Pendeknya kau tak usah khawatir, Anita.
Aku tldak akan menyuruhmu angrem di
dapur. Bahkan sebaliknYa, aku akan
mengangkatmu sebagai artis paling sibuk di
Inggris ini.

Akhirnya Anita memang mengangguk. Dan
mereka jadi menikah juga. Mikepun menepati
janjinya. Mike, si manager yang kini berstatus
"Tuan Anita" ini, telah menempatkan isterinya

.sebagai artis Tivi yang tenar, sebagai artis

u
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nyata yang bersahabat itu
adalah sauriara kembar, Pasti-
lah ini akan meruPakan hal
yang amat menarik. Dan-tentunya 

akan lebih menarik
hgi bik mana kita daqat
menyadap berita tentang kehi'
dupan mereka berdua berda-

saikan pengutaroan mereka
sendiri. Di bawah ini akan

disajikan apa kata si kembar
t+l I L L LLW S ata s kefib ardnnY a.

PendaPat David tentang
AndY

"Hi, saYa David llilliam.
Seperti anda ketohui, soYa

mimpunyai soudara kembar
Andy. Dan di kesemPatan

vang oda ini akan saYd Suna-
ko,i un,uk menielaskan ke-

pada anda seluk beluk tentang
dirinva. 1e[vngkin andaPun
daoa-t menebak bohwa Yang
oion *ro tuturkan itu bukan'
lah sesuatu Yang akan menYu'
titkan dirinYa, sebab sePerti

anda tahu bahwa dia sebenar'

nya adaloh seorang kakak Yang
baik. Serasa kami tak Pernah
teroisahkan barang sedetik-
pun. Saya kira karent kekem-'boran 

inilah Yang meniadi
wmber segalanYa. Kami selalu

intim dan hamPir setiaP saat

kami selalu berduaan."
"TepatnYa, AndY tigabelas

menit lebih tua dari saYa.

Kami dilahirkan di Las Vegas,

sebab orang tua kami hamPir
selalu berada di temqat itu.
Dan kami lahir di tengah-

AlleY t
tengah i-rt:: S;:cn'biz. ilal itu
terjadi p;;:1;'tggsl 22 Fe'
bruai 19j, :::.., iePetnYa 15
tahun 1'ct;2,:i:,. Bila so.Ya

sedang i;" : *.: -'.:. sering

saya mercu ;:: s;lagai Pelin-
dungku. :,.:': :ertPi hal
tersebut tia::: t:l:',tan)'a ber-

mukim ai ::':--I i.it sebab

sering Pti!: -,,:.':i AndY
berfikir seb c::':':.- : q engingat

saya lebih 7i'r,:i.:,':-; -iari Pada
dia, akatt re:::. :::, iru tak
perlu di.fii.:i,:.:': :. :' kami
masih daPa; :i"'- : :-ar'

"Sebenan;'. :. :i: t. :! ttt saYa

katakan bai:t'.: .:----'. iergo'
long pentafu rt:' '.;4t baik.
Dan dia orrsi "":':::'::ci gitat
tuanYa sebar g:::' :ersebut
selalu di"o e'lrt:: :'': Lttttuk
latihan bilcncr; ; :-'.i tidak
memPunYai i:x::':--,:-:'', dtalt-

Pun tidok tel r-::: - 
':nPing

itu, Andl'Pttt ::'-':;Yk se-

orang ohhragoY'. :''. B:renanq,
basket. tenis ..-'j': taseball
adalah dertic''. -:.:lig olah'
raga kegenic';':'t'.: Dtn ke-

tikd saya it';.::'*.:-::'z main
basket 'lerE:'; ;1;. saYa

sempdt me\; '- 2'",'i 1i llah\Yg

dia tergoicc; ::n:.:in Yang
baik, mesl;tc'.,': ::: ttA: begitu
sering me|-c,:.' :: .1'',:tl: mema'
SUkkAn bo: 7' :;tit:t7i1'4."

"Bary' :t: g: 7: : nt-engatakan

bahwa .1r.:'. :::i.;h seorang
malaekat t:.; :,truukim di
dalam l;el.t;,g: ::tnti, tetapi
hal terseai: se':sa tak selama-

nya dooc: 7i;;r:rn,s kebenaran-

KEAKRABAN Persahebat-
an antdra dua orang' memang

selalu meniadi Perhatian
umum. Yang terakhir ini Pasti
insin sekali mengetahui meng-

aia persahabatan mereka itu
dooot berlangsung begitu

oktab, bahkan mungkin iuga
reiadi mereka akan selalu

minsamb il con t o h P e rsah aba t -

on {rdu, orong Yang diPerhati'
kan itu untuk melanggengkan
oersahabatannYa dengan re'
'kan-rekannYa. Ddn bila ter-
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e8u08
nya. Saya lasa sebutan itu
hanyalah berlaku bagi para
gadis tersebut, sebab kalau
anda ingin tahu dia selalu
berkencan dengan gadis-gadis
manis, pemalu, dengan dua
s1:arat lagi berambut keiur dan
berbola mata biru !"

"Dan seperti halnya de-
ngan diriku, sebenarnya kamt
ini belum pernah mengadokan
date yang serius, sebab umur
komi belum mencukupi untuk
keperluan tersebut. Di Califbr-
nia seorang anak yang umur-
nya belum mencopai l6 tahun
tidak diperkenankan mengen-
darai mobil, sebab bagimereka
ini orang tuanyalah yang akan
dan selalu mengaiaknya untuk
berialan-jalan dengan menggu-
nakan mobil, sehingga atas
perdturan yang demikian ini
lah maka amat jarang adanya
kesempatan bagi kami berdua
untuk mengadakan date secara
serius."

"Di sekolah, kami mem-
punyai banyak sekali kawan
wanita, Dan kami amat senang
dengan sekolah itu. sebuah
sekolah privat Berkeley Hall di
kawasan Beverly Hills. And1,
amat gemor pada peloiaran
yang bersifat artistik. Don
kami amat bersyukur kepada
kebiiaksanaan orang tua kami
untuk masuk sekolah di sana,
mengingat ke sibukan-ke stbuk-
an sampingan yang selalu kami
alami."

"Seseksli terlintas di piki-

ranku bahwa memong amat
menggembirakon mentpunyai
saudara kembar, sebob ,etiap
saat kdmi mem b,utultkart ko.
wan sejati tak uwh jauh-ictth
mencarinya. Dan kay;n i:t
selolu akon mengetalui akan
dirimu, sehingga dengan riemi.
kian akdn ierjclinlch iunti!
keok,ch,tn .r r,:e se'-':i Ij:::.i
htl-lt;l _r J,:E te .:. .c;l*-r
y.rlst. 1s;ja_;i n,a:1" perjcnjian
rok tertulis di antora kami,
seperti misalnya menutup pin-
tu bila moru salah satu
diantara kami lupa melakukan-
nya. Saya kira tentang Andy
cukup sekian, dan selebihnya
sayo kira anda akan mendapat-
kan langsung dari dia agar
lebih ielas," kata David meng-
akhiri penjelasannya.

"Okay, adikku telah men-
ielaskan segala sesuatu tentang
diriku, maka saya rasa kini
tiba gilironku untuk menielas-
kan kepada anda tentang
dirinya. Singkat kata dapatlah
kukatakan dia gila ! Gila
dalam arti yang baik. Sebab
serasa tak ada kata lain untuk
melukiskan keakraban kami
berdua selain dengan kata
tersebut. Bahkan di antara
kami berdua sering pula
melakukan kegilaan di sam-
ping melakukan kerio vma
yang boik dalam pelbagti hal.
Tak jarang pula kami berdua
t e rp ak sa haru s m emp erh at ikan
sesuatu yang tudinya kami
iadikan bahan gurauan."

"Seperti bnda ketahui
bahwa David dan saya dila-
hirkan kemhar. Meskipun da-
lam banyak kemiripan di
antara kami berdua, rumun
sesungguhnya ada iuga behe-
rapa perbedaan antara kami
berdua. Misalnya di atas
panggung, gompang sekali
untuk membedakan David
dan saya. Dia akan anda
iumpai di dekat piano, sedang
saya okan menyandang gitar di
sana. Seperti apa yang dikata-
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kurlah, sebab dengan demikian
di antara kami berdua Pasti
akan muncul zuatu Perianiian
tak tertulis akan kencan kami
dengan gadis-gadis pilihan ma-
sing-masing di masa-masa men-
dqtan*."

"Akh, tungsuh lucu sekali
memitiki saudara kembar. Se'
galanya harus serba ganda
dalam memiliki sewatu ter-
masuk iuga dalam menghadapi
kesusahan ! Tetapi sebagai
mana tutur David, segalanYa
tak pernah serius. Sedang
dalam soal dekorasi dan
meubel saya rasa selera kami
sama".

"Satu-satunya harapan
yang selalu kami pinta dari
kedua orang tua kami odaldh
adanya kebebasan kami dalam
bergaul dengan rekan-rekan
satsia, sebab mereka itu
mentpakan pelipur bagi kami
berdua di sela-sela kesibukan
yang ada. Di samping itu
merekapun merupakan kawan-
kawan kami dalam bidang olah
raga basket ataupun pingpong.
Dan untuk cabong olah raga

yang terakhir int, saya senang
sekali berpartner dengan Da-
vid. Sebab dia tergolong
olahragawan yang baik, sehing-
ga saya berharap kami berdua
kelak dapat membentwk satu
pasangan ganda yang tangguh.
Itu ttajar bukan ?"''Lain soal lagi, kami
berdua tergolong penyayang
binarang. Di rumah, kami
mempunT'ai dua ekor kucing
dan seekor aniing. Saya
percdya siapapu.n orangnya
yang berjumpa dengan Boots,
kucing kanti. di hatinya pasti
ttmbul ke ing i,tn itnruk memi-
likinya, sebob dia berbulu
halus dan amai ma'nis seka-
Ii.... Di anrcr,: komi tak
pe1nah timbui ,asa centburu
sebab soya i'i,o tsk ada
sesuotupun yang porut untuk
dicemburukan. lpdpult yong
dimiliki Dat id. stt .'rin nemi-
likinya, dan hani c satu lml
terdapat perbelrn1 antara
saya dan David. r'o :it dalarn
hal. . . . pandang:n ::-: rt,ani-
ta", kata Andy ne'tgakhiri
penuturonnya. (na{io l. x x*
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kan David bahwa saya adalah
salah seorang penggemar olah
roga, sebenarnya diapun demi-
kian pula adanya. Bahkan
David masth memilikt bebera-
pa hobby sampingan. Dan dia
cmat terkesan pada hobby
tersebut. David amat tergila-
gila pada kipas angin kuno,
dan pada setiap kesempatdn
yang ada, dia akan menielaiahi
toko-toko antik guna membeli
barang-barang yang benar-
benar kuno, untuk kemudian
dia paiang di kamar kami,
termasuk mencari-cari coin
antik. Di samping hal-hal
tersebut, dia gemar pula
menggambar, bahkan sempat
membuot design rumah kami.
Atas keadaan yang terakhir
itu, sempat iuga terlintas di
anganku bahwa kelak mungkin
dii akan berhasil meniadi
seorang arsitek, setaraf dengan
keberhasilan yong dia capai
dalam bidang seni fitara
dewasa int."

"Tentang seleranYa Pada
gadis dia memPunl'ai banYak
perbedaan dengon saYa. SYU'



CARA

(Sambungan dari hat. 29)

Sudah berapa uang saya
habis ? Itupun dari hasil jerih
payah selama ini menjual
tenaga saya di pembangunan.
Nglemburpun sampai malam
saya ikuti tetus, walaupun
srangnya saya rnasih harus
bekerja.

Kekecewaan ketiga, setelah
pergi dari tempat tinggal, di
mana te:nanku tinggal dengan
familinya, saya kemudian ikut
tante, yang suaminya dinas di
K.K.O.-A.L. Saya ikut tante
dengan harapan, ikut jadi
pembantunya (kasarnya) tidak
mengapa, asal saya dicarikan
pekerjaan. mengingat suami
tante berpangkat kapten, mes-
tinya tranyak hubungan. Ku-
rang lebih selama 1bulan
saya menghamba di tempat
tante, berbagai macam peker,
jaan telah saya lakukan dengan
baik. Tetapi lou'ongan peker-
jaan itu tetap saja tak ada.
Pernah zuami tante menauari
pekerjaan sopir, lantas saya
pikir, dari mana saya dapat
rebewes ? Orang tua saya
tidak mampu ? Akhirnya saya
pergi meninggalkan tempat
tante, ikut tetang9a yang
bekerja di pembangunan.

Demikianlah kekecewaan
yang saya alami, memang
bertubi-tubi parahnya, semen-
tara bekerja di pembangunan,
jqalan surat kabar-pun pernah,
walau cuma sebentar. Sernen-
tara bekerja itu, dari pangkat
pembantu, sampai dipercaya
jadi penjaga malam, pendek
kata sudah saya alami.

Untuk menghalau rasa ke-
cewa saya ,itulah, saya rajin
membeli buku-buku bekas di
Jalan KramatlSenen. Di anta-
ranya ada buku saku (pocket
book), yang terdiri dari : ilmu
pengetahuan, kesusasteraan,
pers, dan buku-buku pendo-
rong semangat hidup, terbitan
Magic centre. Selait itu, saya
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rajin mengumpulkan kata-kata
mutiara/menulis kata-kata
mutiara. (sampai sekarang
koleksi kata-kata mutiara itu,
saya simpan baik-baik).

Yang paling saya senangi
ketika itu adalah membaca
terbitan buku Magic centre,
yang banyak menolong sema-
ngat hidup saya yang hampir
putus asa. Tidak itu sa.ia, saya
juga senang membaca biograpi
orang-orang besar di dunia
bagaimanz cara hidupnya, dari
melarat dulu, sampai berhasil
jadi kaya raya. Kegiatan yang
saya lakuk":rn, tidak terbatas'dengan di atas saja, kadang-
kadang riwayat hidup orang-
orang besar itu, yang dimrrat
di satu koran mingguan,
kemudian saya clipping.

Selain itu, saya mencoba
menteijemahkan buku srku"
i'ang berisikan ktn'a pLri;i
pi)ihrn drl penl eir dunia.
l alaLl J-':tc.ir i.alr:,r In3S::s
teipalah-pai:ir. \{eirroikin sa-

lrk .enJr:r. rk:n r:.riej.
Calam buku ruiis.

Setiap koran m ng,guan
l ane menarik hari ul r. pr.lr
saya beli, kadang-kadang da-
lam satu minggu sampai
banl'ak sekali saya membeli
ko ran miagguan.Membacanya,
merenungkannya, merupakan
kenikmatan sendiri di kata itu.

Kegiatan- kegiatan lain yang
saya iakukan. ialah setelah
menyortir isin-"-a dan kemudi-
an saya clipplng sekali lagi,
bisa menghibur hati saya yang
sedang gundah/sedih. Selera
saya terhadap buku yang baik
dan mana buku yang jelek,
dan aadaikata ada yang
menanyakan. siapa pen5 air
dunia ini, dan apa kary,anya
saya jadi mengcrti. Semenjak
rtu, saya bisa menghargai arti
kebagusan hidup. Renunskan-
Iah wahai teman-teman saya"ba}wa penderitaan yang kau
deilta, sesungguhnya ada yang
lehih menderita lagi. bila
dibandingkan dengan 

-keadaan

engkau sekarang ini".
Aktivitas lain. sebagai kli-

maknya. saya tulis tangan, apa

yang tersirat daiam benak
saya, dan kemudian sava
kirimkan ke koran mingguanl
majalah raraka rdr Ggian
rernajanya), akhirnya di muat.
Sejak itu, berbagai koran
mmgguan di ibukota savakirimi rulisan saya, trlf
artikel. sajak atau terjemahan
pendek dari ilmu pengetahuan
dari malalah Reader Dieesl.

Selesai bekeija di ]emba-
ngunan, ibu datang ke Jakarta,
kemudian saya ikut berjualan
ilengannya, sembari aktip me-
nuiis di berbagai koran ming-
cd. sebagai hobby saja. Setelah
itu. berjualan buku/majalah
bekas sampai sekarang, hasil-
n1'a ? dari berjualan buku-bu-
kui majalah bekas itu bisa
terbeli sebuah mesin tulis,
seharga Rp. 15.000,-, dan
sebuah sepeda, sebagai kenda-
taan untuk berjualan/
berbelanja buku-buku/majaiah
bekas. Menuiis saya galakkan
lagi, selain di koran mingguan,
saya menulis juga di berbagai
majalah.

Dernikianlah cara saya da-
lam menanggulangi kekecewa-
an kehidupan. Saya tidak
mengeluh, kendati tidak be-
kerja di sesuatu perusahaan/
yayasan/perhotelan/di tem pat
kedutaan asing (cita-cita saya
semula memang ke sana).
Dengan membuat jalan sendiri
ke Roma, hati kecil saya
merasa bangga, bahwa saya
bisa hidup, berusaha sendiri,
tanpa menggantungkan belas
kasihan orang lain.

(AROFFI) q'xx

Mengucapkan terima
kasih atas pertolongan
dr, J. Sapulete bersama
para bidan, pada kela-
hiran puteri kami i

NANOA MELANIEA
MALIK

tgl. 20 April 1974 iam00.9 wiB di R"s.
Bersaiin Tebet.

Keluarga Malik HB.
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nasehat - nasehat

I{ATT JUN
Kak Jun yang terhormat,

Sedans ADengan senngnya saya membaca maialah tidak Karena saya seoranS wanita.

Junior, maka saya meniadi tertarik pada ruang

nasehat-nasehat Kak Jun yang Kak Jun asuh,

maka dengan ini saya memberanikan diri
mohon naiehat Kak Jun untuk zuatu masalah

tidak pernah menyatakan cintanya kepadaku
walau sikapnya terhadap ku memang baik dan
kadang-kadang berani menSgo ndeng tanganku.

yang dewasa tnt sedang saya alatvr.i- Begini Hormat saya

persoalannya :- 
Saya memPunYai teman Pria (teman

sekantor) yang bernama A. Hubungan saya

dengan A baik sekali bahkan agak menoniol.
daripada dengan teman-teman lain. Sering kami
pergi bersamanya, dalam hati saya menyehangi-
,yi. Pada ilatu hari soya pergibersamanya dan

selain dia saya mengaiak iuga teman wanita saya

bernama B, sesudah kami pergi bertiga itu,
akhirnya hubungan A dan B meniodi b.errorlbgl
intim bahkan B berani menyebut A adalah

2I 8 Pekalongan.

Adik 1 2 8 Pekalongan.
Untuk sementara perihal orang lUa adik dan

orang tua A marilah kita kesam pingkan dulu.
Yrang penting di sml kitx bicarakan diri adik, A
dan B yang menjadi pelaku-pelaku fulam soal

lIU,
Adik sebaiknya mengetahui densan pasti

bagaimana A terhadap B, di sampi:lg dapat adik
pacavnya. Saya tidak sokit hatt, karena memanS ketahui secala nyata juga 5e,l egai seorang

A belum pernah menyatakan cintanya pada wanita adik dapat merasakaan!'a D engan

saya, dan h bungan saya dengan A masih biasa pernyataan B tentang perkawlran mereka ada

walaupun sekarang tidak lagi sering pergi kemungkinan mema$g A menjanjikan per-

dengan saya lagi. Namun bila saya keria lembur, kawinan itu atau paling tidak .\ teiah

dialah yang mengantar saya pulang, Hal itu saya memberikan harapan kepada B (dengan

anggap biasa. Tapt saya meniadi bingung karena
oeinah mengatakan kePado aYah

beliau ingin meniodohkan A

seringnya A berkunjung ke tempa B

ofang tua A Dalam hd llu Kak Jun kalau bo1 h bilang

saya bahwa bersikap tebih agresip dari adik rei h:ti A,

(anaknYa)
disitu saia,

dengan saya. Hal tn tidak sampai Cobalah pada suatu kesempa ,':ng baik,
I B kepadatapi ayah A telah pula mengatakan beranikanlah diri menanyakan periha

hal itu kepada teman- teman ayah saya, seh ingga A, tidak dengan c:lra langsung te ntun!

saya
tahu

meniadi malu dan bingung karena saya Dan soal keakraban dan keberanian

bahwa B fnenctn,.tainya

bahkan
dan sendiri iuga menggandeng adik itu belum tenlu

Mungkin karena A simPati keP:dr
:::ti: cinta.

seflng ketempat B B sudah pernah :dtk seb agat

mengatakan mereka akan kawin. Tetap bilo kawan kantor terdekat, mungkir rlL k diarrggap-

s4ya bertanyo kepada A, kapan mereka akan nya sebagai adiknya sendiri.

kawin, i tidak pernah meniawab dan setahu Kemudian, kalau tein) r:ie11ing adik

sdva A tidak pernah mengatakan bahwa B ketahui dengan pasti
dengall

,h akan

adalah pacdrnya. Ayah A sendiri tidak setuju menikah, maka u-i e., i s:.1 Kak Jun

bermenantu B, Karena mernang tabiat B kurong sarankan kep ada adik rg erlahan-iahan

baik. adik mengundur kan drrl. Ba ::slhi'L ergaulan

Itulah Kak, lalu bagaimana sikap sdva adik dengan A seb al -!. biasa. Dan
kalau seandainya A
kepada adik, iawab

menany,akan ha1 'rersebut

lah bah*; JU1 ( i<hawatir
akan retaknya hubungan B. Nantihan
bagaimana reaksirya a tas la .ban adik.
J

kepadtt A ,1an kepada keluarganya. I'ents terang

*i*org \dyd scnong kepado,4 tapi apakah sayo

mencinlaiiya saya sendiri tidak tahu. ,4pakah
saya harus rnenonyakan hal ini kepada A ?, tapi
si1,a malu, ya ktlau ia (A) mencintai saya kalau anganlah adik taku akan ha1 inr. bukankah

r-

-
I

$
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dunia tidak selebar daun kelor ?

Sekarang persoalan orang tua adtk dan orarg
tua A. Tetap saja bersikap baik leihai;p.
mereka. Kalau ada perran!,aan. jasablah lahu:
adik mungkin belum jodoh dengan .{. \ah,
janganlah gelisah. bersikaplah tenang. Kak Jr:n
doakan semoga semuanva sukses.

Dengan harm,it;
Bersama lni saya ingin bertanya pada kak

lun periltal tentang keadaan saya, mohon Kak
Jun dapot memberi jawaban yang seielas-ielas-
nya.

Pertanyaonrytc sebagai berikut ;
Saya seorong gadis lterumur lB tahun,

sekarang saya masih duduk di bangku sekolah
SMA kelas II, sa1'a sering sekali meilderita sakit
kepala yang atnat berat, bila saya pulang dori
sekolalt sampai di ruttah, saya akatt merasa
tida-k enak sek:ali,. padahal di rumah cukttp
makan, cukup pakaian, dan cukup segala-gata-
nya. Bila saya membaca ttdak tahu dpa yang

Hormat dari saya,
(Bos)

MEDAN.

Adik Bos. Medan.
Persoalan "pusing" sudah melanda bukan

sata di kalangan orang tua, tetapi remajapun
.ek:iang banl,ak kejangkitan perasaan/sakit
pusing ini.

Sereiui:rny'a mari kita mulai dengan
-bab-sebab sakit kepala. Menurut wjana-
sar.lana ihu kedokteran, banyak ha1 yang
meni ebabkan seseorans sakit kepaia.

Di antararl: .:daiah I

- ketegangan emosi dan terganggunya
fisik.
perasaan kuarir akan sesuatu.

- peredaran darah 1'arg kurang lancar.
-- seseorang yang zudah kecanduan minum

kopi atau rokok kalau tidak terpenuhi
keinginannya akan jadi pu iing kepaia.

- terganggunya penglihatan, pendengaran
dan penciuman.

- terlalu letih.
- benturan di kepaia.

semua di atas boleh dibilang karena
tersanggunya fungsi otak.

Nah, sekarang kembali pada persoalan adik.
Cobaiah rasakan, apakah ada salah satu

faktor di atas pada diri adik ? Dan untuk hal ini
Kak Jun sarankan pada dik Bos, pertama-tama
tenangkanlah diri adik. Usahakan setenang
munekin dalam menghadapi sesuatu persoalan/
masalah.

saya bacakan. kalau mqu tidur serinT sava
menghayal yang bukah-bukan. sehingga suiar
tidur.

fadi saya bermohon pada kak Jun agar bisa
memberikan sedikit nasehat pada saya, agar
saya dapat mengerti, sebelum dan sesudahiya
saya mengucapkkan ribuan terima kaslh.

Sesampainya di rumah puiang sekolah,
istirahat sejenak, kemudian cucilah muka
dengan air hangat untuk rnembantu melancar-
kan peredaran darah. Setelah rnakan shng,
cobalah tidur siang atau paling tidak rebahan
supaya jasmani kita reiaks. Lakukan senarn
dengan rerarul' setlap pagi atau soie
mastng-maslng l0 menit. Hri ini berguna unruk
rnenggiatkan jasmani kita. Cobalih denEan
membaca bacaan ringan terlebih clulu.

Dan di atas itu semuanya, yang paling
penting, periksakanlah diri adik *epaAi Aoherl
Utatakan semua perih*l diri adik. 

-Dan 
semoga

segala sesuatunya akan berjalan dengan baik
kembali. *r.x



P Ut$flC (ARCt'flC

nyanyi untuk merebut
gelar sarJana

SEKILAS kita memandang wajah PAU-
LINE, kontan kita akan mongatakan yang sedikit
berbau menerka datram hati, "Pasti Pauline
berdarah campuran". Nyatanya memang demi-
kian, dia adalah anak kedua dari dua orang
bersaudara. Ayahnya yang bernama DR.Paul
August L (almarhum) berasai dari negara
Amerika Latin dan ibunya berasal dari Belanda.

Pauline yang nama lengkapnya Pauline
Carolline, dilahirkan di kota Poerwokerto pada

tanggal 28 Februari tahun 1955 yang langsung
berteduh di bawah panji-panji zodiak Pisces.

Predi.katnya sebagai penyanyi sempat di-
komentarinya : "IJntuk nyanyi tidak serius
zudah saya lakukan sejak sebelas tahun yang
lalu dan untuk yang dikatakan serius baru
empat taltun". Sedangkan yang dimaksud
dengan "serius" tadi di mana selama itu sampai
sekarang setiap dia mengumandangkan suaranya
bbrarti uang. Dengan kata lain sejak itu dia
sering ber-ha-ha-hi-hi di stage-stage night club
dengan mendapatkan imbalan yang lumayan.
Adapun jumlah night club yang pernah
disinggahinya cukup lumayan pula jumlahnya
antara lain, Miraca - L.C.C. - Tropicana -
Blue Moon - Copacabana - Hotel Indonesia -
Melati Room - Rubby International - Sky
Room - Marcopolo dan beberapa night club
yang lainnya lagi.

Selain dia memp"tn5'ri -etempel sebagai

penyanyi night club, Deixil.i t'ula dia bukannya
tidak pernah mengikuri perketabangan rekan-
rekan seprofessinya di lLtal:rl. Sebr-gai penyanyi
yang sekalipun sampai sekr:,,:tg ini belum
sempat meraih piala apa-sp.I. ilrniun dia juga

selalu aktif terjun di ircu -1!i3r1' bersama

dengan rekan-rekannya y'ang l*ain. Ifenurut
ke-rimpulannya dia baru pu:s riiabila telah
menyanyi di barvah iringan dui !"ltl band ke
band lainnya hususnya pada r",r,.1-band yang
beiada di kota Metropolitaa iri. ''Sebaglan

besar band-i:and telah mengirirgi ia1,'a nyanyi,
tapi untuk Band BINA RI.\ sangat saya

istimewakan sebrab band tetsebrii rnerupakan
band yang pertama mengkingi !ai'a untuk
predikat saya sebagai penyanyi".

Di tuar negeri banyak wartawan yang jatuh hati.

"Kalau ada yang mengatakan ar:is kite di
negara Singapore maupun di Kualalumpur
disegani, itu memang benar. Penealainax yang

saya dapat ketika saya memenuiri kontiak di
dua negara tersebut pada tahun 1973 1'ang lalu.
Saya kan penyanyi "kecil" untuk ukuian di
sini", katanya sedikit merendahkan cikinya.
"Tapi kedatangan saya ketika itu disambut
dengan hal yang iuar biasa, sebagian besar yang

menyambut tadi terdiri dari rnereka-meieka
yang termasuk ke dalam katagcri artis.
Tahu-tahu pada pagi harinya foto ditambah
dengan sedikit keterangan saya :ehh menjadi
hiasan di koran-koran yang terbit di sana,

pokoknya saya disanjung-sanjung deh I

"Lain lagi cerita u-aktu siangnya, ya
penggemar y1ng terdiri dari anak-anak sekolah
berdatangan untuk minta ianda tangan. belum
lagi para artis-artis sana yang selalu ingin minta
cerita-cerita dari saya tentang perkembangan
para artis kita di sini. Terus kalau yang dibilang
wartawan bejibun (tidak terhitung) deh yangl
datang I Tapi untuk warta$'an-wartawan di sana
ada buntutnya. Baik di Singapore dan di
Kualalumpur ada beberapa orang wartawan
yang jatuh hati pada uya. Aiiiii tunggu dulu
dong, saya di sana kan cari uang jadi bukannya
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cari pacar. Kalau saya iya kan jadi berabe
dooong, apalagi pesan ibu selalu terngiang di
telinga saya agar selalu harus hati-hati di negeri
orang apalagi saya merupakafl anak satu-satu-
nya yar.g dekat dengan ibu karena abang saya
sekarang ini tengah berada di negeri Belanda
se.hubungan dengan studynya. Kesibukan lain-
nya selama saya di sana selain terikat dengan
kontrak nyanyi di MANDARIN HOTEL, saya
juga telah mendapat kesempatan beberapa kali
muncul di layar tivi. Juga saya mendapat
kesempatan untuk merekam suara saya untuk
piringan hitam yang beredar di sana. Dalam
rekaman yang saya lakukan di studio PANDA
RECORD, saya berkesempatan untuk mem-
bawakan dua lagu ciptaan saya sendiri.
Judulnya TAK KUSANGKA dan CINTA DI
MASA MENDATANG, selebihnya lagu-tagu
yang diciptakan oleh pencipta lagu{agu di sana
ditambah dengan sebuah lagu Baratyangsaya.
senangi yaitu OUTSIDER lagunya Clif Ri-
chard".

Nyanyi untuk sekolah.

Bila di atas Pauline telah mengutarakan
bahwa keberangkatan abangnya ke negeri
ibunya mempunyai tujuan untuk meneruskan
pelajarannya, begitu juga prinsip yang dipakai
oleh Pauline. Dia nyanyi hanya sekeda_r untuk
meringankan beban biaya stud1,n1.,a. 1..ane kini
baru duduk di tingkat dua untuk jurusan
Ekonomi. "Saya ingil meneikuti jejak al'ah da:r
ibu, biar sampai kapan pun saya tetap akan
sekolah terus. Karena ijasah dapat kita gunakan
untuk hari depan kita". Ujar Pauline yang
kedua orang tuanya sama-sama mempunyai titel
kesarjanaan (ayainya Dokter dan ibunya
Dra.).

Pauline Caroline yang baru saja menyudahi

masa konrrak n1.an.v-in1,a di night club Latin
Quarter. kni teneah menl.iapkan suaranya yang
sebenrar lagr akan dipindahkan ke pita kasei
plus puingar hiram. Sesuai puia dengan iambang
zodiaknl'a oleh sementara rekan-rekannva
Pauline dikenal sebagai rekan yang pandai
bergaul, periang serta ramal terhadap siapa saja.
Jadi tidak heranlah kalau rumahnya ying
terletak di jalan Pulo Raya VIII/No.5 _
Kebayoran Baru setiap hxrinya didatangi oleh
rekan-rekannya baik pria maupun wanita.

(RJAJAK D.S./JAYA PRESS).***
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Usia 50th tetapi tetap berjiwa muda
itulah...

@@mrs mAY

kelan atau kedukaan di dePan umum.
Ia senantiasa berkara I

"Kalau aku tersen-vum. senl'um itulah yang
diperhatikan orang. Namun kiau aku berduka
atau menunjukkan muke asam di hadapan
orang, maka mereka takkan s,idi nemandangkil
lagi. Sebab itu tersenyum aCri:ir cara paling
baik untuk menyenangkan cranq lain dan

membuat hidup kita berbahagia"
Doris kini hidup menjanda seielah s.raminya

yang ketiga, Marty Melcher meninggal dunia.
Dari tiga kali perkawinan. Dcri. hanya
memperoleh seorang anak 1e1aki. Te:11' \'Ielcher,
yang pernah menjalin hubungan .'inra Cengan

aktris Candice Bergen dan Claudia }lartin'
Namun karena kurangnya per>esuaian dan
protes yang dilancarkan oieh Dorts. maka
romans mereka tidak berakhir d:r.ig:n suatu
pernikahan. Meskipun Terr)' sesungguhnya

adalah anak Doris dari suamrnl'a lang keciua,

namun ia "ditahbiskan" dengan nama a!'ahnya
yang ketiga (Marty Melcher).

Setelah ibunya hidup menjanda. Terry
banyak menemani Doris ke mana ia pergi.

llubungan antara anak dan ibu ini begitu

akrabnya, sehingga bagi yang belum mengenai

akan mengira bahwa mereka sedang berpacaran.

Hal ini dimungkinkan bahwa Terrl' nampak
lebih tua dari usia yang seharusn!'a rlarena
rambutnya yang gondrong, kumis dan

brewoknya yang tak pernah dicukurl. semen-

tara di pihak lain, Doris Dal' masih telap segar

bugar sehingga ia kelihatan lebih muda sepuiuh

atau lima belas tahun dari umurnl a krni
Dalarn bidang film, Doris adalah aktiis yang

serba bisa. Ia mampu memerankan iakon-lakon
berat, suspence film seperti "\lidnight [,ace"
(Hitckock). Tapi iapur': cermatn cemalang
dalam jenis komedi sebagai "Pilio* Talk" yang

ia perankan bersama aktor Rock Hudson dan

"something Cotta gtve".
Sebagai penyany'i. ia adalah seorang artis

yang memiJiki timbre. uerna \urra yang tiada
d.runyu. Suaranya bersih" feeiingnya terhadap

musik sangat peka, dan gelombang-gelombang
suara yang ditimbulkannya sangat mcrdu
dan menyentuh. Doris sangat cocok untuk

JUNIOR _ I8

MASIH ingat, sebuah sYair lagu Yang
berbunyi begini :

When I was just a little girtr

i asked mY mother what will i be

Will I be haPPY whill I be rich
My mother says to me :

Que sara sara . . . etc, etc ?. Kaiau masih

irrgat. lagu yang merdu, lincah dan sangat

populer sekitar tahun 60-an ke bawah ini.
dinyanyikan oleh seorang artis bernama Doris

Kappelhoff, yang ternyata lebih dikenai dengan

nama Doris DaY.
Doris dilahirkan di Cinncinnitti, Ohio, 3

April 1924. Total .jendrai, umurnya kini genap

50 tahun lebih sebulan, kira-kira. Namun
sebagaimana dengan warna suara dan iagu-lagu
yang pernah dikumandangkannya, Doris yang

untuk ukuran wanita kita zudah pantas disetrut
nenek-nenek ini, tetap memiliki "appeatr" yang

kuat. Fusat pesona pada dilinya terletak pada

pembawaannya yang ramah, bergaul tanpa
pandang buiu, raut mukanya yang selaiu cerah

dan hampir tak pernah menunjukkan kejeng-

M



lagu-lagu yang lincah dan cepat. Di samping

Que Sara Sara, maka lagu-lagu Doris yang
pernah populer di Indonesia, antara lain "Tea
for Two", "Any get your gun" .dan "The
Black Hill".

Akan ihwal resep awet muda, maka'henek"
Doris yang selalu nampa-k "remaja" ini sempat
berujar:

"Bukankah Shakespeare berkata bahwa
manusia itu tidak ada yang bagus dan tak ada
yang jelek. Semuanya sama saja. Yang membuat
demikian hanyalah pikirannya sendiri".

Kemudian, sambil tetap senyum. iapun
meneruskan :

"Saia bukan orang ahli dalam perarvatan
kecantikan dan pemakaian alat-alat kosmetik.
Dan mungkin, sayalah orangnya kalaupun ada
di antara artis film dan musik ini, yang tidak
pernah berkenalan dengan salon kecantikan.
Satu-satunya resep yang "ortodox" tapi sangat
bermanfaat adalah: pikiran yang tenang dan
hidup teratur. Sebagai contoh, apabila anda
pergi tidur dengan pikiran kuzut, otak ruwet
dan hati was-was, cobalah anda berkaca kalau
pagi harinya anda bangun tidur. Di sana akan
nampak garis muka anda yang kusut dan ruwet
bagaikan zuper mie".

"Makanan yang sehat juga periu diperhati-
kan. Makanan sehat tidak harus makanan yang
mahal-mahal. Tapi yang penting adalah
makanan yang mengandung kadar gizi yang
tinggi. Gerak badanpun sangat penting. Anda
tidak perlu beiajar ke sekolah tari ballet atau
senam irama yang mahal ongkosnl'a. Tapi
bersepeda pagi-pagl sudah cukup untuk
melemaskan otot-otot yang kaku. Ka1au tidak
ada sepeda boleh juga jaian-jalan makan angin.
Dengan cara begitu saya yakin, anda akan a$'el
muda". (E'S.)***
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SEANDAINYA orang bertanya band apa di Ha$er's. Group ini sendiri muncul dalam dunia

r"ai"uri"-i* oanc tel,ah*mapan menaruh ieciri rekaman, lewat.lefanatikan anggautanya pada

rut"ott"v" fa-da Lntutran naaa Aan trik yang karya lagu Bimbo. Karena itulah, lantaran

. ' ', U.f"* uiu douoyu, maka bagi rirasyarakat luas, fanatikny_a dia p1{a .lau-lagu Bimbo yang

mereka alan menunjuk sebuih nama Koes Plus manis tadi; tanpa disadari lagu-lagunya sendiri

iiffi;; il"O"irv" ii"itanyaat tadi dijatuhkan lantas ada kiblatnya seperti nada-nada mineer

;"d;ltf;t;;rktfii p"ring utain, at"n yans telah ditulis Bimbo dari album ke album:

ilfi d"jrk.;*a frlo S-imbo llus lin. Apa Selanjutnya -untuk musik, kefanatikan vang

IIil"U-U"gr* ilsuiu prrryu alasan. Untuk masa memper-r-garuhi- karya--macam ini bisa disebut

ilJ_firifffirit *riri "f"f"* 
seperti yang dibuat sebagai "reminiscenza".

Koes telah banyak yang menguntit, tapi
ii6"umvu nu*"- si*i; "dengan- kemam-san BIOGRAPTTY

' bentuk liriknya yang sengaji diangkat dari
;il;; k^ry;:k ry;;stra ftamadhari KH dan ' ANAK-ANAK pecandu musik pop di

*i"g"irw" 'iiri, 
-iius 

touctr "Sunda" lewat Jakarta mulai -mengenal nama group Halim

tiopintifot" Va"i terUau folk tadi, msanya Perdanakusumah, mungkin baru berkisar

oniot fnttn"iia 6eum ada duanya. kini saya' setahun yang lewat. Sebelumnya kelompok ini
cota memtsndtrgkan sebuah nama Bimbo tadi, masih berupa har-a-pan-harapan manis da:i

9;:i" group biru yang menamak.an dirinva seoralg perwira AU vang '""'"1"t i"":
4G JUNIOR - 18
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sunda

Mer.cl ick

Iantas setelah dirasp pada kqmplex Halim tadi
banyak anak-anak mudanya yang mampu untuk
menyandang instrument sekedar buat mengisi
kesibukan anak-anak muda tadi dari pida
senang kluyuran, maka jadilah sudah lahirnya
1ary b11q Halper's. Jadi paling tidak, group ini
boleh dibilang, lahir dan tesar Oi tinlskunean
keluarga Halim Perdanakusumah. bedifasi
yang mereka terima dari managernya, terakhir
mampu . menelotkan anak-anak band yang
tergabung dalam Halper's Group ini sebaga'i
pemirda-pemuda symgatik rendalr- diri dan niau
terus- belajar dalam mernperdalam bakatnya di
musik. Ini merupakan point paling penting,
yan-g.rasanya paling menonjol tampak pada diii
anak-anak band Halper's; bila semua-ini kita
bandingkan dengannama band-band lain vans
suka "petantang-petenteng" tapi tak ada isinya !]Di atas stage, Halper's Group 

"ondong

untuk membawakan nomor-nomor lagu keras
yanC dianCkat dari album-album Uriah Heep,
Rale Earth dan sebagainya. Mereka menolak
lagu-lag_u yang bising macam milik Zeppeln
atau Purple, Iantaran sound system yang
dimilikinya sekarang ini, masih belum mampi
untuk dibuat berbising-bisingan. paling tidak,
seandainya mereka telah mengantongi sound
system berkekuatan seribu limaratus watt, saya
yakin nama Halper's akan sanggup membedah
jaman anak-anak band berjingkrak-jingkrak
macam sekarang ini. Tapi ketika saya coba
berwawancara dengan mereka soal sensasi

Panqgung macam.ini, maka Untung Yus leader
'band ini mengatakan bahwa untuk sementara
ini mereka akan berlatih tekun dulu dan tentu
saja mengutamakan musik yang keluar, baru
kemudian melai<ukan stage act (aksi panggung)
yang. tanp.a sensasi yang berlebihan-. ,'yang
penting kimi mampu bermain secara kompal
dan sanggup menggerakkan tangan penonion
untuk memberi applause atas pemunculan
kami; -maka dengan sendirinya kamipun telah
puas !" - demikian Untung.

Lain di stage, lain pula di atas lebel pH. Bila
di atas panggung mereka biasa meneriakkan
Romor-nomor lagu yang nyaris semuanya.keras,
maka untuk sebaran albumnya Halper,s lebih .

p,unya selera untuk maju di bilangan komersiil.
Komersiil di sini terutama dileiakkan dalam
vemi Indonesia, yang semrul tadi menyandang
ciri utama : liriknya gampang diceinakkai
masyarakat, dan nadanya seridiri berkisar pada

JUNIOR -. 18
47



rB,rna
untuk

Secala

Merdick &

lalu,
baru

group

Die

anda mau

kerja

tt11

ketiga

tubuhnya
.brrcti

macatn uu



rasi muda

"tong
ultr-rk

fasnya
"pop band",
paling tidak

ULAI"I CILLA
ffiEBAWAT
EEGITTIf,AilTTA

Di bawah artikei berjudut "Look pretty
my way", 6 orang gadis telah memberikan
contoh tentang cara-cara membenahi waiah
dan dahdanan mereka dengan beoerapa j,ar
kosmetik. Mereka adalah Marie Osmond,
Cilla, Carol Hawkins, Olivia Newton John;
Lynn Paul dan Susan Dey.

Untuk para juniorita, kita ambil satu
contoh saja. Cilla, laadalah satu di antaragadiegadis yang senantiasa nampak atraktip.
la tahu dengan pasti bagaimana s€harusnya
menjadi seorang wanita yang cantik dan
menarlk. Yang pertama adalah sikap yang
feminin, harus selalu nampak wajar, baik
dalam pembawaan maupun dalam dandan_
an. Cilla selalu mengusahakan dirinya dalam
keadaan yang "natural',, sewajarnya, juga
lerhaciap usaha mengenakan make_up unttk
mempercantik dirjnya.

Karena Citia hidup di Barat, maka ia
mempergunakan alat-alat kosmetik sesuai
dengan rnusim yang sedang berlaku. pada
musim panas, ia mempergunakan alat-alatkosmetik yang dingin dan kurang peka
terhadap yeaksi-reaksi kutit, untuk menjaga
aqar kulit tidak rLrsak. pada rnusim Oinginia
mempergunakan "pale foundation", yang
menyebabkan kulit muka terasa hangat dan
sinar wajah akan nampak cemerlang,

Warna mata (eye colour) harus pula
disesuaikan dengan musim yang sedanE

i

keras

keiebiha{ yang boieh dibihng

rambut
kemampuair

masa kini,

oerlaku. la juga senang bereksperimen
dengan warna-warna niata, dengan rnemper_gunaKan eye shadow yanq berlain_lainan.
Untuk rambutnya ta m6mpergunakan
"cream conCitioner,' sehingga selalu nampak
mengkilap. la tidak suka memakai lipstick.
Sebagai_. pengganti tipstick dipakainya atatkosmetik "Biba" yang biia m6mbuat
bayangan-bayangan rnulut menurut kebutu_
han.(E.S.). ***
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lennc oxact{c PERAGAWATI DEN(;,\N
BAKAT RAN(;KAP

MUKA BARU dalam group The profs
pimpinan Sumi Hakim dan Rima Melati, yang
paling menonjol saat kini adalah Lenna Sunaryi
(21 th). Dara ayu ini setelah menyelesaikan
pelajaran di SMA tertarik akan dunia fashion
show dan peragawati sebagai professi yang
dipilihnya. Dari kenyataan di bidang ini, Lenni
nampak punya kans lebih maju.

Tidak itu saja, Lenna masih mempunyai
kesanggupan di bidang lain yang belum tergali.
Yaitu bidang musik dan lagu-lagu pop. Ia
memiliki kepandaian dalam memainkan piano
dan organ. Dengan membentuk suatu kelompok
musik yang terdiri para remaja putri dan Lenna
pada piano dan organ, hal ini merupakan
sumbangan yang besar dalam lingkaran musik di
tanahair. Tentu saja, dengan anggauta-anggauta
yang baru, mereka memerlukan kekompakan
dan harmonisasi permainan terlebih dahulu.

Tidak saja kedunia musik dan seni-suara,
Lenna masih mempunyai kesanggupan yang
lain, yaitu membau'akan berbagai macam
tarian, baik tari daerah maupun tari-tari modern
dan sebagai dramauati serta jadi bintang layar
putrh.

Beberapa waktu yang lalu Lenna telah \
muncul dalam suatu fragmen dari BPK dengan
judul "Dua Insan". .Dalam fragmen terselut
Lenna telah dapat mengimbangi permainan
Rima Melati, suatu hal yang diluar dugaan
mengingat ia baru pertama kali muncul sebagai
dramawati. Di sini nampak ia memiliki baliat
besar yang terpendam.

. R.Y. Pello sebagai produser dari fragmen
"Dua Insani' itu menyatakan kekagumannya
dan memastikan, bahwa Lenna akan menjadi
dramawati yang istimewa dan calon (muka
baru) yang baik untuk main film. (Ainu) ***



T
f
l
T
n
n
I
u
D

n
T
D
tr
T
T
f
u
tr

BUJANGAN MLARAT

* Mus MulYadi

Suka duka dadi buiangan mlarat
Urip mondok wesele kereP telat
Ora wani kenal 'cah aYu-aYu
Sebab wedi Yen diiak mlaku'mlaku

Aja-aia diiak mlebu nang toko (toko)

Yen kon mbayar blaniane ming bisa mlongo
Piye teh mangsuli piye leh ngendangi
Ben bisa tetaP teh iaga gengsi 2 X

Many's the tine I've been mistaken
And many times anfused, goru wrong
Yes, and I've often felt forvken And I drramed that my soul

nnf,nn nntr u

AMENCAN TUNE

* Paul Simon

And certainly misused,
Oh but I'm all right, I'm all
right,
I'm ust wearY to mY bone9,
Still, you don't exPect to be

Bright and bon vivant
So far away from home, so far
away from home

I Don't know a soul who's not
been battered
I don't have a friend who feels
ata ease,
I don't know a dream that's not
been shatterd
Or driven to its knees,
Oh but it's all right, it's all right
For we lited so well so lang.
Still, when I think of the road
vre're trav'ling on
I wonder what's gone wrong.
I can't help it,I wonder what's

Kepeksane Yen bengi kon ngeterke
Diiak nonton iare Peleme rame

Wiwit esuk kudu muter Pikire
Ben supaya hasil golek duwite

Aja nganti nandang isin mengkone
Apa wae korban mesti ditindak-ke
Ngrombengke clanane ngrombengke k lambine
Ya ben mbuh Pira mengko PaYune

{<rcs unexpectedly
And looking back down at me,
Smiled reasswinglY
And I dreamed I was flYing
And hish up above mY eYes

auld clearly see

The statue of Liberty

NUSANTARA IV

" Koes Plus

Sailtng away to sea

And idreamed I was flying Lihatlah lihat pemandangan

For we come on the ihip they Betapa indah mengag.umkan

call the Maylower Lautan bunga luas ntan

lle coine on the ship that siled Angin bertiup menyegarkan

the moon,
l4)e come in the age's most * Nusantara - Nusantara

uncertain hours, lnilah surga didunia
And sins an American Tune. Nusantara - Nusantara

Oh ardT's all right, it's all right, Tanah impian manusia

it's all right
You can't be forever blessed, Lihattah-lihat sawah ladang

Still tomonow's gonna be Betapa subur menyenangkan
anotherworkw day Parit dan sungai dan bengawan

And I'm tryinglo irt *^, rest, Jernih mengalir dari hutan (Ke *)

Thdt's all, I'm tryW to get
some rest La la la la la ta, ta la la ta " " (3X)
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KU TINGGALKAN KOTA ITU

* The Zero's

Telah lama'ku tinggalkan kota itu
Dengan rasa sedih dan duka
Seiak kau pergi menghadap kepadaNya
Tak 'kan mungkin lagi 'ku kembali

* Jangan kau salah sangka
'Ku t'lah melupakanmu
Janga n -janga n la h ka u begitu

lngin rannya hatiku 'kan kembali
Namun 'ku takut terkenang lagi
Pasti-pastilah'ku'kan ingat selalu
Kinh sedih yang kau tinggal padaku
Maafkanlah bila'ku tak 'kan kembali
Kini kau tahu isi hatiku
Hanya dapat'ku berdoa kepadaNya
Bahagialah kau di pusaramu (2X)

MIND GAMES

* John Lennon

lle're phying those mind games
together
Pushing the banies, planting
seeds,
Playins the minll guenilla,
Chanting the Mantra : "Wace on
earth."
l4/e all been playinC thov mind
games forever,
Some kinda druid dudes, lifting
the veil,
Doin' the mind guerrilla,
Some call it rrugic, the rearch
for the greil.

** Love is the answer,
And you know that for sure,
Love is a flower,
You gotta let it, you gotta
let it grovn.

So keep on playing those mind
gomes togethef.
Faith in the future out of the
now,
You just can't beat o4 those
mind guenillas,
Absolute elsewhere in the stotes
of yow mind.
Yeah, we're playing tlos mind
games forever,
Proiecting our images in space
and in time.

JUNIOR_18
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Doakanlah sayang'ku jauh darimu
Semoga'ku akan kembali
Namun bila tiada kabar dariku
Itu berarti bahwa'ku t'lah tiada

Suatu saat'ku kembali padamu sayang

FACE TO FACE

+ The Shoes

re

** Lo1e is the anwer,
And you knov' that for ilre
Yes is sunender,
You gotta let it, you gotta
let it go.

So keep on playing those mind
games together,
Doing the ritwl dance in the sun;
Millions of mind guerrillas,
Putting their soul power to the
Kharmic wheeL
Keep on playing those mind
games forever.
Raising the spirit of peace and
love
Love
(I want you to nake love, not
war, I know you'rve heud it
before).

You don't have to love me like
you did
So please come here and stay
You make me feel like I never felt
So please stay here to help.

\A/e can catch we'll catch them all
And never let it go
IAb can have it all so get so far
We look at a face
We're gonna win the race
We'll find another face

We're face to face (2X)

I nlust f ind something you like
We got to try try it please
I will see all their lies
And it going be allright.

We can catch ure'll catch them all
And never let it go
lA/e can have it all so get so far
We look at a face
We're gonna win the race
We'll find another face
We're face to face (2X)

KU PERGIJAUH

- Deddy Dores

Kekasihku dengan sedih 'ku akan pergi
'Ku merantau jauh sayang
Mungkin tak akan kembali
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ANYAK sebab yang Oapat menimbulkan'
suatu perpecahan pada group-group band,

menjadi rahasia
induk, lalu mendirikan group band baru. Sebab memang di situlah letak professi mereka

dalam mencapai karier dan ketenaran nama melalui seni musik.
Begitu juga dengan perpecahan "The Beach Girls" yang lalu ; hanyalah disebabkan

oleh kesalahan pengendalian emosi yang tak sehat, yang mana terletak pada ketidak
- adanya kecocokan dalam pembicaraan sesuatu persoalan antara leader dan vocalis.

Tapi setelah masa "istirahat" mereka diawali ;Ani Kusumamelawat ke Malaysia. Rieza
ke lrian Barat bersama group band "Chendrawasih" sedang Srie dan Yanthi
membentuk group baru yang mereka namakan "The Oueen" di Surabaya.

Ternyata dalam pertemuan mereka di Jakarta kembali, tepatnya tanggal l3April
yang lalu, atas ide baik dari Yossi Finansie. ex vocalis "PrincessTone", mdca
bangkitlah kembali 'The Beach Girls" dari tidurnya selama ini. Yang mana

{

\mereka tetap mempunyai formasi seperti dulu ; Ani Kusuma (drum),
Rieza (organ), Yanthi (melody), Srie tVlujirun (bass/vocal) plus Jossi
F inansie ( leader/vocal ).

Setelah terbentuknya group musisi:musisi remaja ini kembali,
mereka akan mengadakan penampilan stage sohw pertamanya di
Jakarta pada ttlinggu pertama bulan lVlei ini, Dan setelah itu
"The Beach Girls" akan melakukan tour shownya ke

Ambon.
Sebagai "biang" dari group-group cewek, ex pemain

rythem "Dara Puspita" ini menerangkan; "Setelah
perpecahan kami yang lalu, kini kami menyadari untuk
mempertahankan group ini se abadi mungkin".

Dalam menelaah suatu perpecahan group, mereka
berpendapat; Yang terpenting dengan berdirinya satu
group, harus ada saling pengertian dan sejiwa dalam
pengembangan karier.

"Seperti group kami sekarang ini, harus mempunyai
motto ; satu untuk semua dan semua untuk satu group",

-, lanjut Yossi dengan waiah optimis. Yang dimaksud Yossi

tentunya tidak termasuk "pacar".
lVlemang, mengusahakan keabadian suatu group agai'
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dapat menjangkau ketenaran nama,
plus mutu, tergantung dari pribadi
anggauta-anggauta group tersebut
sendiri. Di sini termaksud juga
jatuh bangunnya^ "The Beach
Girls"; kesalah Tahaman dapat
dan pernah dilakukan, tapi harus
juga dapat diselesaikan tanpa menu.
rutkan emosi yang. berlebihan hanya
untuk membenarkan prinsip masing-
masing.

Kelompok- musisi-musisi cewek yang selain
memuia ,"Grand Funk" juga menyenangi
aransement ,musik "God Bless" ,terutama
Achmad Albar ini, mengatakan; "ltu,
group-group band cewek yang baru muncul
sekarang ini, terlalu banyak melakukan
gembar-gembor dan omong besar dalam aliran
musik. Seolah-olah mereka itu sudah mempunyai

mutu dalam permainan mu-
siknya", kata si "Sriti Emas,,
di pembicaraan rekan-rekan-
nya.

Sehubungan dengan penilaian
mereka terhadap group-group
band cewek. mereka angkat
topi akan kekompakan dan
keserasian fuarmainan musik
dari "Pretty Sisters". Juga
mereka optimis akan keberha-
silan kelompok bersaudara dari '

kota Surabaya tersebut, pada
hari-hari mendatang.
tVlenyinggung soal kegiatan da-
lam bidang stage show, seperti
group-group cewek lainnya,
"The Eeach Girls" tak mem



punyai penonjolan warna maupun watak sesuatu aliran.
Hal ini diakui sendiri oleh Ani Kusuma secara

blak-blakan ; "Sebagai musik show, yang kami
pentingkan adalah selera penonton di mana kami
mengadakan penampilan show". Lain halnya
dengan rekaman-rekaman "The Beach Girls"
pada L.P. nya yang lalu, menyuguhkan

agu pop modern
Terikat satu sama

tersebut, "The Beach Girls" yang mem-
punyai ambisi untuk menjadi top group cewek
ini, seharusnyalah mereka lebih banyak dan giat
berlatih. Sebab yang menilai kesempurnaan musik
mereka adalah masyarakat penonton serta

musisi-musisi lain.
Sebagai manusia yang cukup dikenal publik,

An! Kusuma yang mempunyai . simpanan
, permainan silat ini, mengatakan dengan sportif
sekali ; "Selama tertidurnya group kami

bernada sweet sound.
lain dengan persoalan

beberapa saat yang lalu, banyak
kesalahan-kesalahan yang kami
lakukan. ltulah. yang pertima
kali kami sadari, perpecahan dan
perpecahan akan selalu menya
kitkan dan ketinggalan untuk
mengejar karier masa depan
group kami !ni. Kami akan
sangat berterima kasih sekali atas
segqla kecaman dan kritik.
Betapapun pedasnya, yang ter-
penting bagi kami selamanya
bersifat membangun. Semoga di
masa-masa yang akan datang,
dijauhkanlah kami dari perpe-
cahan group lagi". (yanto)."**
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NAMANYA cukup manis,
semanis wajah pemilik nama
tersebut, demikian kata-kata
pertama yang terlintas di
benak waktu berkenalan de-
ngan salah satu karyawan p.T.
Desa Air dan kebetulan
menyediakan waktunya untuk
sedikit dua dikit mengobrol
tentang pelbagai pengalaman-
nya pada bidang tugasnya.
Remaja kelahiran Ibu kota ini,
dalam menjalankantugasnya di
P.T. Desa At, tergolong
seorang karyawan yang serba
bisa. Sebab di suatu saat dia
mungkin harus menjadi s+
kretaris, atau di kesempatan
lainnya dia harus menjadi
guide untuk mengawal para
turis yang berasal dari Negeri
Belanda, ataupun dari negara-
negara yang lain. Dan di
kesempatan lain dia akan
menyelusupi pintu-pintu ke
dutaan untuk mengurus visa
yang diperlukan oleh para
wisata.

"Memang, cukup me
musingkan, akan tetapi hal itu
memang zudah menjadi tujuan
Lily sih. Semula saya sendiri

JUNIOR - 18
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GLIW 1TWALIA
cari pengalanary dalam
bidang lgpariwisataarl
juga hanya coba-coba untuk
menjadi guide. yah katakanlah
sekedar mencari pengalaman,
telapi rupa-rupanya istilah
tersebut luluh dari pikiran
saya dan akhirnya timbullah
satu kepercayaan yang kuat
bahwa bidang inilah karier
saya," cetus Uly dengan
ramah.

"Banyak orang mengira
bahwa rnenjadi guide adalah
pekerjaan yang mudah. Asal
sudah membawa bekal bahasa
asing disangkanya zudah dapat
menjadi guide yang baik,
Pendapat ini salah sama sekali,
sebab untuk menjadi guide
yang baik di samping mem-
punyai bekal bahasa sebagai
alat komunikasi dengan wisa-
tawan, kitapun harus memiliki
daya ingat yang kuat di
samping pengetahuan umum
yang luas dan tidak hanya
terbatas pada kawasan Tanah
Air saja, tetapijuga situasi dan
kondisi negara . negara lain
terutama negara tempat asal
tamu yang kita bawa. Sehingga
bila tak ada obyek wisata yang
kita obrolkan, terutama dalam
perjalanan manuju sesuatu
tempat, maka kekosongan
waktu itu dapat kita isi dengan
menceriterakan tempat-tempat
wisata lain, sehingga dengan
demikian para wisatawan ter-
sebut akan tertarik juga untuk
mengunjungi tempat yang kita
ceriterakan itu." kata sarjana
muda Inggris UKI dengan gesit
seperti ulahnya bila Lity
menghadapi para wisatawan.
Pada Konperensi PATA yang
belum lama ini berlangsung dl
Jakarta, Uly Malia, 

- 
sempat

pula ikut mendarma bhaktikan

kebolehartnya, meskipun pada
kesempatan itu Lily di hari
pertamanya cukup dibuat ke-
walahan dalam mengawal para
peserta, akibat adanya sedikit
kesalah tafsiran karena terjad!
nya acara yang tak sesuai
dengan daftar yang dia terima.

"Terpaksa Lily harus nyro-
bot mike yang bukan hak Uly,
soalnya bis yang dipakai tak
ada mike serta tak ber-AC
pula. Untunglah situasi dapat
segera saya kuasai, kalau
tidak. .. . .kan bisa berabe".
Sebelum mengakhiri perte-
muannya dengan Junior, Lily
sempat berpesan agar para
Junior yang ingin terjun ke
dunia pariwisrtta, baik sebagai
guide atau apapun hendaknya
dari sekarang sudah bersiap-
siap sebab seperti kita tahu
bahwa bidang tersebut, di
Tanah Air kita ini akan
mempunyai masa depan yang
baik. Bersiap-siap bukan hanya
dengan bahasa dan pengetahu-
an yang luas, tetapijuga dengan
ulah kita, sebab Lily yakin
bahwa para wisatawan itu
bukan hanya ingin melihat-
lihat keindahan alam Indone-
sia, tetapi mereka juga ingin
mengetahui sampai di mana
kebenaran kata yang berucap
bahwa bangsa Indonesia itu
terkenal ramah, sopan dan
termasuk bangsa yang ber-
budaya tinggi. (narjo) ** *
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SUASANA pesta kampung menyambut
datangnya Hari Raya ldul Fitri esok pagi

benar-benar di-manfaatkan oleh para

warganya. Tak satupun di antara warga

kampung tersebut melewatkan kesempat-

an yang baik itu berlalu tanpa kesan.
Semuanya datang ke laPangan Yang
letaknya tak begitu jauh dengan kantor
kelurahan. Dari anak-anak sampai orang
dewasanya semuanya bergembira dalam
menyambut datangnya hari bahagia itu.
Sayang kegembiraan itu tak lama, sebab

di tengah-tengah mereka itu berpesta
pora. tiba-tiba terdengarlah sebuah jeritan
yang asalnya tak begitu jaLh dari tempat
tersebut. Ternyata di tempat itu teriadi
pembunuhan. Sesosok mayat kemudian
meniadi perhatian para warga. Pihak
keamanan yang mengetahui keadaan

tersebut segera memblokade tempat itu.
Semua warga desa yang menguniungi
keramaian tersebut terpaksa harus dipe-
riksa dulu sebelum mereka itu meninggal-

JAWABAN QUIZ NO. 15

JAWABAN YANG BENAR : Si ibu min-
ta cerai, karena si bapak memberi
tugas kedua anaknya berlawanan
arah. Yang satu pergi ke arah barat
pulang/pergi . menrbelakangi mata-
hari, sedang yang pergi ke arah ti-
mur pulang/pergi menantang mata-
hari.

PEMENANG.PEMENANGNYA :

Pemenang I (Rp.7.000,-) :

I RFANI
Ji. Gerjen No. 66
YOGYAKARTA.

kan tempat keramaian untuk pulang. Dari
hasil pemeriksaan yang dilakukan secara

marathon itu, akhirnya seorang pengun-
jung terpaksa ditahan karena dia
dicurigai. Dan karena waktu diadakan
pemeriksaan dia berakta : 'Waktu ter-
jadi pembunuhan itu saya sedang
enak-enak main gitar untuk menikmati
keindahan rnalam yang suasananya begitu
terang akibat sinar bulan purnama". maka
dia kemudian langsung dituduh sebagai
pembunuh si korban. Sekarang mengapa
dia harus dituduh sebagai pembunuhnya.

sedangkan main gitar di bawah sinar
bulan purnama adalah merupakan hal
yang biasa.

Redaksi menantikan datangnya surat
jawaban anda di Kebun Kacang 2914
Jakarta. Kirimkan jawaban tersebut dan

iangan lupa menempelkan kupon Ouiz
yang ada di bawah ini pada Kartupos
yang anda kirim. Selamat menebak.

Pemenang ll (Rp.5.000,-) :

IRDA
d/a ldroes
Biro Adm. Umum
Ktr.GUB/KdhRIAU
PEKANBARU.

Pemenang ll! (Rp. 3.000,-) :

EDY SISWANTO
Pengantigan Gang V/1 5-C
BANYUWANGI.
Kepada para pemenang yang berhasil

merenggut hadiah-hdiah Ouiz No. 15,

tak lupa kami ucaPkan SELAMAT.
Sedang bagi yang belum berhasil, fami
harapkan jangan berputus asa, siapa tahu

di Ouiz mendatang ini keberuntungan
menyertai anda.
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- Kau betul-betul mempunyai kumpuian
buku-buku yang bagus, kata seorang
tamu, tapi harus saya katakan bahwa
buku-buku itu akan lebih baik bila
ditempatkan di lemari buku.

- Semua beres, kata tuan rumah, tapi
katakan dulu dimana saya dapat
meminjam lemari buku. (Subro). +**

Guru bahasa Indonesia berdiri di muka
kelas. Dia berkata :

- Saya menafsirkan begini : saya, kau, dia,
kita, mereka... menangis. Herman,
coba tirukan apa yang telah saya katakan
tadi.

- Herman : - Seluruhnya menangis, pak
guru. (Subro). ***

- Pasangan suami isteri duduk dalam bioskop.
Dipertontonkan adegan percintaan, dimana
Charles Bronson dengan penuh nafsu birahi
mencium seorang wanita.
- Coba itu Mas, kata isterinya, lihatlah bagai

mana dia mencium wanita !.
Jawab suaminya :

- Tapi kamu jangan lupa, berapa banyak uang
yang diperoleh Bronson untuk mencium
wanita itu. (Subrs) **'t
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BUKAN . . .

(Sambungan dari hal 9)

yang membuatku kacau. Jalan pikiranku buntu.
Aku tak punya rencana lain kecuali menemui
bekas gadis yang pernah kucintai, Faridha.
Yang kuketahui memang masih single.

"Habis sulit cari jodoh sih", katanya sambil
tertawa, akupun cuma nyengir-nyengir saja.

Menjelang malam barulah kukatakan apa
maksudku sesungguhnya. Tenang-tenang saja

Faridha mendengarkan apa yang kukatakan,
malah kadang-kadang senyum-senyum sambil
menunduk. Tanpa rasa malu dan harga diriku
sebagai lelaki akhirnya kutanyakan akan
kesanggupannya.

"Bersediakah kau lda ?" kataku pernuh
harap. Ida diam, malah menunduk semakin
dalam, sehingga sebagian dadanya yang tak
tertutup oleh baju terlihat dengan jelas.

"Meski kau tak mencintaiku, tapi tolonglah
sekali ini saja Ida"' Kataku dengan harapan
paling akhir. Dan ternyata usahaku tak sia-sia,

Faridha menyanggupi.
"Besok malam aku jemput ya ?" Faridha

mengangguk. Jarinya kugenggam lalu kusalami
dengan kencang dan lama. Akupun lalu pulang
sambil bersiul-siul penuh kebahagiaan.

Setelan jas yang kupakai adalah jas
pinjaman. Lengannya terlalu pendek sedang

tubuhku terlalu jangkung- Dari pada tak
memakai, bukankah dengan jas lebih keren
meskipun cuma jas pinjaman.

Jam tujuh lebih seperempat aku menuju kc

rumah Faridha. Begitu aku memasuki halaman
rumahnya, Faridha menyambutku dengan baju
model terakhir yang berbau keningratan.
Benar-benar tampak anggun dan menarik. Pada

bibirnya dipoles lipstik yang tidak terlalu
menyala. Persis sama dengan seleraku. Dan di
atas bulu matanya yang lentik yang kutahu
memang tempelan, terlihat garis pensil hitam
melengkung. Aku cuma geleng-geleng kepala

mengagumi kecantikannya.
"Kenapa kau geleng'geleng kepala Anton ?"

tanyanya.
"Kau..., sungguh canlik Ida" kataku

dengan tulus. Ida tersenyum ialu menundtrk.
"Mari kita berangkat Ida ?" Kataku

kemudian.
"sebentar Anton, aku masih menunggu

teman kita"- KatanYa.
"Menunggu siaPa ?"
Ida tersenyum lalu menunjuk ke arah pintu'

Dan di sana, di pintu masuk rumah Ida, terlihat
sahabatku telah berdiri dengan tertegun.

"Kau . . .Choliq ?" Kataku rperti tidak
percaya.

"Dan kau . . . .Anton, juga di sini ?". Ida
tertawa, sahabatku tertawa lalu akupun
ikut-ikut tertawa.

Dengan kekacauan Pikiran vang tak
habis kumengefii, kamipun pergi bersa-

ma Aku menggandeng tangan lda sebelah

kiri dan Abdul Choliq sebelah kanan.

Sekarang stand tetap 1-1 karena Ida

tetap milik kami bersama meskipun
cuma semalam itu.***
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* "PERCERAIAN"; adatah
judul baru dari film yang akan
diproduksi PI Daya Isteri
Film, sesudah menyelesaikan
filrn "Si Pincang" yang seka-
rarg judulnya diubah menjadi
"Jangan Kau Tangisi" didu,
kung oleh penyanyi-penyanyi
Nanin Sudiar, Lilies Suryani.
Rita Zatana dan last but not
least Ratno Timur.
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ALICE

(Sambungan dari hal 3)

Republik Indonesia yang berpenduduk 1 25 juta
orang itu hanya memiliki 2 pesawat DC-8.

Lantas kalau Alice Cooper yang hidupnya
hanya jual suara, walaupun dengan gaya dan
tingkah laku yang aneh, karena dibarengi
dengan main-main mistik segala, bukanlah
sesuatu yang aneh bagi orang-orang yang hidup
di dunia Barat. Di sana siapapun yang memiliki
uang dapat memiliki apa saja yang diingininya.

Nah, tertarik pada tulisan di pesawat
terbang itulah, kita menyempatkan diri
menonton pertunjukan yang diadakan Alice
Cooper disebuah gedung di London' Semua
ruangan gedung sudah disesaki oleh penonton
yang umumnya terdiri dari kaum rentaja. Begitu
Alice Cooper muncul dengan pakaiannya yang
serba unik dan eksentrik serta dengan wajah
;uang dicoret-coret berikut rambut yang serba
semrawut, langsung saja sorak sorai menggema.

Dan begitu Coopet menyanyi, semua penonton
berjingkrak-jingkak bagai orang-orang yang
kemasukan. Kita hanya bisa ketawa, tanpa
sadar bahwa dari segi inilah Alice Cooper dan
groupnya mengeduk uang . . .

GROUP NOMERWAHID.
Alice Cooper bersama groupnya yang

terdiri dari Glen Buxton, Michael Bruce, Dennis
Dunaway dan Neal Smith, beberapa waktu yang
lalu telah terpilih sebagai pemenang award 1974
yang diberikan oleh "Circus Magazine" bekerja
sama dengan Shure Modern Music Makers.

Jika sampai Alice Cooper dan groupnya
yang terpilih, sudah tentu karena dari segi

komersiilnya memang saat ini pemuda eksentrik
bersama keempat temann-va itu sedang berada
paling atas.

Group "Black Sabbath" 1'ang dianggap kuat
dan mempunyai pengaruh khusus dalam poll ini
hanya menduduki tempat ke-6. sedang "Led
Zeppelin" berada di tempat ke-29.

Alice Cooper sendiri sebagai penyanyi vocal
pria menduduki tempat ke-6 di bawah Ian
Anderson, Jon Anderson, David Bowie, Dave
Byron dan Joe Cocker. Sementara itu piringan
hitam yang berbentuk album dimenangkan oleh
Aladdin Sane (David Bowie). Berlin (Lou Reed)
dan tempat ketiga direbut Billion Dollar Babies
(A[ce Cooper).

Karena populernya, Alice Cooper telah pula
diterjunkan ke dunia film melaiui produser
Frank Perry yang membikin fiim "The Diary of
a Mad Housewif'e".

Meskipun di atas pentas Alice Cooper tetap
tampil dengan segala macam keeksentrikan
yang berbau mistik, sebenarny'a dalam
kehidupan sehari-hari ia merupakan seorang

anggauta keluarga yang tenang. Hal ini tercermin
dari hobby-nya yang lebih senang berkumpul
bersama keluarga atau menonton televisi dengan
tenang. Satu-satunya hobby yang barangkali
membikin orang selalu kaget adalah i pesawat
jet pribadi ! Sudah tentu tidak sembarang orang
bisa memiliki hobby seperti Alice.

Alice Cooper yang tinggi semampai itu
sebenarnya mempunyai nama asli Yincent
Fournier dilahirkan di Phoenix, Arizone (AS)
pada 4 Pebruari 1948. Tingginya 1,78 meter,
berambut hitam dan masih single. Pi-ringan
hitamnya yang pertama diedarkan pada tahun
1965 dengan judul "Don't Blow Your Mind".
Sedang lagu-lagunya yang menjadi top hits
adalah; Elected, Schools's out, By my Lover,
Helio Hurray, Dead Babys, Under my Wheels
dengan long-plays; Pretties for you, Easy
Action, Love it to Death dan Billion Dollar
Babies.

Belakangan ini ia menggemparkan dunia
lagu-lagu pop, karena penampilannya bersama
seekor ular.- Ya. hanya dia yang menyanyi
dengan berteman dengan seekor ular, padahal
sebelumnya ular selalu dijadikan teman oleh
penari-penari telanjang. Idea-idea yang baru
selalu saja membikin dirinya semakin ter-
"siram" dengan jutaan dollar honqr.(ewa)***
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MENGAPA. . J

(sambungan dari hal. 1 3 )
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Sebab sampai sekarang ini,
selain The Beatles, banyak
musikus pencipta lagu seperti
Adrian Henry, Brian Patten,
bermukim di sana. Belum
lagi group-group band, yang
tak terhitung jumlahnya.

Semenjak kematian mana-
gernya, Brian Epstein, thc
Beatles kemudian ramai-ramai
bermeditasi dengan seorang!
ahli mistik bangsa India di
Wcles. Lantas ke mana pergi-
nya musik pop ? Jauh ke
sana. Tetapi tidak berhenti.
Dia terus berkembang. Jelas-
nya muncul superstar-super-
star baru, group-group baru,
seperti Rolling stones, The
Spencer, Davis group, yang
membawakan aliran musik
Hard rock, dan banyak lagi.

Pop musik memang popu-
ler artinya, dengan lirik lagu
yang mudah dimengerti oleh
setiap orang (khususnya para
remaja). Karena musik pop
adalah alat yang paling mu-
dah untuk menyatakan ex-
pressi seseorang, kcsedihan-
nya, kegembiraannya, keka-
gumannya atas scsuatu. jiwa-
r,ya yang berontak kesen-
sualitinya dan lain-lain, maka
tak anehlah gubahan lagu
pop, sampai dewasa ini tetap
digemari oleh para remaja.
Musik adalah bahasa kehidup
an, lantas mengapa kita tidak
senang musik pop ? Itu sa-
lah. Lirik-lirik lagu pop me-
nyuarakan pula aspirasi anda,
kata hati anda yang tak
kesampaian, jadi bukan seke-
dar lirik-lirik lagu cinta-cinta-
an yang cengeng. (Aroffie).**,*
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ALICE

(Sambungan dari hal. 3)

Republik Indonesia yang berpenduduk 1 25 juta
orang itu hanya memiliki 2 pesawat DC-8.

Lantas kalau Alice Cooper yang hidupnya
hanya jual suara, walaupun dengan gaya dan
tingkah iaku yang aneh, karena dibarengi
dengan main-main mistik segala, bukanlah
sesuatu yang aneh bagi orang-orang yang hidup
di dunia Barat. Di sana siapapun yang memiliki
uang dapat memiliki apa saja yang diingininya.

Nah, tertarik pada tulisan di pesawat
terbang itulah, kita menyempatkan diri
menonton pertunjukan yang diadakan Alice
Ciooper disebuah gedung di London. 5smun
ruangan gedung sudah disesaki oleh penonton
yang ulnumnya terdiri dari kaum remaja. Begitu
Alice Cooper muncul dengan pakaiannya yang
serba unik dan eksentrik serta dengan wajah
vang dicoret-coret berikut rambut yang serba
semrawut, langsung saja sorak sorai menggema.
Dun begitu Cooper menvanli. semua penonton
berjingkrek-lingkak bagai orang-orang tang
kemasukan. Kita hany,a bisa ketawa, tanpa
sadar bahrva dari segi inilah Alice Cooper dan
sroupnla mengeduk uang . . .

GROUP NOMERWAHID.
Alice Cooper bersama $oupnya yang

terdiri dari Glen Buxton, Michael Bruce, Dennis
Dunaway dan Neal Smith, beberapa waktu yang
lalu telah terpilih sebagai pemenang awafi 1974
yang diberikan oleh "Circus Magazine" bekerja
sama dengan Shure Modern Music Makers.

Jika sampai Alice Cooper dan groupnya
yang terpilih, sudah tentu karena dari segi
komersiilnya memang saat ini pemuda eksentrik
bersama keempat temannya itu sedang berada
paling atas.

Group "Black Sabbath" yang dianggap kuat
dan mempunyai pengaruh khusus dalam poll ini
hanya menduduki tempat ke-6, sedang "Led
Zeppelin" berada di tempat ke-29.

Alice Cooper sendiri sebagai penyanyi vocal
pria menduduki tempat ke-6 di bawah Ian
Anderson, Jon Anderson, David Bowie, Dave
Byron dan Joe Cocker. Sementara itu piringan
hitam yang berbentuk album dimenangkan oleh
Aladdin Sane (David Bowie). Berlin (Lou Reed)
dan tempat ketiga direbut Billion Dollar Babies
(A[ce Cooper).

Karena popuiernl'a. Alice Cooper teiah pula
diterjunkan ke dunta lilm melalui produser
Frank Perry yang membikin film "The Diary of
a Mad Housewife".

Meskipun di atas pentas Alice Cooper tetap
tampil dengan segala macam keeksentrikan
yang, berbau mistik, sebenarnya dalam
kehidupan sehari-hari ia merupakan seorang
anggauta keluarga yang tenang. Hal ini tercermin
dari hobby-nya yang lebih senang berkumpul
bersama keluarga atau menonton televisi dengan
tenang. Satu-satunya hobby yang barangkali
membikin orang selalu kaget adalah ; pesawat
jet pribadi ! Sudah tentu tidak sembarang orang
bisa memiliki hobby seperti Alice.

Alice Cooper yang tinggi semampai itu
sebenarnya mempunyai nama asli Vincent
Fournier dilahirkan di Phoenix, Arizone (AS)
pida 4 Pebruari 1948. Tingginya 1,78 meter,
berambut hitam dan masih single. Piringan
hitanrnya yang pertama diedarkan pada tahun
1965 dengan judul "Don't Blow Your Mind".
Sedang lagu-lagunya yang menjadi top hits
adalah; Elected, Schools's out, By my Lover,
Hello Hurray, Dead Babys, Under my Wheels
dengan long-plays; Prelties for you, Easy
Action, Love it to Death dan Billion Dollar
Babies.

Belakangan ini ia menggemparkan dunia
lagu-lagu pop, karena penampilannya bersama
seekor ular.- Ya, hanya dia yang menyanyi
dengan berteman dengan seekor ular, padahal
sebelumnya ular selalu dijadikan teman oleh
penari-penari telanjang. Idea-idea yang baru
selalu saja membikin dirinya semakin ter-
"siram" dengan jutaan dollar hongr.(ewa)***
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MENGAPA. . .'

(sambungan dari hal. 1 3 )

Sebab sampai sokarang ini.
selain The Beatles, banyak
musikus pencipta lagu seperti
Adrian Henry, Brian Patten,
bermukim di sana. Belum
lagi groupgroup band, yang
tak terhitung jumlahnya.

Semenjak kematian mana-
gernya, Brian Iipstein, the
Beatles kemudian rarnai-ramai
bermeditasi dengan seorang
ahli mistik bangsa India di
Wries. Lantas ke mana pergi-
nya musik pop ? Jauh ke
sana. Tetapi tidak berhenti.
Dia terus berkembang. Jelas-
nya muncul superstar-super-
star baru, group-group baru,
seperti Rolling stones, Thc
Spencer, Davis group, yang
inembawakan aliran musik
Hard rock, dan banyak lagi.

Pop musik memang popu-
ler artinya, dengan lirik lagu
yang mudah dimengerti oleh
setiap orang (khususnya para
remaja). Karena musik pop
adalah alat yang paling mu-
dah untuk menyatakan ex-
pressi seseorang, kesedihan-
nya, kegembiraannya, keka-
gumannya atas sesuatu, jiwa-
nya yang berontak kesen-
sualitinya dan lain{ain, maka
tak anehlah gubahan lagu
pop, sampai dewasa ini tetap
digemari oleh para remaja.
Musik adalah bahasa kehidup-
an, lantas mengapa kita tidak
senang musik pop ? itu sa-
lah. Lirik-Lirik lagu pop me-
nyuarakan pula aspirasi anda,
kata hati anda yang tak
kesampaian, jadi bukan seke-
dar lirik-lirik lagu cinta-cinta-
an yang cengeng. (Aroffie).***
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brwa;rnnyl. Selaltun kcurtt-
tlian i;r nrcrrrlrrntuk l)an(l yxng
dihcri6glrn:r "'l ltr: ()u;rl ro All
(iirls lffitl".

Koliiia rnain tli nilc t:ltrlr
murahan di New York scorrn,l
pcnetri bakll tlari l,onrlon
bcrnanta Micky Most nrclihul
Suzi bcnrksi padr l)ass gillrr, ltr
tcrt:rrik p:idr kcnraurpuan ga-
dis yang lincah ini. Kcpadl
Suzi kemudian tlilawlrkatr
unluk sualu kontrak di l,on-
don- Mulanyr ayahnya yang
bcrtllrah I lalia rlun il)unyx
yang bcrtlaralt I longaria ilrr
tidak bcrani rnclepas Suzi yang
rrnsilr kccil ilu.'l'api karc[ur
rlrortrlllll Suzi adalah scol:u4l
gltlis yirng penult lrntbisi, rnau
tidtk urau ia tlilcpas .juga kc
Inulrt'ri$" Dll r sinil:rlr k,:rtrurlian
n",n,, *), rn('l:rnt)unp ke
attgkusir, :rp;rl:rgi sclclalr$rd:r
trhun 1973 rckanran yang
perterna tlirclcasc dengan .juclul
(lan thc ('an.

llorsatrla groupnya yilng
tsdiri (lr&islcn""l uckcy patla

r$r. Affil:rir Mt liinsey Wr.rifu'l tl;rn Ihvr'Ne:rl flirla
tlr*n, Suzi u'hag;ri pt'ny:rnyi
juga hcrlinrl;rk schag;1i psp1lp
bass gilar.

Sekarang nanra Suzi surlrh
nrcrupakan .jarninan untuk
pt'tnasukan uang, k:rrcna ilu
ryahnya tcrpaksa lurun ta-
ngan, agnr gadis yrng dibckali
dcngan pcgangan aq:rnra Ka-
tolik yang kclat ini lidak
terbawa arus permcinln ko-
nyol tlllam rlunia shrw....
(piel)***
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