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PERLUN\A

IffBIJAI(SANAAN
DALAM BERCINTA

MEMANG kelihatannya
cukup menggelikan bila kita
bicara soal kebijaksanaan da-
lam hal bercinta. Apalagi bila
sebelum pembicaraan itu pikir-
an kita telah ditauti oleh salah
satu pendapat seorang filsuf
Yunani yang kira-kira ber-
ucap: Bahwasanya di dunia
ini tidak ada kebijaksanaan.
Sebab kebijaksanaan itu milik
Tuhan. Sehingga segala ulah
dan ucapan setiap insan di
muka bumi tentang kebijaksa-
naan itu hanyalah merupakan
pendekatan dari arti kebijaksa-
naan yang sebenarnya. Wah,
wah bila demikian adanya
bisa-bisa buntu segala pem-
bicaraan yang bakalan kita
adakan. Tidak I Pembicaraan
yang akan kita adakan akan
terus kita langsungkan, sebab
tak ada salahnyalah bila kita
dapat setidak-tidaknya men-
dekatkan diri pada arti ke-

bijaksanaan itu sendiri.
Bagi remaja yang sedang

tenggelam dalam wewangian
bunga-bunga cinta tak aneh-
lah, bila dia melakukan hal-hal
yang aneh-aneh. Mungkin ka-
rena girangnya, dia lantas
tekun dalam belajar, atau
mungkin dia lantas lupa sama

makan seharl tiga kali. Sering
berjam-jam berdiri di dePan

kaca untuk melihat adanya
perubahan-perubahan diri
yang mungkin terjadi, sekali-
pun wajahnya sama sekali tak
berubah dan lain'lain ulah
yang cukuP menggelitik kita.
Kataulah ulah-ulah yang di-
lakukannya itu menuiu ke
arah yang positip, misalnya

biia seorang :.-" - :

lakukan hai-ra ' :- i .:'
itu, maka dr:rn''.,,-:.- :

jam oleh seb.:"-::.--'
ra.

. tl

Dan, bagaiman: !.. . : 'g
dengan pihak - :'- .

Sama saja. Si junio' i- - : - 
-

percakapan sehari-ha- '': - -'
lai berani mengadakan m- ,

an atas diri seorang dara- D :
mulai mengadakan pembed=:-
dalam bergaul. Si junior i:u
mulai akan mendekatkan diri
pada rekan-rekan dekat gadis
yang akan ditujunya, bahkan
bila mungkin dia akan men-
dekati sanak keluarga si gadis
itu. Di samping ulah itu, maka
dia-pun enggan untuk menge-
nakan pakaian yang kusur,
Maunya pakaiannya selal-
cin serta rapi saia ::"^':.,
kusut sedikit en8san : : -e-
makainya apa :i '. - :--
robek. "Malu - ::{ tLl

katanya.
Nah, seme':.': " -e i-

hat gejala-ge,:: :.1 - : Iu,
marilah klr- -- i,, - ::ra-
kan "ker' :1,r,:--:i- : r :1Ja-
naan" !.-i :.:i :,.'bil
unt..ri -:- ::; :-:, :ai
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kalau biasanya mandi sehari
dua kali terus berubah meniadi
tiga kali atau lebih, tak apalah.
Akan tetapi kalau serangan
Dewi Amor itu menyebabkan
timbulnya kemalasan, misal-
nya dengan hadirnya Dewi
Amor malah segan untuk bela-
jar, wah, nanti dulu ya. Dan

hal inilah yang akan kita bahas

bersama-sama seca'd (anla'

sambil mengisi kekosongan
waktu yang ada.

DATANGNYA DEWI AT\4OR

CU K U P sulit juga untu k
menentukan secara pasti bila
Dewi Amor menyarangkan pa-

nah amornya kepada seorang
mahluk. di atas bumi ini. Tak
satupun orang tahu dengan
pasti bila hal itu teriadi.
Namun demikian, gejala-geiala
hadirnya panah asmara ke
tubuh seseorang itu dapat
dengan cepat ditangkap oleh
mata yang awam sekalipun.
Dalam nyanyian-nyanyian, ge-
jala datangnya panah asmara
pada o:i 5eorang junro'it",
sudah sering menghamplr teli'
nga kita. \4isalnla saja sebuah
lagu Titiek Sandhora yang

antara lain dalam syairnya
mengatakan:
Bila gadis menjelang remaja
Seisi rumah menjadi musuh-
nya
Adik-adiknya dan kakaknya.
Dijadikan hamba sahaya, dan
seterusnya dan seterusnya.

Nah, bila saja seorang dara
sudah mengalami hal yang
demikian itu maka dapat di-
perkirakan bahwa dalam wak-

Stamp



terjadi keparahan-keparahan
akibat datangnya sang Dewi
Amor itu. Sebab banyak di
antara para junior dan juniori-
tanya yang terpaksa harus
kedodoran dalam study mana-
ka[a dirinya mulai diserang
panah asmara itu. Keadaan
yang demikian inilah yang
sebenarnya tak dikehendaki
baik oleh orangtua kita
maupun oleh diri kita sendiri.
Sendirinya siapa sih orangnya
yang mau mengalami kedodor-
an dalam study akibat datang-
nya panah asmara ? Tetapi
sekalipun demikian, seorang
insan di muka bumi ini biasa-
nya lupa daratan pada motto-
nya sendiri manakala dirinya

seddng tenggelam dalam cinta.
Dia lupa bahwa sebenarnya
seorang pacar bukannya harus
menjatuhkan dirinya dalam
menuntut karir, akan tetapi
seorang pacar harus dijadikan
supporter dalam menuntut
ilmu. Dengan hadirnya pacar
justru dirinya harus kian maju
dalam mengejar segala cita,
dan bukannya sebaliknya.
Akan tetapi bagaimana cara-
nya untuk menghindarkan diri
dari segalanya itu ? Nah, di
sinilah pentingnya "kebilaksa-
naan", seperti yang ditulis
sebagai kop artikel ini. per-
tama-tama bila anda sadar
bahwa diri anda mulai terkena
panah asmara, mulai belajarlah

sedikit dua dikit "berbiiaksa-
na" dalam membagi waktu
yang anda miliki. Jangan sam-
pai waktu yang anda miliki iru
dikuasai oleh serangan panah
asmara melulu, akan tetapi
jangan pula terjadi waktu yang
anda miliki hanya anda cekam-
kan pada kesibukan study saia.
Bagilah waktu itu seadil mung-
kin sehingga dengan demikian
akan tergapai keseimbangan
antara study dan pacaran. Bila
anda berhasil dalam membagi
waktu ini jelas kebahagiaan
akan mencekam diri anda
ditambah adanya rasa puas

(Bersambung ke hal. l3)

5
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EwIS ilan PPISCILLA

SEKALIPUN SUDAH CERAI
DIAM-DIAM

MASIH SALING BERHUBUNGAN

ELVIS dan Priscilla resmi sudah lama
cerai. Masing-masing sudah punya pacar pula :

Elvis dengan Linda Thompson dan Priscilla
dengan Mike Stone. Tapi secara diam-diam,
Elvis dan Priscilla masih tetap punya hubungan.
Mereka masih sering kelihatan berdua, ber-
hubungan telepon setiap hari, dan juga sama
mencurahkan kasih sayang kepada anak mereka
yang tercinta: Lisa Marie !

Lisa rupanya jadi tali pengikat yang kuat
bagi keduanya. Tapi para peninjau - pun
berpendapat bahwa hubungan cinta antara Elvis
dan Priscilla sebenarnya masih tetap ada.
Mereka mengingatkan kejadian di Pengadilan
Santa Monica dua tahun laiu, waktu perceraian
mereka dinyatakan resmi oleh Pengadilan: Elvis
dan Priscilla berpegang-pegangan tangan waktu
meninggalkan pengadilan, kemudian beiciuman
mesra sewaktu mengucapkan selamat tinggal.

Baru-baru ini Elvis dan Pris kelihataa pula
bersama-sama di Las Vegas. Elvis berada di Las
Vegas tiga minggu untuk memenuhi kontraknya
dengan Hilton International Hotel. Satu malam
pertunjukkannya terpaksa dibatalkan karena
Eivis kena infeksi virus. Dokter memerintahkan
agar ia tinggai dikamarnya, tapi kabarnya
Priscilla menemuinya di dalam.

Sedikit orang yang tahu bahwa Pris ada di
Las Vegas. Ia datarg bersama seorang temannya
wanita, menginap di Hilton juga dengan
menggunakan nama kawannya itu. Petugas

Elvis dipuja beribu-ribu wanita tapi hanya satu
wanita yang tetap melekat di hatinya...

hotel menyatakan kamar Pris dibayar oleh
hotel, tetapi kawan Pris menyatakan bahwa
sewa kamar sebenarnya diba-var oleh Elvis.

Sementara Pris datang ke hctel itu, LinCa
Thompson t'arg menenanr Elvis sebelumnya
terbang ke i os Angeies untuk mengunjungi
kawan-kau'an. kataaya. Tetapi begitu Priscilla
pulang. Linda kemba! menemani Elvis sampai
pula-ng ke rumahnya di Memphis.

Kejadian ini tentu tetasa aneh bagi oi:l;
yarg sudah cerai. Ada kabar yang men! 3::. r-
bahwa Elvis dan Pris secara diam-dian :",.:
bertindak sebagai suami isteri. Kau::.'i.:, :-
Elvis tidak membanta! bahwa Elvis --:'::--
masih cinta kepada bekas isre:::: r
kecilnya, kata meteka, sebena=_, : - :

menganggap Pris sebagai isterill'a. :a: -.: '- 
,

rela kalau Pris hilang dari sisi:r1:
Sebaliknya Pris juga masil =--;: :--i - '

suaminya itu. Kawan Pris r::r:'i.::-

"i- 
ri : --I

Sekali Elvis kawin dengan Priscilla perceraianpun
tak dapat memisahkan meveka.,,



lain. Hal ini barangkali akan lebih mudah bagi
Elvis untuk menerima kenyataan bahwa mereka
bukan suami isteri lagi. Dan saya pikir adalah
lebih tepat kalau Eivis kawin dengan Linda
Thomson. Sampai sekarang kehidupan Elvis
bagai terombang-ambing".

Elvis sebenamya menginginkan kehidupan
dalam rumahtangga, ingin didampingi seoring
isteri dalam menjalani kehidupannya yang
masih tersisa. Apakah itu dengan pris kembali,
ataukal dengan Linda Thomson. tidak se-
orang yang bisa meramalkan sekarang. yang te^
rang ialah bahwa Elvis hingga sekarang masii te-
tap ingat pada saat-saat yang indah dalam
perkawinannya dengan Priscilla, dan hubungan
mereka hingga sekarang masih tetap akrab dan
baik. Tetapi setnentara itu ia pun mencint4i
Linda Thompson yang telah membalas cintanva
pula dengan sepenuh hati. (sr;. **,*
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ada wanita sepetti Pris yang masih sangat
menghormati bekas suaminya. Hubungan me-
reka masih sangat akrab sekali".

Tetapi bagaimana dengan Linda Thompson
dan Mike Stone ?

Kawan Linda berkata : "Saya pikir dia
(Linda) tahu bahwa Elvis tak ai<an bisa
mencintai dirinya seperti cintanya kepada Pris.
Tak ada suami yang lebih mencintai isteri kedua
daripada isteri pertama. Ia juga tahu dan
mengerti bahwa Elvis ingin jadi bapak yang baik
bagi Lisa. Saya melihat Linda tidak cembutu
dengan ha.l itu. Linda adalah orang bebas dan
yakin pada dirinya sendiri, ia tahu dimana ia
berada dan tahu apa yang diperbuatnya. Ia
mencintai Elvis dan itu tak perlu diragukan lagi,
dan ia pun tahu bahwa Elvis mencintai dirinya.
Namun demikian, ia juga tahu bahwa Elvis
masih perlu berhubungan setiap saat dengan
Priscilla".

Bagaimana pula dengan Mike Stone ?
Seorang rekannya berkata: "Ia pernah
menyatakan kepadaku bahwa ia dan pris punya
salirg pengertian bahwa Pris dan Elvis masih
harus terus berkawan. Namun demikian, ia
iidak takut kalau Elvis dan Pris rujuk kembali.
Ia dan Pris saling mempercayai, dan inilah yang
membuat hubungan mereka tetap kukuh dan
kuat''

Seora:rg ka\r'an Eli is berka:a. hubungan
b::hii a:::ara Eiry5 d26 Pns masih saja kuat.
\:::-.rakr1 a Eitis belum bisa melupakan
kenl'araaa bahwa mereka sebenarnya sudalr
bercerai.

"Saya yakin", kata kawan Elvis tersebut,''saru-satunya jalan yang bisa nieringankan hati
El';is ialah kalau Pris sudah kawin dengan orang

,
(

\
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BARBRA STREISAND te-
lah menyampaikan maksudnYa
lrendak mengundurkan diri da-

ri semua kegiatan "Showbussi-
ness" sehabis opname film
terbarunya "FUNNY LADY"
rampung. la melaniutkan, "Se-
mula saya kurang selera mem-
blntangi film itu tapi saYa

coba juga membaca skriPnYa
antara lain didorong Pengalam-
an saya waktu membuat film
,,FUNNY GIRL,, di tahun
'I 968 dulu", kata Barbra. Bagi

aktris ini film "FUNNY
GIRL" merupakan film Yang
paling disukainya dan memang
,,FUNNY GIRL,, telah mem-
bawa Barbra ke tingkat lebih
tinggi dalam karirnya sebagai

aktr i s.

Benarkah kata-kata Barbra
itu ? Tentu saja belum dapat
dipastikan. Boleh jadi hal

itersebut diucapkannya atas
pengaruh kelelahan sehabis
shooting film tersebut yang
banyak sekali meminta energi
Barbra. Barbra lermasukaktris
yang aling banyak memeras
keringat. Bukan saja untuk
aktipitas di atas pentas, tele-
visi, film maupun menyanyi
tapi ia juga gandrung sekali
melakukan pekerjaan-pekeria-
an sosial untuk kepentingan
anak-anak miskin.

Omar Sharif yang juga
hadir waktu Barbra mengucap-
kan niatnya hendak meng'
undurkan diri tadi, hanya ter-
senyum-senyum saja. Dan se-'waktu Barbra sudah berlalu

Omar memberi peringatan
agar jangan mendesak Barbra
tentang hal itu. Omar menga-
takan sifat mengeluh serupa
yang baru ia ucapkan sudah
menladi sifat aktris keras ke-
pala ini. Maka kata Omar
selanjutnya, Barbra akan me-

neruskan maksud itu kalau ia

didesak-desak terus. "Biarkan
saja ! Nanti ia akan kembali
sendiri", ujar Omar tertawa.

Kata-kata Omar itu me-

mang ada benarnya. Barbra
paling suka mengancam akan
mengundurkan diri karena ia

tahu dirinya dicintai dan di-
harapkan baik oleh produser-
produser maupun oleh juta-

an fansnya cl -r-. -'. .. Lagi
pula Barbrabe:-- -:': - se-

mua kemashu:aa :- :r.: \an
mimpi di waktu : :-- .. .. la
tidak pernah mer-:\.- :..rit-
nya ialan menuiu g--::. ^.:te-
naran. Barbra barang*= : jak
akan kita kenal Ia.a- '. : ;,k
semPat mendengar ia::'.:ta
cemohan yang menuoJ - j ,'

nya sebagai gadis tak man'ou
berdiri di atas kaki s€nd;ri.
Begitu Barbra mendengar kata-
kata demikian ia segera me-
ninggalkan Brooklyn di mana
ia ringgal. Tanpa bekal apa-apa
Barbra Iangsung menu,u Man-
hattan, pusat Show Bussiness

di negara Uncie Sam itu. Dasar

memang iagi mujur, Barbra
dengan mudah mendapa! ke-

sempatan naik pentas dan

)u kses I Begiru lagi bila i3

muncul di layar putih datam
film pertamanya "Funnt'
Girl"- Selain berhasil me'i:'n-
pingi aktor berat Om= ' -

Barbra juga daPat -. - r'-
car untuk peranar -: :- ','1

te rse bu t.
"Kalausar3::"-, -. ln

D?ffi2, Sd\',2 --: :

hasil I Jika,r,: ,:
cukup, r:.1 'i -,"
saya lai-.:-
lagi.{l{a-:"

- af--
- : tia

.,.:n
..,4

SETELAH ,,FUNNY LADY''

D/illb lt/i /'tt [€u 1I D tJ l]l(A1I D I lll

Barbra dan Omar Sharif sewaktu istirahat dalam pembuatan
film "Funny Lady".

lt10
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* DOUG MCGLURE: suksesnya dalam serial ,Virgi-
nian" membuat ia terpilih lagi dalam serial ,,Searchl,.

Pertama kali main film dalam ',The Enemy Below,'.
Doug terkenal sebagai seorang yang sangat serius.
Kelebihannya dari bintang-bintang lainnya iAdah ; la
memang jagoan nunggang kuda. Sejak umur g tahun ia
sudah biasa naik kuda, hingga pertandingan-pertandingan
rodeo selalu dimenangkannya. Sering sekali ia di,,fin-jam" untuk adegan-adegan yang lerbahaya dalam
m:lung$anq kuda. Baginya kuda merupakan teman yang
paling bisa dipercaya.

* CARY GRANT: bisik.
bisik menyebutkan, bahwa
aktor yang sudah berusia
73 tahun ini akan menikah
lagi. Calonnya disebut-
sebut seorang penulis ske-
nario - Maureen Donald-
son berumur 70 tahun.
Sampai di mana kebenaran
bisik-bisik itu belum di-
ketahui dengan pasti.
Grant sudah berkali-kali
menikah. Yang terakhir de-
ngan aktris Dyan Cannon
yang pantas meniadi cucu-
nya, tapi aktris ini pula
yang berhasil memberi
anak untuk Grant, Sayang
pernikahan ini juga ber-
akhir dengan perceraian.

* VICTORIA YOUNG.. pemegang pe-
ranan jururawat Puni dalam serial "fhe
Little People" bersama Brian Keith
adalah seorang wanita keturunan Hawaii,
Rusia dan Korea dengan nama asli
Victoria Lelaloha yang berarti "bunga
rampai cinta". Ia pernah main dalam
"The \,Yorld of Suzie Wong", "Blue
Hawaii" dan "The Girl Named Tamiko".
Sekarang ia resmi menjadi isteri Brian
Keith, karena mereka menikah beberapa
waktu yang lalu dan tetap memegang
peranan Miss Puni mendampingi suami-
nya itu.

* VANESSA REDGRAVE:
telah menyumbangkan uang-
nya sebesar setengah iuta dol-
lar pada sebuah sekolah khu-
sus di Hammersmith (Inggris).
Sekolah tersebut kemudian
diberi nama "Sekolah Vanes-
so" yang menompung 100
anak, termtsuk 3 orang anak
Vanessa sendii,

Salah seorang anak Vanessa
adalah hasil hubungannya tan-
pa menikah dengan aktor
Franco Nero. Akhir dari hu-
bungannya dengan Franco ti,
dak diketahui dengan posti,
karena Vanessa sudah kembali
ke London, sementara Franco
masih tetap di Amerika.

* LORETTA YOUNG:
setelah menjual semua pe-
rabotan rumahnya yang
ada di California, ia kem-
bali ke tempat kediaman-
nya yang lama di Arizona.
"Sekarang saya akan ber-
istirahat penuh !" katanya.
Loretta tidak pernah me-
nikah lagi setelah berpisah
dengan suaminya Tom
Lewis. Ia terkenal sebagai
seorang aktris yang sangat
aktif dalam gerakan-gerak-
an sosial. Usianya kini 62
tahun. Ia merasa dengan
usianya yang sekarang ada-
lah wajar untuk istirahat
penuh dari segala macam
kegiatan. (evi;***
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SALAH ALA/VIAT
kannya.

Begitulah dengan seCisr: agak gusar, kuikuti
upacara di rumah iru. B;i": jLiga dugaanku.
Seorang anak lelaki ke l.i:: ::rt dalam rumah.
Dia sedang dikhitan. .{.ii :11!.ing memikirkan
bagaimana agar kes:i::..::i* :ni tak diketahui
oleh tuan rumah. P3i::: -r.1 panas rasanya,
sementara peluh dr.g:::-,:i:rn menderas di
badan. Beberapa ma\:..::.:.!: \erasa tak ter-
telan olehku. sebai ;.:::":i''r :e1a1u digoda
bagaimana agat :k: ::::r: i::ahuan. Aku
pura-pura tenaJlg s,: i:::- : I menantikan
bubaran tamu.

Tibalah saatn] a :r: ::j:. - :;iang- Dan
tefltu saja sebagai;::--: --:.:": mereka
menyerahkan uans --.r:r.i:.-. ::j: Iuan

terpaksalah kado 1 a:'lg :3r- i:-: :r::: iuberikan
pada temanku kusera:-r:--. !.::::: : -:i.r iumah.
Legalah hatrku. C:l :e:-:i:-. :::::,.:'gesa aku
naik taxi pulan; ie:-:--- <-:-::r'ia ini
rasanya tebal menahal =i. -

Tetapi apa lacur. Kelt- 1r:i !-::h naik
taxi, baru kuingat bahua :r: :::: ::: b,erupa
beberapa bahan cosmetil i::-r. r..--::a. Aku
jadi bingung kenapa tadi ak'; --:s ---;:. .eu,aktu
memberikannya. Aku tak brsa ':e:: -.: :f a-apa,
biarlah saja apa yan1 sudah :e:.a:: :ilebih-
lebih. bila kuingat di samp!::g:e:.::.benda
cosmetik kuselipkan di dala-::ia1 ; =:'r:h alat
contraceptis. Aku senga-ia mau rnengohk-olok
pada kakak temanku y'ang jadi temanten rak
tahunya menimpa orang lain. Terserahlah sebab
orang itu tokh tak kenal aku apalagi dalam cado
hanya kutulis namaku S. Nung. (S.Nu11***

SAKIT telinga yang diderita Steve Mcoueen
sllama ini telah membuat ia harus berobat dari
satu spesialis ke spesialis lain. lni sudah dilakukan-
nya selama bertahun-tahun. Tetapi bukannya
sembuh, malah salah seorang dokter yang pernah
merawatnya mengatakan dikhawatirkan Steve
akan menderita tuli total. Kekasih Steve, Ali
McGraw mengatakan keterangan para dokter,
telinga Steve McOueen rusak akibat suara sepeda
motornya yang terlalu keras. Satu-satunya jalan
untuk menyelamatkan telinsa Steve ialah ia harus AKAN TULIKAII
meninggalkan balap-balap sepeda motor y.
meniadikegemaranny a. (oedin AR)*** '"n STEVE ?
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PENGALAMANKU

BARANGKALI memang salahku sendiri.
Saat itu aku menerima undangan untuk
menghadiri pesta perkawinan temanku. Kakak-
nya menjadi temanten dan tempatnya di luar
kota agak jauh dari rumahku. Ketika teman-
teman menjemput ke rumahku aku sedang
sibuk urusan rumah, hingga akhirnya kupersi
lahkan mereka berangkat duluan "nanti aku
menyusul saja" kataku.

Begitulah setelah mereka berangkat aku
mempersiapkan diri untuk menyusulnya. De-
ngan ditemani adikku, aku naik taxi ke tempat
undangan kawanku. Cuma sayangnya aku tak
tahu alamat itu secara pasti, tetapi dengan suatu
keyakinan aku berangkat juga. Nanti kalau ada
ramai-ramai pasti itulah tempatnya.

Begilulah bersama adikku, aku lalu berangkat
sambii sepanjang jalan melihatlihat kanan kiri
jalan kaiau-kalau ada rumah sedang ramai
ramai. Dan betul juga tiba di salah satudekat
perempatan jalan luar kota ada suatu rumah
sedang ramai-ramai dengan gamelannya. Kami
lantas turun dan langsung saja menuju rumah
itu.

Tiba di muka rumah seorang penerima tarnu
menjemputku dan kemudian mengajakku ma-
suk. Bersama dengan tamu lain aku duduk di
kursi sambil melihatJihar mana teman-temanku
yang berangkat duluan tadi. Tetapi anehnya
satupun tak kulihat. Aku sudah mulai curiga
jangan-jangan saya salah alamat. Apalagi setelah
kucari tak ada sama sekali kursi pengantinnya,
hingga aku yakin bahwa ini jelas salah alamat.
Tetapi apa daya aku tak bisa berbuat apa-apa,
benar-benar aku merasa malu untuk menanva-



PERLUNYA . . .

(Sambungan dari hal. 5)

yang tak habis-habis. Kedua,
sementara diri anda dicekam
eleh halusnya kuku-kuku cin-
ta, waspadalah dalam melang-
kah. Sehingga bila saja anda
terpaksa harus dilepas oleh
kuku-kuku halus itu, anda tak
akan mengerang-erang karena
iatuh. Ambillah segala pelajar-
an dari kakak-kakak atau dari
teman-teman anda yang per-
nah mengalami hal yang demi-
kian itu. Dan untuk hal yang
satu ini .iangan anda malu-malu
dalam bertanya. Bukankah
kita ingat adanya pepatah :

Malu bertanya sesat di jalan.
Okay, kalau saja kita sudah
mem persiapkan segalanya, ma-
rilah kita santai sembari ber-
cinta dengan satu harap yang
pasti keberhasilan ada di ta-
ngan kita. Kitalah yang harus
membuat sebuah "happy end-
ing" dalam bercinta ini sekali-
pun sebelumnya banyak orang
berusaha membengkok-beng-
kokkan jalan ceritera tentang
percintaan kita.

PERGINYA DEWI AMOR
SATU hal yang benar-

benar tak dikehendaki oleh
masing-masing pelaku dalam
rercinta adalah putusnya hu-
:rngan dengan pelita hati.-fetapi dalam pada itu hendak.
:ra kita ingat bahwa dalam
>egala hal manusia ini hanya
d:batasi dalam usaha saja se-
:ang kuasanya ada di tangan
T"han. Boleh saja kita ber-
usaha mati-matian mem-
oanting tulang untuk mempe-
rebutkan kekasih hati, akan
:etapi hendaknya kita sadar
bahwa soal iodoh itu di tangan'rhan adanya. Akan tetapi
;ekalipun demikian, sekalipun

^ ra tdhu bahwa segalanya ada
cli tangan-NYA, kita langan
oasrah untuk begitu saja mene-
. ma segala keputusan. Kita
narus berusaha sekuat mung-
kin agar diri kita tidak dikata-
(an pasif dan nrimo pada

JUNIOR - 46 13

takdir. Kita harus aktif dan
penuh kreatif dalam meng.
hadapi segala macam persoalan
termasuk soal cinta tentunya.

Dalam pembahasan-pem-
bahasan yang lalu, pernah kita
utarakan bahwa putusnya se-
buah hubungan cinta akan
menyebabkan perubahan yang
cukup drastis bagi diri sese-
orang. Ada yang secara men-
dadak melakukan pemogokan
dalam study karena orang
tuanya bersikeras agar dirinya
memutuskan begitu saja hubu-
ngan batinnya dengan kekasih
hati. Ada juga yang segan
untuk bekerja atau melakukan
sesuatu aktivitas yang positip
karena ada orang yang meng.
halangi hubungan batinnya de-
ngan pacarnya, sekalipun sebe-
narnya andaikata saja dia mau
sedikit berkreatif, uang dalam
jumlah yang tak sedikit akan
diterimanya" Ada juga yang

terus ngeram di dalam kamar
sambil menekuni nasibnya
yang begitu malang itu. Dan,
langan lupa ada juga yang
dulunya penyabar, setelah gan-
tungan hatinya terlepas, tiba-
tiba menjadi pemarah dan
tekanan darahnya gampang
naik. Pokoknya macam-
macam ulah insan bila dia
kehilangan pelita hatinya. Un-
tuk menghadapi keadaan .yang
demikian ini, "kebijaksanaan"
apa lagi yang harus kita
laku kan.

Kita pasrah pada keadaan ?

Kita hindari segala kenyataan
yang ada ? Atau bagaimana ?

Dalam hal yang demikian ini,
kepada diri kita dituntut suatu
ketenangan dalam menghadapi
masalah tersebut. Siapa yang
tenang akan dengan jelas meli-
hat lalan yang harus dilalui-
nya. Boleh saia dengan segala

(Bersambung ke halaman 62)
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AMA sekali aku
tidak tertarik pada
permainan golf. Ti-

dak ada seninya. Tapi
ketika ayah kedatangan
tamu dari Tokyo yang
kebetulan senang main
golf, sudah tiga sore aku
jadi sopir mengantarkan
mereka kelapangan golf.
Sementara mereka asyik
memukul-mukul bcla yang
membatu itu, aku duduk
di restoran. Baca koran
atau majaiah yang sengaja
kubawa, sambil pesan mi-
numan. Tamu dari Jepang
itu tinggal sebulan di ru-
mahku, karena urusan bu-
siness dengan ayah.

Seminggu tlga kali aku
mengantar ayah dan tamu
itu ke lapangan golf. Hari
Minggu main jam enam
pagi I Rupanya ayah mem-
perhatikan juga, betapa
aku kesal jika diminta
mengantarkan mereka ke
lapangan. Sebenarnya ayah
sudah berkali-kali meminta
agar aku belajar, tapi aku
tidak pernah mau. Aku
tetap pada pendirian; goif
tidak berseni I

Tapi pagi itu ayah tidak
lagi menganjurkan. Begitu

OEL
RAT{DI

z



akan keluar dari rumah, ia minta pembantu
rumahtangga memasukkan golf-club milik ka-
kakku ke dalam mobil, berikut sepatunya.

"Untuk siapa'?': tanyaku heran.
"Untuk kau !"jawab ayah pendek.
"Aku main golf ?"
"Tidak usah main dulu. Pukul-pukul saja l"
Aku tak berkutik. Wajah ayah serlus.

Tamunya ketawa melihat aliu mengrenyitkan
dahi.

Di lapangan golf, aku disuruh ayah memakai
sepatu yang memakai paku-paku itu" Dipanggil-
nya seorbng caddy yang pintar main golf dan
sudah menjadi langganan ayah.

"Parman, ajarkan dia bagaimana cara mukul"
Yang penting, swingnya !"pinta ayah pada
caddy Parman.

Setelah beikata demikian ayah memanggil
caddy yang lain untuk membawa golf-clubnya.
Aku terbodoh. Mau tidak mau kukenakan juga
sepatu. Perman melihat saja, sambil senyum-
senyum.

"Sudah pernah latihan ?" tanya parman.
"Belum!"
"Kalau begitu kita ke sana saja !,, ajak

Parman sambil nrenunjuk ke sudut lapangan.

AKU MENGIKUTINYA dari belakang. Di
lapangan tempat latihan itu, ada beberapa orang
sedang latihan. Di antaranya terdapar riga orang
rr-anita.

"\\'ah. aku malu dirihat ntereka \[an 1",
k:r:k'-r.

"Tak perlu maiu. \{erekajuga baru belajar".
Sengaja kupilih tempat berjauhan dari

uanita-wanita yang tengah belajar itu. Parman
rnendemonstrasikan padaku, bagaimana cara
:remukul. Aku memperhatikannya. Lebih dulu
dliunjukkan cara-cara memegang tangkai stick.

Setelah itu dimintanya aku memukul. Masih
:-:'npa bola. berkali-kali kulakukan, berkali-kali
:"i1a dinyatakan Parman salah.

"t-h, sukar juga main golf ini !" bisik hatiku
rendiri.

Enta-h rnengapa aku jadi asyik membenarkan
su'ing yang kulakukan dengan diperhatikan
.erius oleh Parman. Sedang asyik-asyiknya aku
inengayun-ayunkan stick besi nomer lima itu.
rorang wanita muda yang juga baru belajar
rupanya memperhatikanku.

"\\rah, cepat pintarnya l" tiba{iba saja ia'
nemberi komentar ketika aku berhenti.

\{alu tersipu-sipu aku. Kucoba tersenyurn.
Parman ketawa saja melihat aku tertunduk

nalu.
"Kenalkan nama saya Windy ", gadis itu

memperkenalkan dirinya padaku. Sambil ber-
rlaman. aku menyebutkan pula namaku.''Berapa lama sudah latihan ?" tanyanya.

"Baru ini!"
"Wow !"

Windy cepat menarik perhatianku. Ia cantik.
Ramah. Bertubuh ramping. Atletis.

Kami asyik ngobroi. Parman beringsut-
ingsut mcnyingkirkan dirinya dari dekat kami.
Aku dan Windy duduk di sebuah bangku beton.

"Man, tolong ambil };anta dua botol !"
pintaku pada Parman"

Tanpa komentar apa-apa Parman melangkah
menuju rcstoran. Ia tidak kembali lagi, karena
yang membawa minuman adalah pelayan.

Pagi itu aku tidak berlatih sama sekali,
karena asyik berbua!-bual dengan Windy. Pada
kesempatan berbincang-bincang itu berkali-kali
aku mencuri pandang menikmati keindahan
matanya yang membola. Nikmat rasanya
mamandang bibirnya yang tipis, bila tengah
mengulum senyum.

ADA SATU JAM kami beromong-omong.
Setelah itu ia permisi, karena rekannya sudalr
selesai latihan.

"Kapan latihan lagi ?" tanyanya.
"Windy kapan ?" aku balik bertanya.
"Lusa sore !"
"Oke, akujuga !"
Sambil menjinjing tas dan sebuah stick ia

melangkah, setelah memberi ucap-an selamat
tinggal padaku. Kuikuti sampai jauh lenggang-
nya !,ang menatvan itu.

Begitu Windy masuk ke ruang terminal,
Parman mendatangiku.

"Latihan lagi ?" tanyanya.
"Nggak usah ! Capek l" jawabku.
Parman ketawa.
"Manis ya l" sindir Parman"
"Ah, kau pintar saja".
Dari depan restoran ayah melamballambai-

kan tangannya memanggilku.
Berlari aku mendapatkannya, diiringi par-

man.
"Bagaimana latihannya Man ?" tanya ayah

pada Parman.
"Lumayan pak untuk pertama kali", sambil

berkata demikian Parman melirik padaku.
Aku senyum. Ayah menganggjk-angguk I

"Jika kau sudah merasakan candunya golf,
baru kau tahu nanti !" ujar ayah.

Aku diam. Senyum. Dan kuikutkan ayah
menuju meja duduk. Bertiga kami minum.

LUSANYA ayah tidak jadi main golf. Dia
harus bepergian dengan tamunya ke luar kota.
Mulanya dimintanya aku mengantarkannya,
tapi ketika kukatakan akan latihan, ia ketawa
besa r.

"Ketagihan ya !" sindirnya.
Aku ketawa.
Di tempat latihan Parman sudah menanti.
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lvlULAl dengah No. 702 penerbitan tanggal 3 [\4aret 1975 Maialah "SELECTA"
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Tata Usaha.-

Begitu melihat aku, ia mengedipkan matanya.
Aku tahu arti kedipan itu. Windy pasti sudah
menungguku.

Buru-buru aku menuju tempat di mara aku
bertemu perrama kalinya dengan dia.

"Hai !" teriaknya ketika melihat aku, sambil
mengangkat tangannya.

"Hai !" sa:nbutku pula.
Parman mengikutiku dari belakang sambil

rnembawa goll-club.
"Sudah lama ?" tanyaku.
"Ya, baru iima belas menit !

"Tapi sudah keringatan !"
"Sudah dua puluh bola kupukul".
"oh !"
Kami duduk di bangku. Memesan minuman

dan kacang. Parman menjauh lagi dariku. Ia
tahu, pasti aku tidak akan belajar memukul lagi.
Dan begitulah k6nyataannya. Dalam hati tak
pernah ada niatku untuk berlatih. Yang penting
jumpa dengan Windy. Nampaknya Windy juga
demikian. Hanya dua tiga kali memukul bola,
kemudian duduk.

Rupanya ia tukang nonton. Hampir semua
film yang sedang diputar sudah dilihatnya.
Ceritanya lebih banyak memberi komentar
tentang film-film yang baru saja ditontonnya.
Karena ia senang nonton, coba kupancing
untuk mengajaknya nonton bersama.

"The Don Is Dead sudah lihat ?" taayaku.
"Belum ! Masih premier sih !"
Untung aku, pikirku.
"Bagaimana kalau kutraktir menonton di

Kartika Chandra ?" kataku terus terang.
"Kapan ?"
"Kapan kau ada waktu !"
'IVah, dalam minggu-minggu ini aku sibuk

sekali. Nantilah aku kasih tahu. 'Kan bisa
bertemu di sini ?"

"Oke !"

SEJAK ITU aku jadi rltn ke i:pargan go1f.

Jika bersama ayah aku trena:-lenar latihan,
meskipun hanya sebenta:. Ta-lt rtka sendirian,
iebih banyak aku bercanda dergan \\'indy. Ia
juga demikian.

Ayah begitu senang melihat kerajinan dan
ketekunanku berlatrh. Berkalikali ta melontar-
kan pendapatnya, bahwa dalam waktu tiga
bulan saja aku akan menjadi golfer yang baik.

"sekarang ia sudah kecanduan !" ujar ayah
pada suatu malam pada ibu.

Aku ada di dalam kamar ketika ayah
mengucapkan kata-kata itu.

"Kalau begitu perlu dibelikan golf-club
sendiri, jangan hanya memakai kakaknya
punya", sambut ibu.

"Tunggu dulu. Jika ia sudah benar-benar
menguasai. baru dibelikan !"

Ketawa sendiri aku dalam kamarku. Dalam
hati aku menghendaki, uang pembeli golf-club
yang tidak murah itu lebih baik diserahkan saja
padaku.

Kedua orangtuaku sangat senang, jika aku
permisi memakai mobil untuk latihan golf. Pikir
mereka aku serius dengan permainan itu. Tak
tahunya, aku lebih asyik bersama Windy.

Janji nonton bersama, akhirnya terpenuhi
juga. Kami pergi dari lapangan golf, karena dari
rumah menurut ceritanya Windy akan main
golf. Kami nonton jam tiga petang. Kami
sama-sama sidah memasukkan pakaiar ganti
didalam tas masing-masing, ketika beraagkat
dari rumah hingga ke luar dan lapanean golf,
jadinya sudah rapi.

Kami berpegangan Iangarl r:e:rk: r,asuk ke
bioskop. Tak peduJi aku r:;: :r:::--Irng yang
melirikkan pandang:,rn1': :::. .<--:-- .{ku tahu

3:'::-:--; .: -.:ran 18)
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ASIVIARA . . .

(Sambungan dari halaman 16)

mereka cemburu atau mengagumi kecantikan
Windy.

Pada saat pertunjukan sedang berlangsung'
tak pernah aku melepaskan genggaman tangan-

nya. Ya, kami saling meremas jari jemari.

Sesekali di dalam gelap itu kami sating melirik
pula. Mengasyikkan sekali.

Entah mengapa meskipun belum ada pernya-

taan resmi dari kami berdua, namun dalam

hati aku sudah menganggap Windy pacarku.

Tak mungkin ia tidak tertarik padaku, karena ia
bersedia kuajak menonton dan bersedia pula

kupegangi tangannya. Belum lagi dihitung
sudah berapa lama kami bercanda-canda sambil
saling mencubit, jika sama-sama latihan golf.
Bahkan kami pernah main golf bersama,

meskipun kami sama-sama belum bisa memukul
dengan baik. Para caddy yang mengiringi kami
lebih banyak senyum-senyum jika memperhati-
kan aku dan Windy, karena setelah memukul
kami bedalan sambil berpegangan tangan.

Pernah ketika berselisih jalan dengan orang-

orang lain yang juga main bersama, kudengar
diantara mereka ada yang nYeletuk :

"Wah, kalau main golf sambil pacaran tentu
lebih menyenangkan".

Windy melirik sebentar padaku' Dan ketika
hidungnya kutarik manja, ia lantas mencubit
pinggangku.

SUDAH minggu keemPat aku dan WindY
berkenalan. Berarti sebulan lamanya aku sudah

belajar main golf. Tapi belum sekalipun aku

main bersama-sama ayah. Aku selalu menolak
dengan berbagai alasan. Kukatakan aku belum
begilu mahir benar dan memerlukan banyak
latihan. Ayah percaya saja dan t€tap yakin,
suatu saat kelak aku akan menjadi pemain golf
yang baik.

Jum'at sore sebagaimana yang sudah dijanji-
kan Windy, aku datang lagi ke tempat latihan.
Seperti biasa ia sudah menantiku. Parmin juga

sudah ada di situ. Iapun senyum-senyum, jika

melihat aku datang.
"Pesan minuman apa dik'1" langsung ':ja ia

bertanya.
"Jangan tanya aku, tanya nih r'':': :itebe-

lahku !'; sahutku sambil rnenunjuk 1\::':i !'ang

duduk mendempetkan tubuhnl'a p:; 'r: -
"Biasa saja. Air jetuk !" t€'u(i. ' - :l'

Seperti biasa kamipun h.: . '::-.':r aia

kadarnya. Menjelang magiib- :'::t' 'eperti
biasanya yang rnenjempul !\ :: :. .: ..-:h se-

orang laki-laki bertubuh eeri-i- :::-,.= :mpat-
puluhan. Biasanya yang ::-3.- :- : '.: \\ indy
adalah supirnya. Aku bu:u---"
hormatinya- Laki-laki ::. : ':

menyalami orang lerse:-' --
memperkenalkan laki-l:i. . -

"Ini mas Citro. su:.:::,.-
Terasa ada haliLr,:.: --' " 

' : ::daku'
Melihat wajahku :*-:-':: - ilindy
buru-buru membuk= :: - -

"Bagaimanalr3rlar:'-:-- : :--'"
"Belum. iteltt- - -,

Untung saia \\ -:r:" -- : --- :'' ' tidak

lamaberdlri di sisr.-. \i: .. - '-::: \'a ada

acara, hingga buru-:-:- -:- ::: rianku'

Sebelum milangkah :::; ; -' masih

sempat mencubit Ping::-r'.- ' ' ':.i l

Lama aku terduouk =:- r- '' : 
j1' dan

suaminya pergi. Agak '::' -: :" . r Joafl$

pandanganku. Parman ri--:'i:. :-tingga

menimbulkan kemaraha:- s -
Kubentak ia.

Sejak itu aku tidak ma'-: -.i' iatihan

golf. Ayah heran setengah mair
Alasanku ; bosan !

Dari Parman aku tahu. ruoan) a \\iindy
isteri ketiga pak Sucitro. 1a :elajar main

golf, untuk mengisi rial:tu jika ditinggal

pergi suaminya ke luar negeri. Aku marah

ietengah rnati bukan pada diriku sendiri,

tapi pada Parmatr. Dialah yang jadi

korban kekonvol anku. x * *

:: t:r meng-
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yang harus diagungkan, dan harus kita puja
sebagai lambang dari kentaiuan dan kebaha-
giaan hidup ini. Tanpa cinta, tidak ada
artinya hidup ini. Dia akan keing dan
tandus bagaikan tanoh gersang. Dan keke-

bisa
sam-
: tak

tidak
adanya

tuten

keluarganya demi mempertahankan cinta-
nya ? Bukankah banyak teriadi seseorang
menghabiskan iiwanya karena kandas dalam

sesuatumerupakantactn

pastitetapiperlahanlahan
bersangkutanyangorang

yang

melupakanmereka
olehditimbulkandapat

dantua
terkadang

merekaberartita,ctn
tutuyangorofrS-otang

ten-cinta,

tak
menang,

:t*:S(beka)sendiri.

merupakan
dinikmati

seorang gadis
dengan orang

masalah
muluk-

secaro
kareno

cinta
kedua
hanya

oleh
yongCintabersangkutan.

negatifdan

manusia-manusia pengecut yang tidak patut
dimaaflran. Tegaklah dan hadapilah percoba-

kebenaran,dalam

sepihak,
tanpa

dari

berhasiltelah
kebahagiaan

oleh
karena

seingkali

persoalan

yang

*

itu

{<
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ACINT

n
G

I

AN

t
TENT

I
RPENDE

t
B

on

Mya

itu

dirasakan

menyelet

Menurut

APAT

sepertiingan
akan

Cinta yang murni
dapat dirasakan dan
oranq.
dapat
disebu
butan

yanS
tetapi
buruk

muluk,
hal-hal
cinta.
nekad

kehancuran.kelembah

positifantara

Namun
pada

berdiridanberani
andaiikaselaniutnya

mencicipi
cintqdariterhingga

yang

cinta,

menimb u I ka n a liran lis trtk-
Seringkali orang membicorakan

cinta dart hal-hal.yang manis dan

Bukankah
bentrok

bercinta ?

bertekuk

an-percobaan yang timbul
tang dan selesaikan semua

lutut

bisaando

JIKA kita ingin mengambil perum-
pamaan antara cinta dengan sesuatu benda,
maka kita tidak mungkin akon berhasil,
karena cinta merupakan hal yang abstrak
dan sukar untuk dibicarakan. Coba saia
bayangkan, iika kiti mengatakan bahwa kita
telah iatuh cinta pada seseorang, lalu selang
sebulan atau dua bulan selelah kita menge-
nal iiwanya lelbih mendalam, maka di saat
itulah baru kita menyadari bahwa sesung-
guhnya kita tidak mencintai orang tersebut.
Dan bahkan sering teriadi kita hanya
bersahabat belaka, namun tanpa kita sadari
bahwa kita telah terjerat oleh koboran api
asmara.
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HU WEN
PEHAGAWATI INGITUJA

ORANGNYA lincah
dan manis. sikapnya perr-
ang dan memiliki tinggi
tubuh tidak lebih dari 1.60'cm. Tetapi pergaulannya,
sangat luas sekali, terlalu
banyak kawan prianya.
itulah Hu Wen Chen, se-

orang peragawati, yang cu-
kup populer di kawasan
Hongkong.

Hasil perbulan yang di-
perolehnya cukup banyak,
karena Hu Wen Chen
memperoleh kontrak kerja
tetap dan tiga buah butik,
yang meuggaji secara
bulanan. Hampir meliputi
jumlah 200.000 dollars
penghasilan keseluruhan-
nya setiap bulan. Tetapi
dengan uang sebanyak iru.
Hu Wen Chen mudah :e-
kali "membuang'' ..r.._i
Ada saja yang J.': -'. -
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\'l CHEN
ADI BINTANG FILM

iika tidak pakaian yang
mal-ral-maha[. tentu alat-
alat bersolek"

Hu Wen Chen merniliki
rergaulan yang bebas, dan
Jia meruprkan seorang ga-
jr. remaja yang menganul
.'a1iam Free-iove. Usianya
'.aru l0 tahun, dan penga-
.rman membuatnya "ma-
. ang" melebihi clari usianya
vang ada itu.

Jika berbicara, aduhai,
-.etapa lincah dan lidahnya
:.rndai sekali bersilat. Ja-
:ang ada sahabatnya yang
:rlenang bicara jika tengah
.-erdebat dengannya.

Sekarang ini, Hu Wen
i'len tnasih gemar dengan
': ioiessinya sebagai peraga-
,,'r ati. "Tetapi jika ada
,,e.empatan, tentu Saja Sa-

r " gembira sekali untuk
'eralih ke perfilman ! Bu-
.rnkah sebagai aktris, ke-
:3mpatan untuk populer
':r.l1'r lebih luas dan juga
:ergaulanku tentu ber-
::rnbah luas ?".

FIu Wen Chen gemar
sekali menonton, berenang
:an bermain catur. Ram-
rutnya setiap bulan pasti
:isepuh beberapa kali, ber-
lanti-ganti warna. Untuk
rtu saja Hu Wen Chen
:-arus mengeluarkan biaya
r ang tidak sedikit.
"Siapa saja yang ingin

-ersahabat denganku, atau

ingin bermain cinta lebih
mendalam, silah\<an, saya
menyambut dengan kedua
tangan terbuka. Tetapi,
dalam keadaan demikian,

JUNIOR - 46

tentu saja kami harus ber-
usaha membendung diri,
siapa yang akan jatuh cinta
lebih dulu, asyik, bukan ?"

(beka)***
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membuat dia sibuk buat me'
nutupi kekurangannya itu. Dia
tidak menghendaki kelemahan
waiahnya sampai diketahui
publik.

Penulis pernah berurusan
dengan seorang foto model
yang punya kelemahan satu
titik pada waiahnya. Secara

sekilas pintas, sebenarnya ke-
lemahan tersebut tidak tam-
pak. Tetapi rupanya sang foto
model ini cukup arief dan

bijak. Menyadari akan kele-
mahannya itu, dia menolak
untuk diambil gambarnya dari
sudut-sudut tertentu. Maka di
sini terjadilah suatu Paradox.
Foto model mengatur photo-
grafernya I

Kerisauan terhadap waiah
yang menlemukanikurang me'
muaskan bukan saia mono'
poli kaum cewek, tetapi me-

landa pula dunianya kaum
cowok. Walaupun yang dise-

but terakhir ini, dalam hal
prosentase masih kalah bila
dibandingkan dengan yang di-
sebut duluan. Tetapi yang ielas
dewasa ini bukan sesuatu yang
baru iika kita melihat cowok
tengah asyik dengan seperang-
kat alat kosmetik. BerpuPur
muka serta merawat kulit
dengan cermat. Sesuatu yang
tidak diperbuat oleh bapak'
bapakmu pada masa remaia'
nya !

\::- ,:--- :lfva Wajah

!a.i .- :-. :-:r dipandang,
seDi-:'- : :-..:ri sesuatu

!a-; : :. : -. :irisaukan
da z-.:. -- :- toih lagi

oa-i -. eiantiasa
ber;- -- ...- i-: ii. asa ini di
ma^:'-:-: : :- :.'i.lUnCUlan
ben.<: :: -., : ..::antikan.
Ber:".: .-! :: - Dop de-
ngai -:- :- I - nl SeCafa

UrnU- l: --. --:JK mera-
lat r::- : ^:-ciandani
paS;e:- : ..1 :'. iamPak
r-hi^ --- --... s€-

beiur -:r- .n salon
kecan:...- : ::rqertian
yang.l- ,-, ,i.lewat
salon ne:.-: ,.' ' .a tahu
jenis ku i. . : rsrnetik
mana \':.i ii:- --.:n kUlit
kita ii;

Da' :: - .: .elsebut
kita :: ',- I:ebenar'
nya:3:- I .- adalah
SUai! -!:-, : ..angkut
pau: :i-::- : -rdis. Di
ne!e- -:: ',i maiU
sep e': ' negara-

neg"-. :::-' : .'oSa ke-
cior::-:- -,- ; :- a masa-

Fj ::-r.: - . erlaku di
rei?' . - : ^.Hubu-
lii- :- : : : ::Oktefan
:a-i:- :i- , ranyang
::::t-* - :,ilulmes-
i:. {i-.'.' -. ::I jeofang
::i:.'r-,: ::.nSUatU
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SIAPAPUN juga orangnya,
terlebih Iagi kaum remaja,
pastilah menghendaki agar wa-
jahnya bisa tampak menarik.

. Syukur-syukur bisa meng'
gemaskan macam waiahnYa
Emil ketika masih iadi penya'
nyi anyar-anyaran. Berhidung
mancung seperti yang dipu-
nyai oleh Tanti Yosepha itu
penyanyi yang kini mencari
makan dengan main film.
Punya mata yang redup seba-
gai yang dimiliki oleh Yessy
Gusman. Berbibir tipis setipis
bibirnya Widyawati. Atau bergi-
gi rapi serapi giginYa model
iklan pasta gigi !

Tetapi maaf, tidak semua
orang beruntung bisa punyai
wajah seperti orang-orang pop
yang kus€butkan di atas. Pada-
hal wajah yang caritik, tampan
serta menarik merupakan ke-

banggaan tersendiri bagi orang
yang memilikinya, Setidak-
tidaknya dengan modal waiah
yang mengasyikan serta enak
dipandang itu, akan membuat
orang luwes dan tidak cang-
gung dalam pertemanan.

Sedangkan bagi mereka
yang punya walah membosan-
kan memang agak susah luga.
Terlebih lagi bagi mereka yang
karena sesuatu hal (professi
misalnya) harus sering berurus-
an dengan publik. Sedikit
cacat pada waiahnya akan
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salon kecantikan masih iarang
dilakukan orang.

Untu k men jadi seorang
beautician (ahli kecantikan)
prosesnya luga tidak seseder-
hana yang diperkirakan orang.
Di Amerika, seorang beautici-
an harus menyelesaikan 2.000
kredit dalam masa pendidikan-
nya. (Kredit biasa pula disebut
dengan unit atau iam kuliah).
Jumlah kredit sebanyak itu
diselesaikan dalam jangka wak-
tu 50 minggu.

Dengan sistim pendidikan
semacam itu diharapkan bisa
memperoleh seorang beauti-
cian yang qualified. Untuk
bisa membuka praktek syarat-
nya sangat ketat dan harus
memperoleh lisensi dari Dinas
Kesehatan Pusat. Sehingga ke-
mungkinan teriadinya salah
diagnosa bisa diperkecii. Kare-
na diagnosa yang tidak tepat
tidak mustahil .pula akan diba-
rengi dengan pemberian obat
vang tidak tepat pula. Akibat-
nva, pasienlah yang dirugikan.

APA ITU
DERMABRATION.

PROBLEMA utama yang
biasa dihadapi oleh kaum
remaia yang ada sangkut paut-
nya dengan waiahnya adalah
timbulnya bercak-bercak pada
kulit muka. Bercak-bercak ini
bisa berwarna merah, hitam
atau putih. Yang lebih serius
lagi adalah kulit muka yang
berierawat, ada bintik-bintik
tertentu bahkan ada pula yang
sampai bengkak-bengkak.

Hal-hal tersebut menyebab-
kan kulit muka menjadi tidak
rata. Kelainan yang banyak
dirisaukan itu bisa disebab-
kan karena salah pakai kos-
metik (tidak cocok), pengaruh
iklim, penyakit dari dalam,
infeksi virus-virus tertentu
atau karena allergis terhadap
suatu makanan/preparat kos-
metik.

Untuk kulit yang tidak rata
itu, bisa dihaluskan kembali
sehingga wajah penderita bisa
tampak segar kembali. Cara-
nya adalah dengan sistim der-
mabration, yaitu semacam pe-
ngampelasan dengan suatu alat
semacam sikat yang halus.

Pengampelasan ini harus di-
lakukan oleh dokter atau ahli
kecantikan yang telah ber-
pengalaman

MERALAT DAGU
DAN GIGI.

BAGIAN lain dari wajah
kita yang turut serta menentu-
kan tampanicantiknya waiah
kita adalah dagu serra gigi.
Dewasa ini bukan suatu berita
yang mengeiutkan bila kita
mendengar ada dokter yang
bisa membenahi susunan gigi
yang tidak teratur. Demikian
pula halnya dengan dagu yang
kelewat pendek serta rahang
atas yang menonjol ke muka,
semuanya sudah bisa diralat
berkat kemajuan teknologi ke-
dokteran.

Buat anak-anak yang masih
belasan tahun ietak gigi yang
tidak teratur bisa dirapikan
dengan alat yang bernama
beugel yaitu suatu kawat yang
dipasang pada susunan gigi.
Dengan kawat ini formasi gigi
yang tidak teratur tersebut
dalam jangka waktu tertentu
bisa dikembalikan pada for-
masi yang normal. Khusus
untuk orang-orang dewasa
pembetulannya Iebih berat
yaitu dengan jalan dioperasi.

Untuk dagu dan rahang
yang tidak memuaskan ben-
tuknya, dr Huge Obwegeser
dari Zurich telah menemukan
suatu sistim operasi yang hasil-
nya memuaskan. Bekas opera-
sinya tidak tampak karena
pembedahannya di dalam mu-
Iut. Di samping itu, opera>i
dalam rangka meralat wajah
ini juga tidak mengganggu
susunan saraf mu ka-

Maka kaiian sebenarnya
adalah orang-orang yang ber-
untung. Karena bisa hidup di
jaman serba modern, di mana
ketampanan dan kecantikan
bisa diciptakan oleh orang.
Dengan cara .meralat mana-
mana yang kurang, serta me-
nyempurnakan mana-mana
yang belum sempurna. Ber-
bahagialah !***
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%OVE
auaile ailn

YANTI yang manis . . .

Betapa kejam hatimu terhadap diriku ini,
tidakkah kau mengetahui bahwa aku amat
mencintaimu. Daku pernah mengirimimu
surat, tapi nyatanya kau tiada membalas i s i
hatiku. yang berul-betul menyayangimu.
Mungkin korena kau melihat diri yang sangat
h i n a, miskin akan segalanya yang tak
dapat membahagtakanmu.

YANTI.. .

Aku bukan pengemis dalam saat cinta,
tapi hati ini penuh dengan hasrat yang
rnenyola-nyala ingin memilikimu. Tapi yang
kudap at k an suatu p engh inaa n dor imu.

YANTI akngkah keiam nian hatimu,
akupun menyadari bahwa alcu merundukkon
bulan, yang tok mungkin dapat kuraih. Dan
diriku adalah anak yang hina dan lagi miskin
popa'

YAI{TI .. .

Perkenankanlah aku menyayangimu wa-
hupun kau tiada menyaydngi daku, dan
wajahmu yang pertamakali kusentuh di
luhuk hatiku. yang akan kujadikan seiarah
Itidupku. walaupun kau tolak hasratku
(hatiku). aku tak akan kecewa dan putus-
asa. akon kujadikan ccrmin masa men-
datang. Percayalah setiap saat aku' selalu
kehadapan Illahi, mohon dihawoh perlin-
dungan yang MAHA KUASA, selamat, sehat
dan hidup bahagia.

Biarlah cintaku gagal hersamamu, dan
hilangloh segala harapan baikku bersama
kesombongan. hatimu.

YANT'I . .

Sengaja kutLiliskan surot terhuka ini, di
dolom wajah kesoyanganku -vaitu JLI.NIOR
ini-

Don agar kau dapat mcngetoltui ltsr1g
sehenarnya. dan maa.f atos kchadiranku.

Dari ltang kau hina.
"IlAMKA SENOttJl ANDY SAPUl'Rt|'

TA I,AN G BE'I' UTU PA I.EMR A N G.

):t+:)+:}):}}:
Susi yang tetap ;:\t:', -'-

Surat ini l:u:..:: ::':::': puing-puing
kehancuran ha::i::' ,:: .:::.:;:, t ang telah
membeku, -ren:t;: .;- ::-.:;: pula mem-
bacanya agar it.". ::::: 7...!.iiltui bagai-
mana pedihn)c ,:; .: :.s,rrang yang
telah kau ke.ez:t:: .: . .:.

Jika saia ka, *: .'. -:- .::'igingat-ingat
pada masa be:;":r.: ;:: ,:.? lalu tentu

yang telah k, .:... "':".:'. '.;:inya, lcnu

hancurkan kl:;',: -: :'-'.:::: o'-asa depan-
nya, juga kou ;:).:':' - :' : .:ng suci.

Mungkin i,c'. :'::'.. :.::ti.ia didalam
hati mengapo: i.'- "":. :.: '-"':: iewat rubrik
ini. . .buktn '

Sebenam;' c :r-a' :. - * ,'. a:tim longsung
ke alamatmu .:-.-. ;' ::. :etik kutulis
surat ini akL, ::': :,'*-' :)-.:, limana kau
berada saot tnt

Di son::r; :- :,, .: -:.: niengingin-
kon kebcr.ca:-'. ,-''.:- ,.-"i l:;rr nikmati
itu jadi br,:r::,-:'. ': i i .-' : ,::kan oleh
sepucuk sr.,j.' :--' " -

'fetapt',:.a ,:-.: ' ..:^;n adalah
kepergiann:i ::-:: '. : , ;tolah-olah
kou men?'.' '''.' -i: j -j- :. .'it1 bumi
sehingga c;:., ':, :' , : : :i.tt harus
mencarimti.

Susi yang ::': ,::..-::
Lewat ru\rti::,: :..-

padamu 11. r:i---: '.'-'

kan diriku i-'.;' ..- -

sekali kau 'r,;;i: :. ::
Kuharap is;'- :- -
nyaanku r,: -', ',:--
ketullt sdi', ;::

.leatt"-';:':. - :-
aku )tait',': ::::
tetap :.'::t :a : -:
nlun1 ./)::..' ': 

-

mesktp:,r,
ke pa it t::,

:+(:4{ :4{ 1 < -( ;4 {.4{ :<{:
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iIEPLE IIAGGAPI}
SI RAJA MUSIK COUNTRY

DI AWAL tahun tujuhpuluhan sangat populer lagu-lagu yang dibau'akan oieh Conway
Twitty, seperti lagu "To See my angel cry" dan beberapa hit lainn-v-a. Lagu-1agu yang
mereka bawakan adalah iagu-lagu yang mempunyai irama sentimentil cian sangat khas,
yaitu terkenal dengan nama musik country.

Seperti irama-irama lain yang mempunyai superstar,maka musik aliran country ini
rajanya adalah Merle Haggard. Sukses yang dicapai Haggard ir;aklah mudah. Ia
berjuang dari bawah. Dibina dari masa kecil yang sangat suram darr
jelek. Ketika masih kanak-kanak ia dimasukkan ke dalam sekolah
anak nakal dan lari dari sekolah itu sebanyak tujuh kali. Pada
umur 18 tahun ia dikenakan hukuman penjara selama satu tahun
yang dijalankannya di penjara Ventura karena mencuri mobil.
Setelah ia bebas pada tahun berikutnya ia dijebloskan lagi
ke dalam penjara San Quentin selama dua tahun deiapan
bulan karena tertangkap basah sewaktu menodong
sebuah bar.

Setelah menjalani masa-masa yang gelap ini
akhirnya ia sadar bahwa jalan hidup yang telah
ditempuhnya selama ini adalah saiah dan iapun
mulai keluar dari kegelapan ini menuju masa
depan yang cerah. la rnulai membina masa
depannya dengan menjadi penyanyi musik coun-
try. Sebuah lagu yang sangat dikenalnya semen-
jak masa kecilnya telah mengubah jatran

hidupnya.
Did you ever steal a quarter

When you was ten years old ?

Ever wear a brogan with a hole
in the sole ?

Did you ever ride a freight train
while runnin'from the law ?

l've done it all, Lord.
Lord. I've done it all.
Dengan melagukan ballada-ballada seperti lagu I've

doneitalidiatas, Haggard yang sekarang berumur 37
tahun telah mencapai sukses yang sangat gemilang
yang pernah dibuat dengan musik country. Ia rnulai
karirnya di tahun 1950 sebagai seorang pemain gitar
yang bergaji 40 dollar seminggu. Sekarang dia
adalah rajariya musik country. Ia rnenulis lagunya
senrliri, memimpin konsert dengan bayaran
15.000 dcllai sekali main. Dalam sepuluh
tahun terakhir ini album ph-lpnya telah
terjual lebih dari delapan juta dan tiga
setengah juta single yang menghasilkan uang
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sebanyak 44,5 juta dollar.
Musik country adalah sentimefltil dengan

ballada-ballada cowboy, rintihan prairi. Setelah
sekian lama musik irama ini seakan-akan
menghilang, tiba-tiba metebut pasaran kembali
dengan sangat meyakinkan dan telah menghasil-
kan uang sejumlah dua billion dollar setiap
tahun. Suksesnya yang terbesar dicapai melalui
radio, Pada tahun 1961 hanya 80 buah
pemancar radio memutar lagu-lagu musik
country, sekarang lebih dari 1000 buah stasion
mempunyai programa musik country yang
tetap.

Nashville adaiah kota di mana berpusatnya
irama country. Di koia ini saja ada 57 buah
studio ph yang mengkhususkan diri untuk
merekam lagu-lagu irama country.

Tapi sesungguhnya kepopuleran ini dibina
bukan di Nashville, tapi di Bakersfield.
California di mana Haggard bermukim. Dan
Austin, Texas boleh dikatakan rumah di mana
lahirnya irama country yang lebih progressif
dan sedikit mengandung irama rock.

Tapi walau bagaimanapun beatnya, adalah
kata-katanya yang membuat orang-orang me-
nyenangi musik ini. Lirik-liriknya adalah
rintihan dari masyarakat banyak yang menceri
terakan ketidak adilar, harapan, kematian,
tanal, cinta dan lain-lain dalam kata-kata yaag
sangat meresap.

Musik country dapat menghibur setiap
orang dari golongan bawah hiagga ke kalangan
atas.

"Bila anda mendengar banyak laguJagu
country, satu di antaranya seakan-akan men-
ceriterakan pengalaman anda sendiri," ujar
s€orang direktur programa radio dari Louisville.

Lirik-liriknya yang menceriterakan suka
duka seorang supir truck, buruh-buruh kereta
api, orang nukuman dan lainlain. Menceritera-
kan mengenai seorang laki-laki yang baru
dibebaskan dari penjara dengan menumpang
sebual truck pulang ke rumah dengan hati yalg
penuh kerinduan pada sang isteri. Dan betapa
hancur hatinya ketika mendapati isterinya
sedang tidur dengan laki-laki lain.

Sekarang musik country menyuarakan pe-
san-pesan dari segala hal. Merle HagEard
mengatakan lirik country adalah journalisme
yang diberi musik. Sebagai misalnya beberapa
hitnya yang dikeluarkan akhir-akhir ini, bebe-
rapa di antarunya berhubungan dengan eco-
logv :

"One hundreds children". "Don't go near
the water".
Kemakmuran : "Geronimo Cadillac".
Po[tik : "Vermont Suite : More cows than
People".

Di tengah-tengah persaingan yang keras
Merle Hag€ard tetap dapat mempertahankan

karirnya dan tidak tergeser oleh pendatang-
pendatang baru. Seperti lagu-lagunya yang
sedethana iapun seorang yang sederhana.
Sesungguhnya lagunya yang berjudul "Okie
from Muskogee" yang menjadi sangat populer
di tahun 1969 telah membuatnya terlontar ke
tangga teratas dan menjadikar ia seorang
miil,uner. Lagu itu menceriterakan tentang
kehidupan hippies.

We don't smoke marduara in Muskogee
And we don't take our trip on LSD
And we don't burn our draft cards down on
Main street
But we like living right and being free
And I'm proud to be an Okie from
Muskogee.
Haggard laki-laki yang merajai musik coun-

fiy ini dilahirkan pada tahun 193'7 di
Bakersfield di atas sebuah mobil, berasal dari
keluarga miskin, Ayahnya yang telah membawa
keluarganya ke daerah Barat setelah huma
mereka di Checotah, Oklahoma terbakar, adalah
j$olang tukang langsir kereta. Ia meninggal
ketika Merle berumur 9 tahun. Merle teLh
bekerja mulai 'dari kecil sebagai pengumpul
jerami, mengepak kentang dan lain-lain. pida
umur 16 talun ia mulai terlibat dengan
hukum. Penjara San euentin adalah penjara
tetakhir yang dihuninya. Di sana ia bekirja
keras dipertenunan milik penjara.

Sekarang ia bukanlah s€orang yang miskin
lagi. Setiap tahun ia menghasilkan uang satu
juta dollar. Ia mempunyai perusahaan sendiri,
tapi a jarang berada di kantornya karena
banyak melakukan tour. Namun demikian bila
ia berada di rumah ia adalatr seorang bapak
yang baik. yang sangat dicintai oleh keempat
orang anak-anaknya. (SALMAN AHMAD)***
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BERGADANG
$[1{I[l ilfifiilltflllilRIlf,[J

DENGAN cuma beralaskan
tikar, mereka duduk seenak-
nya, bersuka-ria sambil ter-
tawa ceria diselubungi asaP

rokok Djie Sam Soe samPai

Dunhill. Sebagian dari mereka
tengah membantingi kartu
gaple, sebagian lagi tengah
berceritera sambil bercanda,
sedang sebagian lainnya de'
ngan gitar dan harmonika
tengah mencoba membawakan
lagu-lagunya Benyamin, Bim-
bo sampai Bob Dylan !

Di wajah mereka, kaum
remaja itu, cuma ada satu
pantulan sinar yang bisa kita
tangkap, yaitu sinar kebahagia-
an berkumpul dengan teman-
teman sampai larut malam.
Minum kopi dengan gelas satu
berganti-gantian, makan ka'
cang goreng dengan berebutan,
itulah dia kebahagiaan yang
tak mungkin diiumpai di tem-
pat manapun,

lstilah yang populer untuk
kegiatan santai malam sema-

cam itu, di mana tidak terikat
pada segala macam bentuk
formil-formilan, oleh kdum
remaia disebut dengan berga-
dang. Meskipun pada ihwalnya
bergadang ini adalah istilah
buat para orangtua yang melek
malam dalam rangka menyam-
but/menghormati pengantin
baru, manusia baru (bayi yang
baru lahir) dan seterusnya.

Terhadap kegiatan remaja
yang disebut dengan berga-
dang ini, masih banyak orang-
tua kita yang merasa risau.
Sendirinya kerisauan tersebut
bukannya tidak beralasan.
Beliau-beliau itu khawatir ja-

ngan kita-kita ini berbuat yang

tidak-tidak pada waktu tengah
berkumpul malam-malam
sama teman-teman. Kerisauan
tersebut makin menjadi-iadi
manakala orangtua kita mem-
baca di koran tentang tindak-
an-tindakan negatif kaum re'
maja yang bermula dari kum'
pul-kumpul di waktu.malam
atau bergadang.

Sebagai orangtua Yang ber'
tanggung-lawab terhadap pute-
ra puterinya, beliau-beliau itu
memang boleh berpikiran ke

arah itu. Karena orangtua
mana yang tidak ingin putera
puterinya menjadi manusia
yang baik secara keseluruhan.
Tentang hal ini, kita iuga
menyadari bukan ? Hanya saja

untuk menuju ke arah itu,
kitapun harus diberi sedikit
keleluasaan ruang gerak. Mak'
sudnya dalam menempuh per-
jalanan hidup ini, kita langan
cuma didikte melulu, disuruh
berdisiplin mati dan tidak
diberi kesempatan berkreasi.
Soalnya kalau sudah terbiasa
begini, pada saatnya bila kita
dilepas dari bimbingan mere'
ka, kita akan menjadi bingung'
Ke mana kaki ini harus dilang-
kahkan !

ft4 ENGAPA
3E RGADANG ?

U 1:. :: -ai kehidupan
Hans. .':::'- :- - a dilahirkan
di :e-::- ': -:'g1 yang ber-
kecur-::- :.:: Js anya Yang
ke tur-- :.:: - Hans sudah
merg-i. ::-;'.- SMA. Se-

tiap :.; :- - 
- - cia "dian'

tar" i:: -- I \. sekolah,
Siang-,: :- :,, 'diambil"
dari r.::- r:.:u Seterus-

nya. C-:-.:-: -::'rs meng-
angga: :.-: : , :- anak de-

ngan 9o I --i::.. nilah Yang
paline lz.

Di a-: .. -:-(sebagai'
mana \:- - : ^.aia Pada
Umu!'11.\: -:--., bisa ber-
laku be:-:.-:r '.3tan. Dia
bosan ce'::- .:- :.rcan'ru-
tinnya ra.i ir-rt:::atis. Dia
menghara:...- ::' :: pergan-

tian suasa:: -: .esuai de-

ngan keacz:- -:-\a yang
tengah berker::- r ::n senan-

tiasa menun:,: ::-rbahan.
Maka jadiiar : ::rberon-
tak" dalam '\-'.--. r untuk
suatu penge": :- - elawan"
nilai-nilai .:-: ::rapkan
orangtua.r !. '.:-.:- .aku me-

nurut uk--.--.: -.ibatnya
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dia selalu mencoba menerobos
ke lqar dari lingkungannya dan
melarutkan diri dengan teman-
temannya yang kemungkinan
akan mau menerima dirinya
beserta aspirasinya.

Cobalah kita dengarkan
pendapatnya. "Bergadang ?

Aku .senang sekali, Karena
melalui forum semacam itu
kami' bisa berbincang-bincang
sesuatu.yang tidak kami dapat-
kan baik di sekolah maupun di
rumah., Misalnya masalah sex
dalam arti yang positif. Karena
biasanya orangtua maupun ba-
pak guru akan menganggap
tabu segala sesuatu yang ada
kaitannya dengan masalah sex.
Tetapi {i dalam forum ber-,
gadang,'':kami bisa membin-
cangkannya tanpa dibebani
kecanggungan l"

PELAJARAN
BERMASYARAKAT.

SIAPAPUN harus meng-
akui bahwa dari bergadang ada

iuga nilai positipnya. Tetapi
dengan catatan bahwa berga-
dang yang kita lakukan ini
bukannya dilangsungkan tiap
malam, Taruhlah kita hanya
melakukan bergadang pada se-
tiap malam Minggu saja. Pada
waktu bergadang, rokok ada-
lah salah satu teman kita
sebagai penghangar badan. Un-
tuk bisa merokok pada waktu
bergadang, biasa'nya rokok ter-
sebut dibeli secara patungan
(kolektif). Di sini kita telah
melakukan tindakan gotong
royong, yaitu bagian daripada
tata cara bermasyarakat.

Pembagian tugas secara ke-
cil-kecilan .juga kita laksanakan
dalam kegiatan ini. Yang pin-
ter main gitar menghibur te-
man-temannya dengan per-
mainannya. Yang punya mo-
tor dipilih sebagai seksi sibuk
buat beli rokok, makanan
kecil dan sebagainya demi
kelangsungan .acara kita. Tidak
ketinggalan yang punya bakat

mengocok perut, atas kesadar-
annya biasa mengoceh terus
dengan ceritera-ceritera lucu-
nya untuk mengurangi rasa
kantuk. ltulah manfaatnya I

SEGI MINUSNYA,

TENTU saja bergadang bu-
kan suatu kegiatan yang mut-
lak bermanfaat, Di balik yang
bagus-bagus tersebut, ada juga
kejelekannya, Udara malam
hari di mana kegiatan tersebut
dilangsungkan kurang baik
buat kesehatan tubuh kita
terutama yang ada hubungan-
nya dengan paru-paru. Kadar
air yang berlebihan di dalam
udara yang kita isap pada
waktu bernapas akan mem-
buat paru-paru kita menjadi
basah (mengandung air).

Berkumpul sama teman-
teman iuga akan'rnenyebabkan
keberanian kita rnbnjadi ber-
tambah. Soalnya kita merupa-
kan suatu kesatuan yang kuat.
Sehingga tidak jarang pada
waktu ada cewek yang me-
lewati kita, kita ganggu dengan
siulan-siulan nakal. Tak jarang
pula dengan berkumpul-kum-
pul macam ini melahirkan
grup-grup yang bersaing satu
sama lain. Di mana sentimen
antar grup bisa terjadi yang
mana bisa berakibat pada clash
physic.

Yang paling penting, dalam
kelompok bergadang langan
sampai kemasukkan oknum
yang tidak bertanggung,.iawab,
yang bisa mengarahkan kegiat-
an tersebut pada tindakan-
t i n dakan negatip. Seperti
menggerilya buah-buahan mi-
lik orang atau tingkat yang
lebih serius lagi yaitu mencoba
obat-obatan terlarang (narko-
tika) I

Dengan uraian tersebut,
sekarang kalian bisa menim-
bang-nimbang mana yang baik
dan mana yang buruk daripada
kegiatan bergadang. Terserah
sama kalian apakah akan
tetap bergadang atau tidak.
Kalau tetap mau, demi kese-
hatan langan lupa bawa iacket
Ya !xx+
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membuat sen

TOPI
ANTI PANAS

diri :

Bahan :

91,45 cm kain katun.
45,75 cm kain keras.
C = puncak tudung topi - satu potong kain

katun dan satu Potong kain keras.
D = bahagian slsi tudung dua potong kain

katun dan satu potong kain keras.
E = ban - satu potong kain katun dan satu

potong kain keras.
F = daun - dua potong kain katun dan satu

potong kain keras.

Cara membuatnya :

Contohlah pola dengan ukuran tiap kotak 
I

kecil 2.5 cm persegi. lalu potong kain katun dan 
I

kain keras seperti contoh. 
I

Jahirkan kain keras ke bagian dalam 
]

mahkota. ban. dan salah satu bahagian daun 
]

ropi.
Jahit puncak mahkota dan bahagian-

bahagian sisi tudung seperti gambar 1. Kemu-
dian balikkan sehingga permukaan yang bagus
di bahagian luar, seperti gambar 2.

Satukan ujung-ujung ban, lalu dengan per-
mukaan kain yang sama jahitka-n ban ini ke
bahagian tudung. Tarik ban itu ke bawah dan
jahit tepinya seperti gambar 3. Satukan sisi
belakang daun topi seperti gambar 4.

Dengan bahagian yang bagus ietakkan di

luar, satukan kedua bahagiar Saun topi seperti
gambar 5. Potong tepi-tepln].a dan ratakan.
Jahitkan tiga atau empat jahrran di sekeliling
bahagian luar lingkaraa daun ropi seperti
gambar 6. Lalu-jahitkan daun iopi dengan
mahkotanya seperti gambat l. Turunkan daun
topi dan jahit bannya seperti gambar 8 untuk
merapikan tepitepi
topi. (Oedin Ar)***

kasar daun dan tudung

cu. 1

cb. 2

5

eu.6

Gb. 7

Gb. 8

34

cb.3

Gb. 4
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BOSAN dengan pertunjukan-pertunlukan
yang berbentuk rock and roll berbau magic atau
kewadam-wadaman, dua grup band Los ingeles
membuat acara baru. New york Dolls dan-lggy
Pop tampil sebagai grup band berani mati aiiu
kamikaze. Keduanya pernah menderita k6ru_
gian seluruh paralatan dekor karena mengguna:
kan api untuk latar belakang pertunjukan. Dan
salah.seorang anggota tggy pernah kehilangan
ber-pint-pint darah akibat melukai airi senjiri
dalam pertunjukan mereka di Rodney Bingen_
heimeris English Disco,

Show yang menggemparkan itu dimulai
katika lggy Pop membawakan lagu ,,Murder ofthe Virgin". Dalam stage act ditemani olsh
James Williamson dan Nijet. Harrison, tiba-tiba
dta lgSy mancabut sebilah pisau dari pinggang-
nya. dan langsung mombenamkan pisau iiu t-e
tubuhnye. lggy segera jatuh berlumuran darah

JUNIOR _46

dan diangkut ke rumah sakit dalam keadaan
kritis, sementara masih berbaring, ai tempattidur menunggu sembuh, color slide p"ririi-*"
berdarah di pentas itu dip€rtunjuitan ai
Whisky a Go Go. 

li
"i. Sedang pertunjukan New york Dolls dalam

serangkaian konser yang mereka rencanakan di
.Lory Theater, torpaksa dibatalkan akibat"kerusuhan" yang torjadi. pemilik 

"fuU 
itu

menyatakan the Dolls dan para penggorner
mereka terlalu liar dan suka merusak.-bayi?
Johansen, lead singer, dan.Johnny Thundersyang berambut brunette, menyataian mereka
merasa. 

-kurang senang karena pembatalan
pertunjukan itu. Dan mungkin untuk metupa-kan kekecewaan ini New york Dolls dalam
waktu detat akan melaksanakan tour ,il; k;
JePang. (OedinAR)***
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IIIANAH
Mulai dari No. 703 penerbitan T9l. 10 Maret 1975
Maialah "SELECTA"
akan mengungkapkan :

SIASAT, PEMBERONTAKAN 2 GAGAL P.K.I.
dimosq lolu don

SIASAT sertq CARA KERJA 5l5A G.3O.S/ P.K.l. sekorong !
TUJUANNYA TETAP :

_ MENGUASAI REPUBLIK INDONESIA

- PEBANAN LUAR NEGERI

- PERANAN SEMENTARA CINA
DI INDONESIA

_ JUMLAH ANGGOTA DAN SIMPATISAN
DAN LAIN.LAIN.

DISUSUN BERDASAR SE JARAH
DAN PENYELIDIKAN
:WARTAWAN.WARTAWAN''SE LECTA"
DENGAN BANTUAN PIHAK.PIHAK
YANG BERWENANG.

SUATU SERI - KUPASAN BERNILAI
DAN BERHARGA DI DALAM MAJALAH

- BERUSIA - 16 TAHUN _

YANG TERKENAL
DENGAN REPORTAS
REPORTASE DAERAH.
CERPEN KELAS SA
POSTER BESAR
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nasehat - nasehat

I{.AI( JUN
Kak Jun yang baik . . .

Pertama-tama, dengan segala hormat saya

hatuikan salam perkenalan saya khusus -untuk
kak Jun dan umumnya teruntuk seluruh crew
'Juntor .

Harapan sdya semoga kak Jun baik'baik saia

adanya.--- 
ioyo yakin, kak Jun sudah menduga maksud

surat sava ini bukan ?

Ka{ Jun yang baik . . . ceritanya begini : - .

iiyo trirons pemuda vans mylskjl tulah
,rrgoiong dewasa lusia saya sudah 20. tahun

kiin). iudatt petnah punya pacar fielasnya.:
serinp). Tapi . . . akhir-akhir ini, sayl sungguh-

ti"i'riin tik hobit pikir, saya benar-benar tak

meigerti. Soya tertarik (kalau tak boleh

diisitahkan: jatuh cinta). oleh seorang ana-k

sadis (saya kttakan anak gadis, karena. dia
"brnor-beio, masih anak'anak) yang usianya

iasih dibawah umur 17 tahun (usianya baru 13

tahun).
Kaklun...
)ienryo lagi, dta kelihatannya seolah'olah

mengerti dan menerima segala perasaan saya'

Ini "semua dapat saya rasakan' Kalau saya

datang ke rumahnya, dia meniemput saya dan

mengajak saya masuk serta menemant saya

samia'i sava pulang. Kalau sekoloh, dia saya

orti, don'tovio jempur. dia kelihatan gembira'

Dan banya|'banyak tagi tingkah-laku atau

kata-katanya yang barangkali diapun menaruh

hati terhadaP saYa.

Oh ya kak Jun. .. saya mencoba menyurati
dia (kata-katanyapun sengaia saya susun seolah'

olah surat dari seoldng kakak terhadap

adiknya)- Saya katakan, bahwa saya selalu ingat

padanya.
Oh. . . dia membalosnya kak Jun. Yang

isinya idem dengan surat saYa.'Kak 
Jun. . . yang ingin saya tanyakan. . .

t. Apakah gadis seusia itu sudah mempunyai
pirotoo, kasih'sayang, dalam arti: cinta
pettama ?

). 
'Atau 

mungkinkah itu yang disebur 
" 

cinta

. monyet. Yang satu saar bisa berubah/

berbatik 180" l.

3. Tindaknn apa ycra 'i'::l:ile saya lakukan

untuk menghadoPi :::
Saya kuattr kalat, r:"::''''t berubah mem-

benci saYa.

Itutah PROBLEII.i ';: -- :;l: Jun ' '

)khfuny, sudah i;':'; :€11:it sar-a tak lupa'

s eb e lumny a me n gha ru r i; :''. :. 
-! 

e t 1 0 p h o r m-a t soy.a

serta terima kasih st': ; :rg 'ebanyalt'banyak'
nya atas semua pe':::.:n'penjelasan dan

iasehat-nasehat kai: .i .,,: ....i'1q sangat saya

hormati.

Hormat saYa,

,-:!Et'l . H Bogor.

flik Chevi Herdiana dt B:g: :

Menarik sekali prcbi::-- lrda. Itulah yang

dinamakan cinta seja:r' '- :::: i ang tumbuh
pada pemuda/pemudi be:'l':: :l -li:s 20 tahun'

bintu'yrng timbul dari :e:::rrn hati nurani
yang datam. Ini bagi Andr. r: -r r':h demikian ?

i<emudian tentang si gail. ;:r'g'rn usia i 3

tahun. llagaimanakah "kead:-.:- rt dia sebelum

Anda kenal ? Maksud kakaol "o:r:h dia sudah

nernah "berpacaran" tebelumr'. ' - 'ukah 
baru

Lndalah pemudanya ! ,rng :1 ' Ina Kalau

seperti apa ya.ng kakak bicai:k.:r rerakhir ini'
maka itulah yang dinamak:n ''i::; pertamanya

jatuh kepada Anda. Cinl: r 'rr ::mbul dengan
'senduinya, suatu naluri. ne::ijill senangi cinta

akan lawan jenisn-va. I:rl 'enlang cinta'

Kemudian mengenai m:i:l::l A:rda tcrhadap

gadis cilik itu, sibaiknl: Ar j: tidak mengajak-
"nya atau tidak mengarahkan kepada suatu

hubungan yang \erlii\ 
" 

reha':' ini akan

..*pingututti pikirann,':' ilr: nrasih terlalu

hijau'uniuk itu. Kaiau r:r:r-.'1ng {nda menya-

yonginyu, sayangileh ii,:-r: :eperti kakak

katakan di atas. lan:;l-' :ll:'Lp:iI mengganggu

sekolahn-va, jik, .rn". r-::.:::i tunggulah dia

ir"ntrryo sambil're:::':::r samPai cukuP

dewasa-nanti laslr ji. -r':i:1 ke!-a11tol dengan

orang lain sajai. ( L:.i.': :'t:ill'1;1i tidak pandlng
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masih merasa takut atas lamarannya, karena
takut kalau tidak diteri;na oleh kedua orangtua
saya.

Dengan penielasan-penielasan saya di atas
tadi maka saya meminta saran dan nasehat-
nasehat dari kak Jun. Bagaimana saya harus
mengatasi orangtutt saya (terutama ibu soya)
ogar mau merestui dan menyetujui hubungan
kami kembali.

Dan apakah hubungan kami ini harus kami
teruskan, sampai dtmana batas kebencian ibu
saya dengan kekasih saya.

Mungkin kak Jun dapat memberikan saran
dan nasehat-nasehat pada saya. Dan sebelumnya
saya ucapkan ribuan terima-kasih.

hormat saya,
Tity - Banjarmasin.

d*4-----

bulu, "jatuh"nya juga tidak bisa beraturan,
hanya pelakunya saja yang mesti bisa memadu-
kannya dengan iogika.

Nah, harap Anda maklum dengan maksud
kakak.

Kak Jun yang baik . . .

Saya adalah satu penggenutr dari majalah
Junior terutama dalam ruang nasehat-nosehat
l1a.k Jun .... Dan untuk pertama kali ini saya
kirim surat pada kok Jun, yang maksudn'ya
ialah ingin minta nasehat serta saran kakak.

Sudilah kiranya kakak memenuhi perminta_
an saya ini, dan tak lupa saya ucapkan terima
kasih.

Kak Jun yang baik.

- Adqpult kesuliton saya ini hanya meliputi
diri pribadi saya.

- ^ 
Saya adalah seorang wanita, dan umur seyo.

18 tahun. Saya masih sekolah dan duduk'di
bangku yang terakhir'yakni di klas IIi SMEA.

Dan pada waktu saya duduk di ktas III SMp,
saya kena_l seorang pria yang sehaya clengan

!l-o. lada mulanya .fiubungan sayo .dengan
kekasih saya ini dis€tuiui saja oteh ke-dua

?ranqtya saya. Tapi anehnya setelah hubungan
kami berialan kurang lebih l% tahun, tiba-;ibo
saya dilarang untuk meneruskannya. Apa yang
menyehabkan semua ini sayo iuga kurang iahi.

Sudah sering dimarahi, tapi saya termasuk
anak bandel. Saya tidak mau memutuskan
hubungan saya dengan kekosih sayo. Mungkin
kak Jun jugo memahami peraiaan,roiorg
wanita. Dan bahkan sampai sekarang hubungoi
kami masih berlalan dengon cukup romantis.

Ittaloupun ka.mi lakukan dengan cara sem_
bunyi-sembunyi, karena kami masih takut.
Sebenarnya kekosih saya benar-benar mencintai
saya dan bahkan mai melamar. Tapi saya masih
terlalu muda buat berumoh-tongga. ban sava

Adik Latilah Dahlan di Banjarmasin.

Larangan ayah dan ibu itu mungkin karena
beliau melihat hubungan Anda berdua tampak
intim sekali, seakan-akan menuju ke arah
ke-serius-an. Ini semua karena mengingat dik
Latifah dan sang pacar masih terlalu muda
sekali untuk berumah-tangga, seperti maksud
Anda berdua. Apalagi pacar Anda, sebagai
seorang laki-laki, usia segitu (seumur Anda)
masihlah terlalu pagi untuk berumah-tang1a.

Kalau dulu "membolehkan,,, mungkin ka-
rena beliau menganggap Anda berdua sekedar
"pacaran" biasa saja. Jangan marah ya, kak Junkok sependapat dengan ayah dan ibu dik
Latifah. Tetapi kakak tidak menvarankan
kepada Anda berdua unruk berpiiah arau

!grpacaran secara sembunyi-sembunyi. Bersikap
biasa saja, jangan tampak terlalu intim, kareni
lnr Juga mengganggu pelajaran sekolah. Tentu
dik Latifah juga tidak ingin sekolahnya putus di
tengah jalan, sayang kan kalau sudah sampai di
kelas terakhir tidak dilanjutkan. Jadi sekarang,
batasi pertemuan, supaya dik Latifah bisa
belajar dengan tenang. Dua kali seminggu,
misalnya malam Minggu dan Minggu pagi, boleh
wakuncar. Tidak melanggar kesopanan dalam
berpacaran. Tentu ayah dan ibu bisa memahami
perubahan sikap yang demikian. yang penting
sekarang, adalah giat-giatlah belajar. Juga
berilah spirit pada kekasih Anda, supaya dia
pun bisa mengerti apa yang Anda maksudkan.

)
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Profil sutradara rnuda

ABDI WIYONO

BAGI masyarakat Salatiga,
nama Abdi Wiyono bukanlah
nama yang asing lagi. Mula-
mula dia dikenal sebagai se-

orang penyanyi dari band "4
tsAYANGAN". Sebuah kelom-
pok musik yang Paling toP di
Salatiga pada waktu itu. Na-
manya sudah PoPuler di dae-
rahnya itu semakin PoPuler
lagi dengan sering rtunculnYa
Abdi di panggung sebagai

pemain drama. Sebagai aktivis
remaia yang dinamis, Abdi
tidak pernah puas dengan
prestasi irang telah dicaPainYa
di daerah itu.

"Sa1'a sckarang.lebih berat
Terter dan l:ilnt dariPada
menyan yi" katanya mengawali
kisahnl,a di kantin [)ewi Indah
* I arnan Istrtail Marzuki.
Silatnya l,ang tidak Pernah
nrcrJ\a ntlJi scrlS sclilltt inein
nr.r1u ini ditandai dengan hij-

rahnya Abdi ke Jakarta untuk
mengembangkan bakat serta
meng-up grade dirinya- Ini
terjadi pada tahun 1970. Si-
kapnya yang ulet dalam men-
capai karicr di Jakart:r ini
holclr kitr puji. Mula-mula ia

bergabung dalam "Teater
2000". Dalam grup leatcr inl
Abdi sering main bersama-
sama dengan Kusno Sudjar-
wadi dan Maruli SitomPul.
Ketika itu kcdurL tokoh inl
rnasih aktif dalam teater. se-
karang mcrcka lcbih serine
kita jumpai dalam film dan
sudah puni,n nama besar. De-
ngan kedua tokoh inilah Abdi
mcngcu ali klriernya rcbagai

teatrawan di Ibukota. Wajah
Abdi kernudian sering muncul
cli layar l'elevisi mauPun di
pallggung Taman Ismail Mar-

znki.
Sctclah Abdi merasa cukuP

nrcninri:: tlmu dari tnereka
(Kusno & \lrrruli), ia rnerasa
pcrlu untuk nrembentuk teater
sendiri. \lrka hhirlah "TIlA-
TER I tsL KO'IA" dibawah
pimpinan & strtradara Alidi
\\/ilono L)alrrr riaklu Yang
relatip sinlklt. l'elter Ibukota
sudlh bt..' nlcn'lnlukkan Pres-
1.,:i t1: r -:. :c: l.rll. Hrl jni

bisa krt" liha: dengan lerPilih-
nya Te :li!': IbLik,.rl:l sebagat Tea-
ter Renr.ri: :e:b.rik sc DKI Pada
tahun i9-l delarn fcslival
'leater Remall dr TlM " l)an
pada testirai trhun bcrikutnya
Teatcr Ibukolr dinl'atakan se-

bagai fcater Senior (btrkan

remaja laer) d.rn mcndaPat
b i nr b i n-s an langsung dari
t,PKJ,

Pada tahun !'ang sama

Abdi tcrpilih sebagai sutradara
icrbaik se-l)Kl t 1973) setta
tcrpilih sebagai Penraitr Pem-
banlu terbaik sc-l)KI (7rtr).

Kini Abdi sudah nrulai
rnengalihkan perhatiannYa kc
dunia filnr. \'lungkin karena
ingin nrcngrkuti jcjak tcman-
lelnannya (Ktls11o Sudjarwacti
dan \4aruli SitornPul). [aPi
yJng I.'lrr karcttr Pcl t im-
bangan kotrerslil. katanYa de-
ngan bercanda tapi Pcnuh
kejujuLar .

Ketika KI I (Karyarvan
I ilrri & [eievisi) minta kcpada
Akaderrrr C incmat ograii unl uk
nrcmbcr']tLlk Kino \\rork ShoP
\kln.,-t, l"ttr 'l -i. Ahdipun
ikut rtrerrdaitrrkan diri. I)alam
Krno \\ ork Shop ini. Abdi nartl-
pak lcbih trenonjol dariPada

Abdi (x) bersama Mien Brodjo di Iayar Televisi
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Pada awal tahun'75 ini,
Abdi telah dipercaya oleh
Agora I-ilm unruk menyutra-
darai produksinya yang terbaru
dengan judul : Fajar Menying-
sing. Film yang di;utradarai ini
adalah film anak-anak yang
berthemakan pendidikan. Me-
nurut Bambang Irawan, Abdi
punya bakat yang besar dalam

bidang penyutradaraan. Bah-
kan Teguh Karyapun menga-
kui hal itu.

Umur Abdi yang sudah 30
tahun ini nampak 10 tahun
lebih muda. Karena ia selalu
membawakan dirinya secara
relax, gembira dan humor.
Lebih dari itu ia selalu berhati
remaja yang selalu ceria.

(WAHYU MANDOKO)**x -
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6man-temannya yang lain.
Bahkan karya scenarionya
yang berjudul "DI BAWAH
UAYANGAN MONAS', meru-
pakan karya tulis yang terbaik
menurut Misbach Jusa Biran
(Penulis Scenario/Dosen C_-ine-
matografi). Terjunnya Abdi ke
dunia film inj terus dikem-
bangkan dengan membuat
f'ilm-f ilrn dokumenter.
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QUIZ BUAT PARA CEWEK

APAKAII IIIIDA
PEMIIRAII AIAU PETIT ?.

GUNA mengetahui iebih lanjut tentang diri anda maka kembali Junior

mengetengahkan sebuah QUIZ buat anda semua. Dan kali ini yang disodorkan

bukannya quiz tentang cinta, melainkan tentang apakah anda termasuk gadis yang

pelit atau pemurah. Sendirinya quiz ini hanySbuat para cewek saja sedang buatpara

cowoknya tunggu saja gilirannya. Namun demikian satu syarat yang tidak dapat

dilupakan untuk mengikutl quiz kali ini ialah seberkas kejujuran dari diri anda sendiri.

Nah. selamat mengikuti quiz ini.

ANDA traru ke luar dari toko dan

dihadang oleh seorang peminta derma

di pintu. Ia sangat mengharaPkan
kemurahan hati anda. APakah anda :

a) Memberikan semua uang recehan
yang ada di dalam domPet anda

sekalipun itu berarti anda terpaksa
pulangjalan kaki.

h) Berhenri sebentar. ragu-ragu. tetapi

akhirnya memberikan RP. 25.-
atau Rp. 50, '

c) Tersenyum sinis kemudian Pergi
begitu saja.

l. PACAR anda sudah mendaPat gajl

yang cukup besar, tetapi ia mengata-
kan tak mampu membawa anda Pergi
menonton film yang sangat lngin anda

Iihat. Sedang anda baru selesai belanja,

sehingga uang gaji anda sudali tinggal

sedikit. Apakah anda :

a) Mengeluarkan uang untuk membeli
karcis bioskop.

b) Mengatakan padanYa untuk mem'
batalkan rencana.

c) Setelah pacar Pulang, anda Pergi
menonton sendirian.

3. SETIAP kaii pergi berbelanja ke toko,
adik anda yang anda bawa meminta

dibelikan gula-gula. Apakah anda :

a) Membelikan gula-gula yang mahal
setiap kall anda berdua ke toko.

b) Memberikan uang secukupnya agar

dla membeli sendiri apa Yang
diingininya.

c) Mengatakan kepadanya bahwa gula-

gula bisa membuatnya menjadi
sakit gigi.

4. ANDA pergi ke restoran dengan

sahabat karib anda, dan ia mengatakan
dompet uangnya ketinggaian di rumah.
Ini bukan pertama kalinya sahabat

anda melakukan begitu. Apakah an-

da?
a) Membiayai semua makanan Yang

dipesannya.
b) Meminjamkan uang supaya sahabat

anda bisa ikut makan
c) Membagi makanan anda kepadanya.

5. TEMAN anda akan menyelenggarakan
pesta dan mereka ingin meminjam
beberapa buah piringan hitam milik
anda. Apakah anda :

a) Meminjamkan seluruh koleksi anda.
b) Meminjamkan beberapa buah di

antaranya, kecuali yang terbaru dah
yang anda gemari.
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Kalau anda sudah menjawab semua
pertanyaan-pertanyaan di atas, kini tahu-
lah- anda bagaimana sebenarnya watak
anda sendiri. Apakah anda tergolong
orang yang pelit atau murah hati ?

l. Kalau anda lebih banyak memilih a :

,Wouw, anda sungguh-sungguh murah
hati !. Kami harap saja tidak ada
teman anda yang mengambil kesem_
patan mengeruk keuntungan dari *e_
baikan hati anda ini I letapi adalah
lebih baik bila anda tidak terlalu. "obral", kaiau tak ingin dompet anda
kosong melompong.

c) Mengatakan "boleh,,, tetapi ber_
pura-pura lupa membawanya ke
pesta itu.

2. Kalau anda lebih banyak memilih b :
Anda akan selalu mempunyai sedikit
persediaan uang di dompet. Tetapi bila
ada seorang teman yang sungguh_
sungguh membutuhkannya-, andi"tak
segan-segan membuka simpanan itu.
Anda tergolong gadls yang disukai
teman sejenis - karena mereka tahu
anda adalah orang yanq suka kepada
KeJu.lu ran.

3. Kalau anda lebih banyak memilih c :Tak akan acla orang yang berani
meminjam uang kepada indal betapa_
pun 

_sulitnya persoalan yang sedane
dihadapi. Anda selalu f,.rpJnOrpuii
sekali memberi pinjaman, maka rerus_
terusan semua orang akan datang
meminjam. (Oedin AR;xx*
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SETELAHuntukSekianlamakitaterbuaidisekolahlanjutanatas,telah.bersepakatuntuk
oleh segumpal kegembiraan 

-tir"nu 
berhasil selalu bergabung dalam belaiar. Sehingga

menyelesaikan dengan baiklegri" iug*..u"g"i dengan dernikian mereka itu akan selalu

seorang pelaiar (yang uiiun a-a-p?lului itn vJng beriama-sama terus hingga pada kelas vang

kenaikan kelas dapat Or"g"n-Uiii *"n1r"rkuI terakhir. Dan dalam melangkah bersama itu

sanak saudaranya karena dirinya berhasil memang Dewi Fortuna selalu menyertai mere-

mendudukkan dirinya di f."iui''vrns r"Uir, ka, terlebih-lebih di antara grup belajar yang

tinggi), kini ribalah masany" r;;k n,,*gro"tr" terbentuk di kelas mereka, grup keempat cewek

perhitungan yang tebih ,";;;-;;"r k.t;til. inilah yang tergolong grup top' Sekalipun untuk

an itu. Atau dengan kata lain-sekaranfini kita mendapatian sebutan tersebut mereka ber-

dituntut oleh rasa tanggungjawab atis keber- empat terpaksa harus mengikuti kursus-kursus

hasilan kita yang telah rui',j- ino ini iangan di luar bangku sekolah, tak apalah' Yang lelas

diartikanbahwaparajuniordaniunioritanyausahamerekaituternyatatidakmemalukan
belum tahu apa itu rasa tanggungiawab. Bukan yang membiayai segala keperluannya, bahkan

itu maksudnya. P""uyuiu"li blhwa sebagai iekJn'rekannya yang cowok sering dibuat

,.or"ng p.l"i.i, anda paiti sudah memiliki.risa terperangah melihat hasi.l utangan-ulangan .ke-
;;;t";;; hal mana dapat dilihat dari keberhasil- empat cJwek itu' Dan btrkan hanva rekan-rekan

an anda mencapai sukses di tahun yang telah sekelasnya saja yang kagum atas hasil mereka di

ir*x. o.ngun keberhasilan itu berarti und"p'n uiian akhir, bahkan gurunyapun memberikan

train *tr-v.r.saikan segala tugas dengan baik' 
'uluut 

utut hasil keempat cewek itu' Nah'

Anda sudah bertanggungjawib atai segata sehabis ujian, keempat cewek yang top itu'

r."*4iuun anda sebalii Lottng pelajar' ltu kembali bersama-sama lagi mendaftarkan diri di

sudah bagus. Dan orang-tua serta-sanak saudara sebuah fakultas' Terdorong oleh satu keinginan

suauir O"i"t ,ung.ngguk-inggukkan kepala atas yang mulia untuk berbakti pada orang-tua,

kesuksesin andi 
'nt't 

1in'n yang lalu' leeirpat-empatnya itu' oleng sesaat memilih

sekarang masalahnya adalah bagaimana mem- fakulias yang sesuai dengan kemampuan otak-

p.rtuhu,ik"n kepercayaan yang telah diberikan nya' sesungguhnya mereka masing'masing su'

!r.t' oi.ng-,r" pada diri kita' kalau tahun yang airr mempunyai pilihan sendiri-sendiri' akan

Lalu kita telah berhasil, maka seyogyanyalah tetapi teriiut gelombang seperti yang disebut-

tihun mendatang ini kita pertebai ligi keper- kan dan rasa inut grubyug (mengikuti kehen'

cayaan yang telah kita terima itu dengan ialan dak orang yang tak sesuai panggilan hati' demi

lebih mensukseskan segali tugas yuni ai" oi uni't 
'-"*ptitahankan 

rasa solidaritas)' me-

pundak dengan angka yln! ttu-irt baik'"Sendiri- reka memilih fakultas yang top juga'. Dan

nya untuk mencapai .p" y".ng anda idam-idam- karena salah seorang dari mereka itu mendaftar-

kan itu, dalam tulisan ini- akan diberikan kan diri untuk mengikuti sebuah bimbingan test

p.Uor"n yang diharapkan ada manfaatnya buat yang diadakan .oleh masing'masing fakultas'

anda sekalian untuk mencapai tuiuan tersebut. keoiengan pendiriannyapun. beriambah lagi'

Baiklah agar tidak berkepaniangan akan segera Tiga olang yang_.lain segera ikut mendaftarkan

dimulai saia ke mana tulisan ini iertuiu. dir] untulimengikuti bimbingan test, sekalipun

uNruK memberikan u"v"ng"n agar diri ;Iil;m:l ;1t11"1".*,:i:#T''ll,,ilt. ffi:i
kita tidak terlalu lama dibuai oleh buaian kesalah-an mereka itu. Pertama dalam memilih

kegernbiraan yang baru saia kita terima, sengaia jurusan, mereka memaksakan diri. Sebab

kai-i ini akan disampaikan contoh yang telah i.rnyutu pilihan mereka itu bertentangan

menimpa diri sebuah grup belalar dan ternyata dengan cetusan hati kecilnya. Memang bila sala

tidak Lerhasil lolos dari test masuk sebuah ditiiiau, pemilihan iurusan itu mereka lakukan

universitas. Mengapa iustru yang gagal kita demi untuk menggembirakan hati orang'tua

berikan sebagai contoh ? Mengapa bukan yang mereka. ltu tidak salah. Bukankah kita harus

t"rr'u.ir saia- kita ambil ? sengaia dari yang - selalu menunjukkan bahwa kita ini bukan

gagallah kita ambil sebagai contoh, sebab pembangkang terhadap kemauan orang-tua

;;;r" demikian dapat kita ambil sebab lita z ietap-i andaikata saia mereka berani

rnut"uUrU kegagalan meieka, sehingga kita dapat mencetuskan apa yang tergurat dalam sanubari-

,"ngfrinarr[un diri dari huniaman kegagalan nya kepada orang-tuanya, yang dimaksud

yang- dapat menimpa diri kita andaikata saia bihwa pilihan fakultas itu tak sesuai dengan

kitalengah dalam melangkah. panggilan hatinya, niscaya orang-tuanyapun
Erni Nurtiahia, Aniek dan Wiwiek, yang utui* O.p"t menerima dengan baik.,. Sebab

semuanya ..*ik ltr, seiak melangkahkan kaki bukankah orang-tua kita itu cukup biiaksana
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dan menyadari bahwa yang akan menlalani
segalanya itu diri kita sendiri. Kesalahan kedua,
keempat cewek itu, yang sebenarnya sudah
memiliki bekal yang cu kup untuk bertempur
menghadapi test yang bakalan datang, ternyata
setelah mendaftarkan diri, seakan kehilangan
rasa kemampuan pada diri mereka sendiri
sehingga mereka itupun segera ikut mendaftar-
kan diri pada bimbingan test yang diadakan,
dengan satu harap bahwa dengan mengikuti
bimbingan test tersebut mereka di samping
menambah pengetahuannya, hasil testnyapun
akan lebih mantap. Sebab setidak-tidaknya toh
para pembimbing itu adalah alumni dari
fakultas yang dimaksud, sehingga sudah tahu
apa yang bakalan keluar dalam test mendatang.
Mereka itu tak sadar bahwa para pembimbing
itu hanya ingin memperkenalkan macam-
macam test yang pernah terladi. Dus, para
pembimbing itu bukannya memegang kunci
wasiat untuk memasukkan seseorang ke dalam
fakultas yang dimaksud. Sekalipun demikian
usaha para pembimbing ini perlu dihargai. Test
kemudian berlalu dan ternyata keempat cewek
top itu tidak diterima. Memang cu kup meng-
herankan keadaan ini. Sebuah grup belaiar yang
top ternyata tidak berhasil.

SEKARANG marilah kita lihat beramai-
ramai mengapa kegagalan itu harus menimpa
diri bintang kelas itu. Persoalannya adalah
bersumber pada kepercayaan pada diri sendiri.
Dalam memilih fakultas, mereka itu sudah tak
percaya pada diri mereka sendiri, sebab
kesemuanya hanya ikut-ikutan tanpa menyadari
apa akibat dari langkah yang keliru itu.
Kemudian dalam usaha akan mengikuti test
mereka juga kehilangan lagi kepercayaan akan
kemampuannya. Dari keolengan-keolengan
langkah yang bertubi-tubi mereka lakukan itu,
tak anehlah kalau mereka itu terpaksa meng-
gigit iari ketika pengumuman testing disebar
I u askan.

Oleh sebab itu, mengambil pelajaran dari
para cewek tersebut, hendaknya dalam usaha
menggapai sukses yang anda idam-idamkan,
jauh-jauh sebelumnya tanamkanlah rasa percaya
pada kemampuan sendiri dalam menghadapi
segala masalah. Jangan sampai anda tergoyah
dari kepercayaan yang anda miliki din telah
tergurat di dalam sanubari anda, sekalipun
angin badai menimpa diri anda. Kalau saja anda
sudah berdiri tegak pada landasan percaya pada
diri sendiri, percayalah bahwa sekalipun gelom-
bang kehidupan menghentak-hentak untuk
menghancurkan diri anda, kesemuanya itu akan
sia-sia belaka. Dan kegoyahanpun tidak akan
teriadi ataupun menimpa diri anda. Nah, untuk
itu siapkanlah diri anda mulai sekarang juga
demi keberhasilan anda di masa-masa yang akan
datang. Semoga.(Adhi 1 

* **
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++++++ +++ +++++++++++++++

CLAP FOR THE WOLFMAN
* Guess Who

Clap for the Wolf man, he gon' rate your
record high

Clap for the Wolfman, you gon' dog him till
the day you die

Da Doo Ron Ron and the Duke of Eearl
they .

were f riends of mine
I was on my moonlight drive
Snuggled in, said Baby lust one kiss she said

No, no, no
Romance ain't keepin' me alive

Ah, ah, ah
So I was left out in the cold
I said You're what I been dreamin' of
I sit alone at night and watch TV
Sha said I don't want to know
Clap f or the Wolf man, he gon' rate your

record high
Clap for the Wolfman, you gon' dig him till

the day you die

75 or 80 miles an hour she hollered Slow
slow, slow

Baby I can't stop right on a dime
Said Hey Baby gimme iust one kiss she said

No, no, no

But how was I to bide my time
Said her babe, you wanna coo, coo soo? she

said Ah, ah, ah

Said l'm about to overload.
I said You're what I been living for
She said I don't want to know

*
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SEPANJANG JALAN KENANGAN
* Tetty Kadi

Sengaja aku datang ke kotamu
Lama kita tidak bertemu
Ingin diriku mengulang kembali
Berjalan-jalan bagai tahun lalu

Sepanjang jalan kenangan
Kita s'lalu bergandeng tangan
Sepanjang jalan kenangan
Kau peluk diriku mesra
Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu
Menambah nikmatnya malam syahdu

Walau diriku kini t'Iah berdua
Dirimupun tiada berbeda
Namun kenangan s'panjang jalan itu
Tak mungkin lepas dari ingatanku.

We are.amazod but not amused
3L.",1^,!e-,t11rnt you say thar you'il dowrrn oecrsrons that are made 6y yournough much concerned but nol,intolved
Eul_.we.are sick and tired of helrinjloii song,eilin how you are gonna change r-ijht lrom "

,%"Ji"",]!li,o!i,J,r^Jnilln"hearourui",,"*'one

It's. not to cool to be ridiculed
lJUr you.b.rought this upon yourself
.rne wortd is tired ot paciliilrs
we.want the truth and nothing elseyeah
and.we.are sick and tired of hearing your sonoIeuin' how you are gonna changu iigfii-tio;",

wrong
Cause i, you would not care lo wake up
L9.119-1ighr{n?rq tha|s becomins reat I'i,eDur wnen mtsted who knows a p-erson,s mind
.can turn as Eold as ice um hum

fl.il'u"q"nliJr:","?,:if^",|j""H:*Ti,liyi,?l,ln

g?ls.e if yo. u really want to hear or, ,i"*" ''ongYou haven't done nothind
*1lkr"l Five join atong "with me singuooo doo wol hey hey hev
?99 goo wo.t doo doo wof bum bum humdoo doo wol, sing it loud for you really iay
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SANG PATU
TEPNAPU
RATU PersonalitY "197 5

Irma Duchan Yang tertarik
atas Puiian berbagai kalangan

terhadap film "seruling Senia"
telah beruPaYa untuk dapat
menyaksikan film tersebut,
meskipun hari huian. Didam'
pingi oleh Ketua Panitia Pemi-

lihan Ratu lndonesia Peter

Basuki, lrma berusaha mencari
Suptan Film, temPat film
tersebut diPutar. SaYanS, Ratu
lndonesia Duta F. WarastutY
tidak berhasil menemukan

I rma Duchan.

temDat tersebut, sehingga ia

pulang ke rumah kembali'
Ditanya kesannYa setelah

menyaksikan "Seruling Sen-
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ia", kma Duchan dengan ber-
sungguh menyatakan :,,Benar-
benar sangat mengharukan,
dan themanya sangat bagus.
Terutama mengangkat nilai
pendidikan dengan cara yang
sangat menghibur".

Nampaknya bukan Ratu
ini saia yang terpikat. Bebe-
rapa hari yang lalu, kelompok

penonton dari Hsngkeng ysng
sempat menontonnya di stu-
dio Mandarin, telah mengirim-
kan sebuah ukiran di atas
kerang raksasa dengan tulisan
"Best Story" kepada si penulis
cerita/skenario. Dua kerang
lagi masing-masing dengan tu-
lisan "Best Acting" disam-
paikan kepada Titiek San-

dhora, dan yang bertuliskan
"Best Picture" untuk produser
Yoso.

Penyampaian hadiah-
hadiah tersebut dikatakan se-
bagai letupan rasa kegembira-
an dan kekaguman atas ketiga
orang yang telah menghasilkan
film ini.***

AKTRIS tiga zaman Fifi
Young dalam usianya 60 ta-
hun, kini tengah mengalami
sakit . yang gawat, sehingga
harus mendapat porawatan-
yang teliti di R.S. Husada. "
Dengan keadaan yang harus
mengalami infuse dari kaki
kanan dan hidungnya, Fifi
dirawat oleh dua orang dokter
ahli.

Menurut keterangan, Fifi
menderita sakit lever dan
maag, M€mang sudah agak
lama ia menderita sakit terse-

tut. Tapi karena ia takut pada
'Aokter dan tidak suka menyu-
sahkan orang lain. maka dita-
hankannya saja penyakitnya
itu. Barulah tanggal 8 Pebruari
yang lalu, terpaksa ia dibawa
masuk rumahsakit, setelah
sehari sebelumnya mengalami
muntah darah sampai tiga kali.

la didampingi menantunya
lelaki yang harus menlaganya
siang-malam. Karena untuk
memberikan suntikan pada
Fifi harus dipegangi empat
lima orang. Para artis yang
mengunjunginya mengharap-
kan Fifi segera sembuh. Ka-
rena bagaimanapun artis yang
lahir di Aceh 12 Januari 1915
itu, merupakan artis tua satu-
satunya yang paling aktif
hingga saat ini.

Terakhir Fifi telah menye-
lesaikan filrn "Gaun Pengan-
tin" di bawah penyutradaraan
Bobby Sandy. Dan kemuncul-
annya di layar TV dengan
cerita sandiwara "Fumah
Tua" merupakan pemunculan-
nya terakhir. Sebab setelah
melakukan perekaman sandi-
waya tersebut ia jatuh
sakit, *+r

THI SIilIT IIERf,S
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NEGRO. .

dari halaman

ter Graves dan Peter Lupus
dalam "Mission lmpossible",
Clarence Williams menjadi te-

man Michael Cole, Peggy Lip'
ton dan Tige Andrew dalam
"Mod Squad" dan banyak lagi.

Kekomersiilan orang-orang
Negro tidak terbatas hanya
pada aktor-aktor saja, tapi
menjalar pula pada aktrisnya.
Bekas pragawati dan foto-
model Tamara Dobson men-
dadak sontak menladi bintang
film setelah debutnya dalam
"Cleopatra Jones", demikian
iuga bekas "kelinci"nya Hugh
Hefner, pemilik maialah "Play-
boy " yang bernama Gloria
Hendry, tampil sebagai aktris-
aktris Negro yang penuh se-

mangat dan menggairahkan,
sekal igus pengeruk uang.

Bahwa kemunculan bin-
tang-bintang Negro sebagai
pahlawan merupakan "gayu
baru" dalam dunia film Ame-
rika, yang berthema aksi dan
sex. Sekarang ini sedang ja-

mannya film-film aksi yang
menampilkan kemahiran ka-
rate atau yang paling mutakhir
adalah kung fu. Entah me-
ngapa rasanya 1ebih "afdol",
jika menyaksikan orang-orang
Negro ini main karate atau
kung fu, ketimbang orang-
orang kulit putih. Bukan sala
mereka mampu memperlihat-
kan aksinya, tapi juga mereka
mempunyai gaya yang ter-
sendiri yang tidak bisa disamaj
oleh bintang-bintang berkulit
pu ti h.

SUDAH DI SEMUA
SEKTOR.

SEBELUM film aksiisex,
bintang-bintang Negro sudah
lebih dahulu maju ke depan,
terutama dalam film-film hi-
buran yang mengetengahkan
lagu, Demikian juga dalam
film-film drama. Nama-nama

Sammy Davis jr atau Flip
Wilson adalah nama pelopor
dalam komersialisasi Negro.
Khusus daladr film atau serial
televisi drama nama Sydney
Poitier atau Diahann Carroll
tidak mungkin bisa. dilupakan
orang.

Dengan di "pahlawan"
kannya orang'orang Negro da-

lam film maupun televisi khu-
sus dalam cerita'cerita Yang
penuh aksi dengan bumbu-
bumbu sex, nampaknya sudah
seluruh sektor perf ilman dima-
suki mereka.

Hal ini membuktikan, bah-
wa perbedaan warna kulit
yang selalu disebut-sebut se-

bagai jurang pemisah tingkat
intelegensi manusia adalah ti-
dak benar sama sekali. Di
beberapa bagian dunia, bahkan
di Amerika sendiri sampai
sekarang masih berlaku aPa
yang dinamakan diskriminasi
rasial, namun tampilnYa kaum
Negro yang di"reklame"kan
sebagai jagoan-jagoan, pelan
tapi pasti, adanya perbedaan
warna kulit itu akan terhapus
luga, sesuai dengan tuntutan
pri-kemanusiaan. (dian)++*.

Gloria Hendry dan Roger Moore di luar adegan "Live and Let Die"

Harga kebaikan manusia ialah menurut apa yang
= telah,dik-erjakannya.
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HOISPOTS
sE TELAH menyele:aikdr) tour

show terakhirnYa, Elvis Pres-

ley melakukan sesuatu Yang

lain dari yang lain. Kali ini ia

membeli sebuah mobil Stutz
Blackhawk berharga '15 ribu

rlollar. KedengarannYa cukuP

mahal, tetaPi Perlu iuga dike-
tahui sebelumnYa Elvis sudah

mempunyai moLril sePerti itu

beberapa buah '.. TAHU"
KAH anda bahwa Peniahit
lavorit Bianca .lagger adalah
\eorf,ng Penlahit Pakaian laki-
.rk ' N,tttr.rtrl,r 

-l ttmmY Nut-Elvrs Presiey Rrch.rrd Chamberlain
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ter, yang dikenal sebagai pe-
rancang yang pandai mencari
mode-mode baru. Dialah yang
bertanggung -.jawab terhadap
kerapian pakaian isteri Mick
Jagger ini. ... LAGU terbaik
Helen Reddy berjudul "You
and Me Against the World"
diperuntukkan bagi adiknya
.leffrey. Lagu ini dikarang oleh
temannya.Paul Williams. Beri-
ta terakhir mengabarkan Helen
dan suaminya Jeff Wald sudah
pindah ke rumah baru mereka
di Brentwood ... TOUR
come-back Eric Clapton ter-
nyata memperoleh sukses be-
sar, sampai pada satu pertun-

fukan salah seorang penonton
melempar tangan Yvonne Elli-
man dengan bdtol . . .

RICHARD CHAMBERLAIN
mengatakan sebagian besar
fansnya adalah kaum remaja,
menurut pendapatnya karena
peran-peran yang dibawakan-
nya dalam film ''l he Music
Lovers" dan film komedi "The
Three Musketeers". Richard
mulai terkenal sejak ia main
sebagai "Dr. Kildare" pada
lahun limapuluhan. Kini ia
ikut dalam kegiaran televisi
yang berlokasi di Roma. Film
ini berjudul "The Count of
Monte Cristo". . .

SIAPA yang pernah menyang-
ka gadis berambut blonde
bermata biru, Kristin Harmon,
yang ketika berusia 13 tahun
menanyakan riwayat hidup
Ricky Nelson, yang waktu itu
berusia 18 tahun dalam suatu
pesta penutupan pertandingan
basket, kemudian menjadi pa-

Pekarangannya diatur sehingga
mirip dengan - sebuah ranch.
Anak tertua mereka mem-
punyai binatang-binatang pe-
liharaan yang terdiri dari dua
ekor kuda, seekor keledai, tiga
ekor anjing, liga ekor kelinci,
seekor angsa dan seekor ku-
cing.

Rick sekarang berusia 33
tahun dan isterinya 28, kedua-
nya masih tetap saling mencin-
ta, seperti ketika menikah 1 1

tahun yang lalu. Ricky Nelson
cukup berhasil sebagai seorang
penyanyi, sedang isterinya
adalah seorang pelukis yang
berbakat. Mereka adalah salah
satu keluarga yang membukti-
kan: tidak semua keluarga
bintang-bintang terkenal, sela-
lu gagal ! (Oedin AR)***
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SIAPA orang TUA Barbara
"AKU sudah berusia tujuh tahun ketika pada
suatu hari aku menemui surat keterangan kelahir-
anku terselip di dalam laci bawah lemari buku";
kata Barbara Parkins, gadis berambut brunette
yang menanjak namanya setelah membintangi
serial TV "Peyton Place". Dari surat kelahiran
itulah ia tahu 6ahwa sesungguhnya ia adalah anak
angkat. Ia malah tak sempat kenal dengan ayah
angkatnya, karena orang-tua itu meninggal dunia
ketika ia=masih bayi. Akibatnya, sampai sekarang
Barbara tidak tahu siapa- kedua orang -fua
kandungnya.

sangan suami isteri yang ber-
bahagia selama 1 I tahun.

Tetapi begitulah yang se-
benarnya terjadi. Rick dan
Kris sekarang sudah mem-
punyai 4 orang anak. Anak
mereka yang keempat ber-
nama Hilliard Nelson, sekarang
berusia enam bulan. Sebelum-
nya Rick dan Kris sudah
mempunyai tiga orang anak,
masing-masing bernama Tracy,
1 0 tahun dan si kembar
Gunnar dan Matthew,6 tahun.
Kris setiap ditanya selalu men-
jawab : "Aku fatuh cinta kepa-
da Rick sejak saat aku mena-
nyai riwayat hidupnya".

Mereka hidup bahagia di
sebuah rumah yang cukup
besar dan mewah di daerah
berbukit-bukit Santa l\4onica.



gulz...
SEPERTI halnya nomer-nomer yang lalqt

maka kali ini pun Junior dalam Ouiz-nya

akan kembali mengaiukan pertanyaan-

pertanyaan seiarah baik Vang pernah

tergurat di Tanah Air maupun di lain

negeri. Tentu sa.ia dengan satu harap yang

pasti agar hendaknya para junior dapat

menjawabnya dengan baik'

- Kalau saia kita lihat silsilah yang ada

dalam dinasti lcana di Jawa Timur,
maka dapatlah kita ketahui bahwa

salah satu rajanya ada yang disebut'
sebut sebagai keturunan Dewa Syiwa'
Sekarang yang akan ditanyakan, coba

sebutkan tiga taia terkenal Yang
pernah memerintah dalam dinasti itu.

- Untuk mencapai lndonesia yang ber-

daulat sepenuhnYa, hingga sebelum

tahun 1950, Pernah terjadi dua kali
penyerobotan kemerdekaan bangsa ln'
donesia yang dilakukan oleh Pihak
Belanda, yang masing'masing dikata'
kan sebagai Clash I dan ke ll.
Sebutkanlah masing'masing tahun
Clash tersebut.

- Dari meia keiuaraan Tennis Meja

Dunia, teriadi suatu surPrise Yang

dilakukan oleh pasangan Indonesia.

lJlereka itu berhasil menundukkan
bekas iuara dunia 1973' Sebutkan

siapa pasangan-pasangan yang dimak-

sud.

Jawabannya cukup Anda tulis di atas

sebuah Kartu Pos dengan membubuhkan
KUPON AUV 46 dan kirimkan jawaban

tersebut ke mela Redaksi JUNIOR Jl.
Kebon Kacang 29la Jakarta. Para peme-

nang quiz 46 ini akan diumumkan di

JUNIOR 49 Selamat menebak.

autz 43

Jawaban yang benar :

- Badung, Klungkung dan Karangasem

- a. lVlenyiarkan dan memasukkan azas

dan cita-cita organisasi dalam dada

rakyat seluruhnya.
b. tVlenyelidiki aksi imperialisme dan

peraturan-Peraturan Pemerintah
c. lVlengumumkan buah penyelidikan

tad i

d. Mencari perhubungan dengan luar

nege ri

- Offenbach Kickers dari Jerman Barat.

Pemenang I (Rp. 7.000,-)
Alif Syuyano
Siswa SIV1A Vlll Klas lll
IVIASPATI - 6128
SURABAYA _ JAWA TIIVIUR

Pemenang ll (Rp. 5.000,-)
A. Adiib Hamzah
Notoprajan 206
YOGYAKARTA"

Pemenang lll (Rp. 3.000,-)
[/lazid Junus
Pintu Besi l/19
JAK,ARTA PUSAT.

Kepada para pemenang Ouiz Junior No:

43 tak lupa kami ucaPkan SELAIVIAT

Sedang bagi yang belum berhasil hendak'

nya jangan berputus-asa. Siapa tahu Ouiz

Sejarah ini benar-benar akan membuat

sejarah bagi anda dalam mengikuti Ouiz

..,uNloR.

i'
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PERLUNYA . . .

(Sambungan dari hal. 13)

daya kita berupaya menemu-
kan kembali yang hilang itu.
Lebih kasihan lagi kalau kita
mendengarkan kisah RudY
yang terpaksa diputuskan hu-

bungan dengan PacarnYa oleh
orang-tua si gadis itu dengan

minta tolong Pada "orang
tua". Sungguh aneh kalau di
jaman serba suPer dan ke-

hidupan moral Yang tinggi ini
masih ada luga orang Yang
percaya pada hal-hal yang

PUTARAN. . .

(sambungan dari halaman 7)

daker, Dr. Dick Simms dan

George Terry. Kecuali itu
dimunculkan pula Yvonne
Elliman, artis yang Pernah
muncul sebagai Maria Magdale'
na dalam "Jesus Christ SuPer-
star" dan pernah merekam "l
Don't Know How to Love
Him" Elliman, kecuali meme'
tik gitar, berduet Pula dengan

Clapton. Untuk albumnYa ter'
sebut Clapton menciPtakan
pula 3 buah lagu, di samPing
beberapa buah blues ciPtaan

Robert Johnson.
Anne Murray, cewek belia

yang diluncurkan oleh CaPitol,
bulan ini berhasil mengangkat
dirinya lewat albumnYa
"Country", yang di dalamnYa
terdapat nomor'nomor terke-
nal seperti "DannY's Song"

berbau mistik itu. Untuk ke-

perluan memutuskan sebuah

hubungan saja harus Pergi ke

dukun. Wah bisa berabe kalau

hal ini terus menerus didiam-
kan. Bagi RudY Yang begitu
polos dan hanYa PercaYa Pada
Tuhannya, memang kasihan

kalau harus menerima cobaan
yang begitu berat. Akan tetaPi
percayalah hendaknYa, bahwa

siapa yang berialan Pada lalan-
nya, maka akan samPai Pada
tuiuannYa.

Nah, bila saia mengalami
hal yang demikian ini, jan'gan-

lah harriya pasrah Pada keadaan

ataupun pergi mengeramkan

diri di kamar untuk merenungi
masa-masa yang telah lewat.

"Berbiiaksanalah" dalam

menghadapi segala cobaan dari

manapun asalnYa. Tak Perlu
tokh, anda harus mogok bela-

iar, atau kehilangan daYa krea-

tivitas sama sekali !. PercaYa-

lah langkauan masih Panlang
dan ialan yang harus ditemPuh
masih lebar, Tabahkanlah diri-
mu, sementara iangan luPa

memohon penerangan ialan
yang akan kalian temPuh' Se-

mentara itu langanlah kalian
renungi terus dalam kePedihan
apa yang baru kalian ala-

mi.*x*.

dan."Put Your Hand ln The
Hand". Anne Yang berasal dari
Nova Scotia ini memiliki suara
yang bergelombang dan gaYa

yang segar. Di Canada ia

adalah seorang superstar' Se'

mentara di AS ia sedang

mendesakkan diri untuk men-

capai tingkat Yang tinggi.
Pendatang baru Michael

Dinner mengingatkan kita ke-

pada James TaYlor. Kecuali

seorang penyanYi, ia adalah
pencipta lagu Yang Penuh
kemampuan. Mike mampu
membawakan semua ienis la'
gu, tapi orientasinya lebih
cocok kepada style lagu'lagu

rakyat.

Itulah sedikit tentang
puhran musik poP dunia Yang
bisa dicatat pada kesemPatan
ini. (e.s.). ***

62
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6,

Barangsiapa yang mencari barang yang tak berguna,

niscaya dia akan kehilangan barang yang berguna'

Jangan hinakan usaha orang yang lemah, karena

kadLg-kadang ular yang besar boleh mati hanya'

dengan sengatan kalajengking.
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CLIPTON...
(Sambungan dari hal. 3l

Maka lenyaplah segala rabaan buruk tentang
diri gitaris dan vokalis terkenal ini yang semula
timbul di kalangan para penggemarnya sehu-
bungan dengan penghambaan Eric Clapton
terhadap botol-botol minuman dan obat bius.

Nyaris menjadi bencana fatal apabila Eric
yaag 30 tahun itu tidak buru-buru tertolong
nasibnya. Sebuah peti mati dan sepetak liang
lahat tak urung akan menyelimuti tubuhnya,
bila saja suatu "mukjizat" tidak mengangkatnya
dad mara bahaya. Sebuah elegi bakal lahir
untuk mengenang kebesarannya, menyusul 2
sosok lain yang sudah dipasrahkan kembali ke
pangkuan bumi : Jimmy Hendrix dan Joplin.

Akh, Clapton memang belum terdaftar
untuk mati. Betapapun parah keadaannya,
betapapun cewek-cewek dan para pengagumnya
tersedu-sedu menyaksikan persahabatan yang
akrab antata Clapton dengan botol-botol
alkohol dan obat-obat bius, pemuda kelahiran
Surrey iai belum diberi paspor untuk menuju
ke alam baka nun di sana.

Para kritisi menggambarkan Eric dalam dua
demensi yang diexpose bersama. Pada umur 29
tahun, ia dilukiskan sebagai seorang seniman
paling kreatip, selalu muncul dengan penuh
talenta, sangat energik, penuh kepiawaian
dalam menyentuh dawai-dawai gitarnya. Ham-
pir tak ada sebuah cacadpun pada diri Clapton.
Namun di balik itu, ia dilukiskan pula sebagai
anak muda yang kurang mampu mengontrol
dirinya, lekas menyerah ke dalam emosi,
histeris, peminum berat yang susah disembuh-
kan dan penuh teka teki terhadap masa
depannya.

Kemudian ?

Tuhan Maha Besar. Segala kehendak baik
akan mendapat berkahNya. Dan Clapton sudah
menunjukkan keinginan baiknya. Ia kepengin
bertobat. Melepaskan diri dari setiap pengaruh
buruk, baik yang berhubungan dengan kehidup-
an pribadinya maupun yang bersangkut paut
dengan kariernya.

Berbulan-bulan lamanya ia menghilang. Bak
sehelai daun jatuh dalam pusaranair, Clapton
tertelan dari segala arus kesibukan musik. Tak
ada satu publikasipun tentang dirinya. Tak
se_orang reporterpun berhasil menemui dirinya.
Clapton yang limbung terdampar di sebuah
daerah pertanian di Wales. Ia sengaja menyepi
di sana. Ia ingin membersihkan coreng moreng
yang menempel di tubuhnya. Ia ingin melepas-
kan botol-botol minuman dan obat bius yang
hampir setahun lamanya mengangkangi hidup-
nya.
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Dengan tekun Clapton menjalani masa
pengobatan yang lama. Beberapa bulan lamanya
nasibnya dicoba-selamatkan dengan jarum-
jarum tusuk elektronik (electro acupuncture).
Hasilnya sangat mengagumkan. Clapton berhasil
disembuhkan, sekaligus ddauhkan dari bahaya
maut yaflg sudah mengintip-intip dalam hidup-
nya.

Maka kembalilah si "raksasa" ini ke dalam
pergaulan musik yang sudah menjadi dunianya.
Clapton kembali ke panggung-panggung pertun-
jukkal, muncul di tempat-tempat umum dan
mengalirkan kekayaan baru lewat tekaman-
rekamannya yang gemuk dengan uang itu.

Clapton adalah anak malang semasa kecil-
nya. Ia lahir di Surrey. Tapi sejak kecil ditinggal
sang ayah yang pergi ke Canada. Clapton tak
pernah meiihat orang -tuaflya. Ia kemudian
dipelihara oleh kakek d,an neneknya. Ia
memasuki sekolah lokal, kemudian melanjutkan
pelajaran di Kingston Art College.

Mula-mula tertarik pada musik blues. Ia
menjadi pendengar setia dari Buddy Holly,
Muddy, Waters dan lain-lain. Lalu dicobanya
menyanyi dan menyentil gitar sendiri.

Karier musiknya ia mulai pada sebuah klab
amatir, Lalu Clapton bergabung dengan Casey
Jones dan the Engineers. Sesudah beberapa
lama bersama dengan "Yardbirds", Clapton
ketemu Mayall dan menjadi gitaris untuk
"Blues Breakers". Kemudian dingan Ginger
Baker dan Jack Bruce, mereka membangun
'Cream". Dari blues, Cream menyilang ke rock
dengan menambah formasi Lilian Rooxon,
Steve Winwood dan Rick Grech. Selain itu
Clapton muncul puta sebagai lead guitarist pada
"Blind Faith", "Delaney and Bonnie,, dan
"Derek and the Dominoes".

Apa kata pengulas-pengulas musik. tentang
Clapton ?

Oleh "Melody Maker" ia ditulis sebagai ,Musisi
terulung di dunia". Kemudian "Guitar Playe{,
menyebutnya sebagai "guitaris terbaik dunia
dewasa ini". Selain itu bersama dengan Cream,
pemunculan Clapton disebut sebagai gaya
permainan gitar yang menciptakan sebuah
legenda.

Dalam waktu singkat, sesudah berhasil
melepaskan diri dari kangkangan alkohol daa
obat bius, Clapton akan muncul dalam salah
satu film karya Ken Russel. Dalam film tersebut
ia akan menyanyikan sebuah lagu berjudul
"The Hawker".(es,1.*'**

Jangan cari kesalahan, carilah obat-
nya. Niscdya semua orang akan
senang.
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25 TAHUN lamanya Rudolf Graighfull
bekeria sabagai oporator lift di sabuah

komploks psrkantoran di New York, dan

tak pernah tercacat sebuah pengaduan yang

tidai menyenangkan tentang dirinya' Tetapi
suatu insidon kecil telah membuat pikiran-
nya "terbang" menyebabkan ia kehilangan
pekeriaannya.

Rudolf sedang menggerakkan liftnya

dongan copat membawa delapan penumpang

ko tingkat teratas. Tiba'tiba seorang gadis

cantik boriongkok mengambil maialahnya
yang iatuh. Mata Rudolf "nanar" menengok
ka bawah, lupa bahwa liftnYa cudah

msndekati puncak. Tabrakan teriadi, lift
membentur lot€ng dongan keras, penum-
pang t€rlompar ka bewah, dan emPat
ponumpeng mendapat luka'luka, hingga

Rudolf dipecat. (sr)***

AKIBAT MATA NANAH






