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IMMUNG
@Aalann BERCINTA

K
ETIKA kita tengah
terlibat ataupun me-
libatkan diri dalam

4

tuk bisa menjadi isteri insi-
nyur. Sedangkan kamu STM
iuga belum selesai I Mungkin
kedua orangtua pacarmu ku-
rang suka melihat rambutmu
yang dibiarkan gondrong dan
mentanggapmu sebagai pemu-
da yang . kurang rapi ! Ke-
mungkinan-kemungkinan ter-
sebut bisa terfadi.

Tetapi karena di antara
kalian sudah suka sama suka,
maka kalian berdua terpaksa
bercinta secara gelap-gelapan
(back street). Sama dengan
model percintaannya Romeo
Montague dan .luliet Ca-
pulet, seperti yang diceritera-
kan oleh William Shakespeare
dalam bukunya "Romeo and
J uliet".

Dalam masa bercinta,
kita juga sering dibebani
oleh suatu pertanyaan ten-
tang kemungkinan berlang-
sungnya percintaan kita yang

nota-bene banyak nikmatnya
itu. Bisa bertahan lamakah
atau cepat berantakan ? Ten-
tang kemungkinan berlang-
sungnya percintaan kita, bisa
kita raba dengan menelaah
beberapa faktor yang akan
kami beberkan satu per satu.

MUATAN CINTA.
KELANGSUNGAN suatu

percintaan lebih banyak dipe-
ngaruhi oleh individu-individu
para pelakunya. Makin ba-
nyak muatan cinta yang
terkandung dalam sanubari-
nya, makin besar pula ke-
mungkinan berlangsungnya
suatu percintaan. Tetapi se-
baliknya bila muatan cinta
yang terkandung dalam sanu-
bari petaku cinta sangat tipis,
maka .kemungkinan untuk
berantakanpun sangat besar.

Di samping muatan cinta
yang harus besar jumlahnya,
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urusan percintaan, kita akan
banyak mendapatkan hal
yang enak-enak. Soalnya sela-
ma berlangsungnya percin-
taan, kita senantiasa cende-
rung untuk berbuat hal-hal
yang sekiranya bisa mengun-
dang kenikmatan I Ada acara
piknik, ada acara nonton
bersama, ada acara bergan-
dengan serta sederet acara
Iain yang menyenangkan dan
penuh kemesraan.

Tetapi bukan berarti bah-
wa dalam dunia percintaan
tidak dikenal arti susah.
Selama hukum kontradiksi
masih berlaku di atas dunia
yang mirip buah per ini,
maka di mana ada senang di
situ ada susah pula. Walau
bagaimanapun kecil pro-
blemanya I

Mungkin kamu punya pa-
car yang cantiknya bukan
main. Dia juga merupakan
tumpukan segala macam ke-
idealan seorang cewek. Enak
dibawa berkencan, cocok di-
bawa ke pesta-pesta serta
luwes buat .diiadikan teman
berjalan-jalan {kalau sedang
tidak berduit). Tetapi di
sela-sela kemanisan itu ada
pahitnya. Di tengah madu
ada empedunya.

Orangtua cewekmu ku-
rang berkenan melihat hu-
bungan kamu berdua. Ke-
mungkinan yang pertama ce-
wek yang kau cintai itu diha-
rapkan oleh orangtuanya un-

I
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maka mutu muatan tersebut
harus dijaga pula. Jangan
sampai terjadi kita menda-
patkan muatan-muatan cinta
yang palsu. Dalam artian jika
bertemu muka omongnya se-

langit, tetapi begitu berada
di luar batas daya tangkap
kita dia akan menyeleweng.
Manusia pengobral cinta ma-
cam ini perlu kita singkiri
mengingat bahwa segala se-

suatu yang diobral biasanya
adalah benda-benda yang ti-
dak/kurang bermutu.

Untuk bisa menakar besar
serta mutu muatan cinta
pacar kita, bisa dilakukan
dengan pengamatan yang cer-
mat. Apakah dia bersikap
serius dalam masa perc!ntaan
yang diselenggarakan oleh
kamu berdua atau cuma
angin-anginan saia. Ketetapan
ianji serta kesetiaan iuga
banyak membantu untuk bi-
sa memperoleh data tentanS
kwantitas serta kwalitas mua-
tan cinta pacarmu. lika
kwantitas serta kwalitas cin-
tanya mencapai nilai yang
lumayan berarti dia benar-be-
nar mencintaimu dan ke-
mungkinan berlangsungnya

percintaanpun akan besar.

,ARAK.
FAKTOR larak dalam

percintaan mengambil pe-
ranan yang penting sekali.
Sedangkan yang dimaksud
dengan jarak di sini adalah
suatu tempat yang memisah-
kan dua orang pelaku cinta.
Semakin pendek iarak yang
memisah kan dua orang pe-
laku cinta, semakin besar
kemungkinan berlangsungnya
suatu percintaan, Karena ia-
rak yang pendek lebih me-
mungkinkan buat melang-
sungkan kemesraan yaitu bu-
nganya percintaan.

Dengan iarak yang pen-
dek, kita juga bisa mengon-
trol tingkah laku teman
bercinta. Sehingga kemung-
kinan untuk menyeleweng
iuga sangat kecil. Sedangkan

larak dua orang pelaku cinta
yang sangat besar bila kurang
hati-hati bisa mehyebabkan
be ran takannya percintaan
yang pernah dibina pada
waktu masih berdekatan. Ka-
rena jarak yang besar itu,
kita sulit buat melangsung-

kan kemesraan secara konti-
nu. Akibatnya kita jadi ter-
goda. Lupa atau sengaia
melupakan orang yang kita
cintai yang kebetulan s€dang
berjau han.

Jika kebetulan kamu ber-
cinta dengan orang yang
berada di luar kota, maka
kita bisa memperpendek ia-
rak tersebut dengan cara
bersurat-suratan secara kon-
tinu. Lewat surat-surat ter-
sebut, kita bisa berdialog
secara tertulis. lni sudah
merupakan cara untuk mem-
perpendek jarak yang memi-
sahkan kamu dengan pacar-
mu. Sesekali tak ada jelek-
nya pula bila kita memberi-
kan bingkisan kepada pacar
kita yang berada di luar
kota. Dengan menanamkan
simpati seperti ini, kemung-
kinan berlangsungnya percin-
taan bisa diharapkan.

HOMOGIN.
DALAM masa bercinta

diperlukan ke-homogin-an da-
lam pendapat. Minimal saling
bisa menyesuaikan sehingga
tidak teriadi pertikaian. jadi
orang memang harus supel.
Pacarmu suka nonton film
drama yang pakai tangis-
tangisan. Sedangkan kamu
sukanya film-film Kung Fu
yang ada ilmu merambat
cecaknya. Mau tak mau
karena itu pacarmu, an-
tarkanlah bila dia mengajakmu
nonton film tangis-tangisan
kendati kamu tidak suka.

Demikian luga dalan urus-
an piknik. Ada yang senang
sama pemandangan di gu-
nung, ada pula yang gemar
berendam di air laut. Bikin-
Iah acara piknik sedemi-
kian rupa sehingga dicapai
suatu keadilan dalam menik'
mati acara suka-ria di masa
bercinta. Jangan sampai ada
pihak yang memaksakan ke-
hendaknya atas nalna kese-
nangan sendiri. Namanya
iuga bercinta kesenangan
kudu dibagi-bagi. Asal iangan
pacarmu yang dibagi-bagi !***
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SEPULUH tahun dari sekarang,

malah dua puluh tahuu asalkan dia
mau, lohnny |linter akan tetap men-
jadi bintang. Mungkin lagu-lagu maupun
show TV-nya tak pernah memperoleh
sukses yang berlebihan. Tetapi sama

halnya dengan musik rock and roll,
Johnny l{inter pasti akan mampu
mempertahankan kemasyhuran nama-
nya. Setidak-tidaknya sudah terbukti
sampai sekarang. Sudah hampir 16

tahun dia berkecimpung di dunia rock
and roll, namun namanya masih tetap
seharum ketika dia berada di puncak
keberhasilan karirnya. Apa rahasianya ?

Banyak penyanyi lain terkenal oleh
karcna lagu-lagu yang mereka banakan
digemari orang. Tetapi Johnny Winter
lain. Daya tariknya bukan bersumber

atau sembilan tahun,nencapai delapan
aku mulai belajar main ukulele, sampai "
jad-jari tanganlo cukup besar untuk
train gitar". \\

Ketika dia berusia 15 tahun - Pada
tahun 1959 JohnnY membuat

dad lagu-lagunya yang dipuja-puja,
tetapi dari dirinya sendiri. Dirinya
sendirilah yang mendorong fansnya
untuk datang berbondong-bondong me-
nyaksikan kemampuan seorang laki-laki

Sekalipun pada mulanya Johnny
tcrkenal sebagai seorang pemain gitar
yang luar biasa mahirnya (setaraf

dengan Hendrix Clapton dan BB King)
namun dia lebih ingin menjadi

seorang bintang dibandingkan dengan

mcnjadi pemain musik. Musik yang
dimainkannya mungkin hanyalah sema-

yang berbakat alam.

cam ungkapan kepribadiannya. Berbeda
dengan para bintang musik rock lain
yang kurang perhatian terhadap kemaju-
an hidupnya, Johnny termasuk orang
yang telaten. Dia menyimpan semua
photo-photo dan berita-berita tentang
dirinya sejak ia berusia sembilan tahun.
Oleh karena itulah dia sampai men-

banr benrsia lima atau enam tahun,

beberapa buah band selalugrup
hampirketika band itu mencapai sukses

detail mampu menceritakan masa-masa
lalunya.

"Aku mulai main clarinet ketika belum digemari

membuat beberapa rckaman Yang
masih - gagal dan sering tamPil di
bar-bar. Padf tahun 1962 JohnnY
pindah ke Chicago. Di
baru ini, dia membentuk

tempat yang
sebuah grup

band lagi, dan main di sebuah club
twist, yang sedang diglai remaja

sehingga Johnny
orang-orang -Texas,

dan Edgar menghadapi

(Benambung ke halaman 62)

Chicago. Tetapi justru karena merasa

tak cicok dengan'musik twist, akhirnya
Johnny meninggalkan Chicago, dan

kembali ke Texas. Lalu bergabung
dengan sebuah band beraliran 1azz. Kali
ini dia bekerja - sama dengan Edgar.
Tetapi waktu itu musik jazz masih

tetapi
sidlu

sorang
akan

dokter gigi
rusek kalau

mengatakan
aku terus

7
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ALBEPTSUMLANO
PBOFIL SENIMAN LANG.LANG

.{KADEMI Seni Musik Indonesia di
\ ogyakarta pernah melahirkan seorang vir-
:uoso muda dalam klarinet. Semula ia adalah

'eorang 
pemain timfani. Kemudian berpindah

ke klarinet. Lepas dari ASMI, Suka Harjana,
.eniman yang disebut di atas melanjutkan
pelajaran ke Jernvan Barat. Suka sangat
berbakat. Selama di Eropa beberapa kali
pengikuti berbagai' konser yang diselenggara-
kal oleh orkes-orkes simphoni terkenal di
rana. Dengan hasil gemilang, anak Yogya ini
kembali dan menetap di Jakarta, menjadi
dosen musik di LPKJ, di samPing Pada
\eat-saat tertentu mengadakan pagelaran
musik di TIM, RRI atau TVRI.

Meskipun tidak sehebat reputasi yang
pernah dicapai Suka, nama Maryono cukup
dikenal di kalangan musisi pop kita. Iajuga
.rlumni ASMI. Bersama Idris Sardi, ia pernah
mendirikan Kwintet Ramona Sweet Melody.
Hijrah ke Jakarta, bergabung dengan bebe-
rapa kelompok musik terkenai, sebelum
akhirnya ketemu dengan Mus Mualim, Benny
\{ustafa, Idris Sardi, Tjok Sin Soe (alm) dan
King Ztchra yang secara bersama mem-
bangun "The Indonesian Sk", sebuah
kelompok pemusik jazz yang mewakili
Indonesia daiam kontes jazz di Tokyo
heberapa tahun berselang.

Di luar mereka masih terdapat puluhan
musislmusisi terkenal lulusan ASMI Yogya

1,ang kini bertebaran di Dusun Besar bernama
Jakarta lni. Mereka ada yang tetap fanatik
rerhadap nilai-nilai musik yang murni dan

hanya mau bergabung dengan big band
semacam Syaiful Bachri, Iskandar atau

Isbandi punya. Bahkan ada yang baru
muncul apatiila di sana hadir orkes lengkap
yang representatip seperti yang bisa dilihat
pada setiap pagelaran OSJ-nya Adidharma,
umpamanya. Tapi di samping itu, ada juga

sebagian lain yang diburu oleh kebutuhan
hidup, popularitas dan uang, kemudian
menerjunkan diri dalam Musik Pop yang

sejuk dan basah dengan ruPiah itu.

SELAMA MULUT MAMPU
MENYEMPROT.

BAGAIMANA dengan Albert Sumlang ?

Arkian ia adalah satu di antara calon-calon
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musisi baik yang pernah menikmati pendi-
dikan di ASMI. Kendatipun jebol di tengah
jalan, minimal apa yang pernah di "susu"nya
dari ASMI, adaiah andil yang tak kecil untuk
mengembangkan karir musiknya. Di tambah
bakat, ditambah pengalaman, ditambah lagi
oleh kenyataan bahwa di republik ini jumlah
saxophonist yang baik masih sangat kecil
angkanya, kehadiran Albert di Jakarta
disongsong oleh kemesraan di tengah-tengah
pergaulan musik pop.

Albert terlanjur basah. Dia ingin jadi
musisi yang baik, tadinya. Tapi gapaian
untuk itu terlalu jauh. Pada sudut yang [ain,
Musik Pop membuka pintu lebar-lebar untuk
kemampuannya mengulum sax dan menyem-
protkan udara ke dalamnya.

Mula-mula ia ketemu dengan Mercys.
Pemuda-pemuda yang baru "turun kampung"
dan mencoba menggedor Ibukota ini, ter-
nyata memendam kesanggupan yang bukan
main-main. Kwartet yang dimenggalai oleh
Erwin Harahap ini temyata bukan "anak
kemarin" dalam musik pop, paling tidak
begitulah apabila orang mau mengamati cara
mereka bermain dan menikmati mutu sajian
mereka.

Albert menggabungkan diti dengan Mer-
cys, diterima secara akrab dalam pergaulan
musik anak-anak Medan ini, sekalipun Albert
sendiri berasal dari Manado. Mereka berlima
tiba-tiba menjulang dan menggoyang-goyang-
kan kedudukan kelompok-kelompok lain
seperti Koes Plus, Favourites ataupun Rhap-
sodia yang almarhum itu.

Dalam kelompok Mercys sendiri, Albert
memudahkan tugas Charles sebagai organist.
Tiupan alto sax-nya bukan saja niengisi
kekosongan melody di sana-sini, tapi mem-
berikan warna musik yang lain bagi Mercys.
Albert meniup sax dan membuat intro yang
manis. Dalam setiap nomor Mercys secara
bergantian dengan pijatan Charles pada organ,
keduanya bertingkah menciptakan melody
reffrein yang sangat asyik.

Tapi Albert adalah Albert. Ia adalah si
Pembangkang. Lepas dari soal-soal lain yaqg
berlingkar pada ketak-disiplinan, soal bagi
rejeki dan lain-lain, maka salah satu sebab
kenapa ia kemudian memisahkan diri dari
Mercys, konon disebut sebagai tidak se-
suainya pendapat antara ia dengan 4 Mercys
lainnya. Mungkin ini adalah diplomasi di
kalangan musisi. Kita tidak tahu pasti.
Kitapun tidak butuh tahu siapa yang bersalah
dalam hal ini. Yang terang, sesudah ber-
pisah Mercys-pun tetap jalan terus. Tidak
mundur, bahkan masih tetap bertahan pada
warna musiknya sebagai semula. Tapi di lain

Albert & Deddy Oore

pihak, Albert Sumlang tidak pula roboh di
jalanan. Ia melanglang terus. Meniup sax
terus sambil mencari gapaian baru.

Lalu ketemulah ia dengan Deddy Dores,
Sarwono dan lain-lain. Berlima mereka
membangun "Fantastique", kelompok baru
yang sampai kini belum sempat unjuk gigi.
Sesudah meluncurkan volume-nya yang kedua
(.antan lain mengiringi Nasution Sisters),
Fantastique belum juga menonjol. Dan
bagaimana kelanjutannya.

Kelompok ini rupanya menganut faham
pelan dan alon-alon. Entah bisa kelakon
entah enggak. Dalam pada itu, dikononkan
bahwa Albert menjenguk-jenguk IaCi ke
Remaco. Oleh Eugene di diberi kepercayaan
untuk membantu. Koes Plus dalam nomor-
nomor lagu tanpa kata (instrumental). Maka
lahirlah satu volume khusus laguJagu Koes
Plus (sebagian besar Pop Jawa) dengan
iringan tiupan alto sax albert. Lagi-lagi Albert
tidak puas dan membangkang. Kali ini bukan
oleh masalah uang. Tapi soalnya adalah :

gambar Albert tidak tercantum pada cover
PH maupun kaset volume tersebut. Jelasnya,
di sana hanya ada gambar 3 anak-anak
Koeswoyo plus Murr1,, tanpa Albert Sumlang.

Ia memang kecewa. Sedikit kecewa. Dan
untuk membuang rasa sebal itu, Albert
agaknya punya andalan cukup: "selagi
muiut mampu menyemprot, selagi saya masih
bisa meniup sax, takkan nanti rejeki bakal
lari".

Tidak di Mercys, tidak di Fantastique,
tidak pula di Koes Plus, ah tahu-tahu profil
si pelanglang yang berbakat ini sudah pula
hinggap di No Koes. Kembali Albert
mengetengahkan kemampuannya meniup sar.
mengalunkan irama Pop Jawa dari kelompok
Nomo ini dalam laguJagu tanpa kata. Ciri
tiupannya masih jelas ditandai. Bersih, manis,
tidak false dan kaya akan imptovisasi.

Kalau pada diri seorang musisi masih kita
temukan hal-hal yang baik, apa gunanya kita
mengeduk keburukan ? Begitu memang se-
harusnya. (E.S.). ***
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BOBDYLAN
DAN LAGU PROTES !

KALAU kita kenal ELVIS PRESLEY
sebagai raja ROCK'N ROLL, dan JAMES
BROWN sebagai KING OF SOUL, maka
marilah kita berkenalan dengan seorang yang
bernama BOB DYLAN yaitu raja dari FOLK
dan PROTEST SONG.

Tentang Folk musik tentu anda sudah tahu,
yaitu musik rakyat. Sedangkan protest music di
tanah-air kita ini masih dalam taraf peniaialan
seperti halnya yang telah dilakukan oleh THE
GEMBELLS dari Surabaya dan HARRY
RUSLY AND HISGANG.

Protest music merupakan lagu-lagu yang
bersyair memprotes sesuatu hal, misalnya
tentang situasi politik, kenaikan harga beras dan
bensin. Tetapi musik itu umumnya memprotes
ketidak adilan seorang manusia terhadap
sesamanya, seperti misalnya tertera dalam syair
lagu "HEY DOKTOR" nya The Gembells.

Dalam dunia folk dan protest music, kita
mengenal nama-nama seoerti : ,|UDY COL-
LIN5, JOAN BAEZ, IAI\4ES TAYLOR,
CARLY SIMON, dan juga DONOVAN serta
:ULIE fELlX. Tetapi kenvataannya hanya Bob
Dvianlah yang dianggap sebagai "rajanya".
Eahkan mendiang The Beatles yang disanjung-
ianjung, termasuk pula- penggemar BOB
3Yi-AN ini-

Nama asiinya adaiah Bob Zimmerman,
,r'iahirkan ci Dulnrh. \linnesota tanggal 24 Mei

)41 . Dia iernasuk lemuda rvonturlr, yang
pernah dimulainya rengan 7 kali kahur dari
:'umahnya sebelum usianva mencapai i2 tahun

10

dan yang terakhir lari dari universitasnya.
BOB adalah penggemar dan sekaligus anak

didik dari WOODY GUTHRIE bapaknya
lagu-lagu protes.

Tahun .i 956 Bob belalar memainkan
alat-alat musik seperti gitar, klarinet, harmonika
dan akordeon. Kemudian pada tahun 'l 961 Bob
hidup bersama kaum Beatnik di Greenwich
Village, New York.

Mulai tahun 1962 Bob mencoba karierny
dengan mengikuti acara folk festival di Ne
Port, dan satu hal yang tak disangka-sangka . ,

sambutan penonton begitu meluap-luap, Satu
hal yang hebat, lagu-lagu karangannya sel

menjadi hit dalam pop musik.
Coba saja ingat-ingat kembali lagu "M

Tambourine Man" dari The Byrd, dan ju
"Mighty Quinn" yang dibawakan oleh gru
Manfred Mann. Nah itulah di antara dari sekian
banyak lagu-!agu hit yang dikarangnya.

Pemuda yang berambut lebat dan kriting in
(style Tarantula yang kemudian pernah d

pulerkan oleh mendiang limi Hendrix) me
punyai banyak lagu-lagu hit seperti : Blowing I

The Wind, A Hard Day Go Rain's Gonna Fall
The Night They Drove Old Dixie Down, l-ike
Rolling Stones, They Are Changing, Positi
4th Street, With God On Side, dan masi
banyak lagi.

Tahun 1914 yang baru lalu Dylan m
luarkan LP-nya yang terbaru dengan jud
PLANET WAVES, yang lagu-lagunya bany
memprotes tentang masalah perang Vie
Camboja dan juga skandal WATERGATE.

Saat in i Dylan h idup secara ,,F RE E

bersama jOAN BAEZ yang juga seri
membawakan lagu-lagunya, di antaranya yan
terkenal adalah THE NIGHT THEY DROVI
OLD DIXIE DOWN. Adapun pada m
sekarang ini .loan Baez telah cerai
suaminya yang bernama David Harris
memilih jalan hidup secara bebas ber

seorang SUPERSTAR dari lagu-lagu rakyat
BOB DYLAN. (ADE SOEKIRNO)+*+

J,WE
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* VINCE EDWAROS: nampaknya
tidak bisa menyelamatkan rumah-tangga-
nya bersama aktris Linda Foster. [\Iereka
beberapa waktu yang lalu sudah berpisah
kembali, padahal sebelumnya kedua
suami isteri ini berkumpul lagi, setelah
Vince menyatakan maaf pada isterinya
atas perbuatannya suka main judi kuda.
Perpisahan ini adalah perpisahan kedua
kali. Dan kali ini tidak ditemui ialan
untuk kompromi lagi, karena. keduanya
sudah sama-sama mencari pengacara
untuk mengurus perceraian mereka.

* LORNA LUFT: adik dart Liza Mtnnelli dan puteri kedua
alm. Judy Garland tehh dituntut oleh Artists Entertainment
Complex sebesat $ 60.000. Soalnya Lorna telah memakai uang
dari agency tersebut, bahkan perusahaan itu harus membayar
kwitansi-kwitanst atas nama Lorna sebanyak $ 294.678- Karena
AEC yang mengageni Lorna untuk segala macam kegiatannya,
mau tidak mau segalo tindak laku Lorna, perusahaan itulah yang
horus mempertanggungjawabkannya. Kabarnya Lorna sudah
membayar sebagian hutangnya itu, tapi yanC $ 60.000. masih
tersisa.

* MELINA MERCOURI :

aktris keturunan Yunani
yang lari darl negaranYa
ketika rezim militer meng'
gul ingkan R aia Konstantin,
menyatakan kemarahan nYa
kepada pemerintah AS,
karena sikap Pemerintah
Amerika yang apatis terha-
dap kejadian-keiadian Pol i-

tik di Yunani. "Saya benci
kepada orang-orang Ameri-
ka !" tegas Melina yang
sudah pindah ke Paris
fursama suaminya Jules
Dassin. Susahnya dia meni'
kah dengan seorang Ameri-
ka. Untunglah sang suami
mengerti perasa an i steri nya.

* SAMMY DAV]S JR :

nampaknya pernikahan Sam-

my dengan Altavis€ iuga meng'
alami kesulitan, meskiPun ke-
sukaran 'yang mereka hadaPi
itu tidak iliperlihatkan oleh
keduanya. Suatu ketika kedua-
nya kelihatan dalam hotel
Beverly Wilshire. Tapi ketika
meninggalkan hotel tersebut,
yang keluar hanya SammY,
sedang isteiinya masih tetaP
tinggal di sana. Ketika pergi,
Sammy tidak permisi, hingga
isterinya mencarinya. Sesudah
itu Altavise kemudian angkat
koper pula kembali ke rumah-
nya. Ke mana Sammy ? Tidak
ada yang tahu I

* DENNIS COLE: sa-
yang serial televisinya un-
tuk CBS "Bearcats" ditun-
da pembikinannya. Namun
ia sudah lebih\dulu terke-
nal, karena serial-serialnya
"Hawaiian Eye", "Felony
Squad" dan "Bracken's
World". Sebelum menjadi
bhtang, Dennis adalah se-

orang stuntman, hingga
adegan-adegan berbahaya
baginya bukan apa-apa.
Tapi sehari-harinya dia le-
bih senang main trompet,
hingga rumahnya tidak per-
nah sunyi. Jika dia ada di
rumah, pasti akan terde-
ngar suara trompet. Pen-
deknya di mana ada Dennis
pasti di situ ada trompet I

(evi;***
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PENGALAMANKU

SENDIRIAN DI TENGAH HUTAN
INI kuaiami sewaktu aku masih mengikuti

Pramuka di Sumatra Utara. Di mana pada
waktu itu aku sangat aktif mengikuti gerakan-
gerakan Pramuka. Di antara gerakan-gerakan
Pramuka yang sangat kusenangi ialah mengada-
kan perkemahan-perkemahan di tempat yang
jarang didiami manusia, seperti di daerah
pegunungan-pegunungan yang masih terdapat
hutan-hutan yang lebat.

Pada suatu hari kami mengadakan per-
kemahan di suatu tempat yang sangat angker
letaknya, yaitu hutan-hutah yang terletak di
Brastagi. Perkemahan ini diikuti. oleh seluruh
gerakan Pramuka se Sumatra Utara, dalam
rangka pembukaan areal Pramuka di Bandar
Baru. Dan untuk pertamakaii inilah aku
mengalami perkemahan di daerah hutan yang
cukup angker.

Sebagaim.ana biasa kalau mengadakan perke-
mahan banyak sekali suka dan duka yang
dialami. Dan di sini sedikit kuceritakan
dukanya mengadakan perkemahan di daerah
hutan yang terletak di kaki gunung yang cukup
dingin suhunya ini.

Terutama sekali dalam hal tidur. Cuaca
begitu dingin sekali pada waktu malam,
sehingga sangat susah tidur kalau tidak
memakai selimut yang tebal. Dan juga dalam
hal memasak. Karena mungkin pengaruh suhu,
yang begitu dingin dan kabut yang tebal, api
sangat sukar sekali hidup, sehingga kalau mema_
sak memerlukan waktu yang lama. padahal kayu
cukup kering khusus kami bawa untuk mem-
permudah kami memasak.

Apalagi kalau kena giliran jaga malam. Lagi
sedang enak-enaknya tidur dibangunkan. Inilah
pekerjaan yang paling tidak kusukai, tetapi
dengan hati berat terpaksa juga kulakukan.

Begitulah sedikit kuceritakan tentang duka-
nya mengadakan perkemahan di daerah yang
dingin suhunya ini. Kemudian yang akan saya
ceritakan di sini ialah perjalanan saya di tengah
hutan dengan tujuan ke puncak gunung yaitu
Brastagi.

Aku meiakukan dengan sendiri saja perjalan-
an ini, karena kalau bersama kawan-kawan

lentu saja harus melapor dengan Kakak,
Pembina kami. Dan ini tidak mungkin
diizinkan. Saya berani melakukan perjalanan ini
dengan sendiri saja karena saya dengar dari
Gugus Depan yang lainnya, ada juga yang
melakukan perjalanan ke puncak gunung lni.
Setelah' aku membawa perlengkapln-peileng-

kapan seperlunya, maka akupun
secara diam-diam tanpa diketahui oleh
Pembina. Dan ini telah kuatur lebih ,

kapan aku harus berangkat supaya
diketahui oleh Kakak Pembina. Dengan
bulat mulailah melakukan perjalanan ini
memasuki hutan yang cukup lebat dan
terdapat pula binatang-binatang buas d
binatang berbisa lainnya.

Perjalanan ini penuh dengan resiko
mana bisa mengambil nyawa bila salah
Berkat pelajaran-pelajaran yang telah
dari Pramuka, cara melakukan
gunung, akupun mulai merayapi tanah-t
yang terjal dengan bantuan stok dan
pohon. Yang menjadi pedomanku sampai
puncak ialah dengan jalan mengikuti
listrik yang juga menuju ke puncak. Jadi
mengikuti kawat listrik ini aku tidak
tersesat daiam perjalanan.

Dengan hati yang cukup tegang,
aku melewati sungai demi sungai, parit
dalam dan tanah-tanah yan1 te\al
semakin lama makin meninggi. Dan
kadang
sambil

aku beristirahat untuk melepaskan
menikmati pemandangan yang

indah di tengah-tengah hutan di
pegunungan ini. Air terjun yang begitu
turun ke bawah, Sayang air terjun ini tidak
dinikmati oleh semua orang karena letaknya
tengah-tengah hutan.

Kembali aku terus melanjutkan
yang semakin iama semakin sukar karena
semakin terjal dan tinggi. Sambil aku
melanjutkan
melihat 2 otang

perjalanan ini,
Pramuka yang j

tiba-tiba
uga

12

perjalanan seperti aku. Dengan gembira
mereka dengan maksud supaya menjadi
dalam perjalanan.

Mereka sangat terkejut sekali melihat
melakukan perjaianan ini sendiri saja.
kuceritakanlah kepada mereka sebabnya
melakukan perjalanan ini sendiri saja.

Setelah kami saling berkenalan, lalu
tahui bahwa mereka adalah Pramuka
mengadakan pendakian gunung dan
diikuti oleh rekan-rekan mereka pada
harinya, bila pekerlaan ini berhasil.

Setelah ada seperempat jam, kami
kan perjalanan bersama, lalu kamipun
lah ke puncak gunung yang kami
Sesampainya di tempat tujuan, kami
tempat beristirahat. Setelah ada I jam
beristirahat, kamipun pulang. Sampailah
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di Bandar Baru dengan selamat, dan langsung
menuju ke perkemahan.

Lalu kuceritakan kepada kawan-kawanku
semua mengenai perjalananku. Dan dengan ini
aku telah berhasil melakukan perjalanan dari
Bandar Baru - Brastagi melalui hutan selama 2

jam. Dalam regu kami hanya akulah satu-
satunya anggota yang telah melakukan pendaki-

an gunung dengan berhasil. Secara tidak
disangka-sangka aku diangkat menjadi kepala
regu, walaupun sebelumnya aku telah diberi
omelan-omelan oleh Kakak Pembina. Dan
mungkin pengalamanku ini, juga dialami oleh
regu Pramuka lainnya, tetapi untuk saya hal ini
merupakan suatu kesan yang tak terlupakan.

(Panagian)***
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zudah mengenal ji-
wanya, pasti tak
akan terlontar ka-
ta-kata sema-

cirm itu. Ia gadis
pendiam dan tidak
zuka bercanda. Aku se-

ring mengemukakan pa-
da Tomo, Hendra dan

Qoni tentang Erni. Kuka-
takan padanya bahwa Erni
gadis yang baik, tidak
seangkuh yang mereka du-
ga. Namun mereka tetap
pada pendiriannya.

Erni, rumahnya sekam-
pung denganku. Rumahnya
dengan rumahku hanya ber-
antara lima rumah. Dia
tetanggaku.
duduk di

Di sekolah dia

sedang aku di pasti-alam. Teman-

I RI\iI. di keiasnya

E l*l',:,1l'1;"[
angkuh. Padahal kalau i

tqnun

-€F-?-
yang sifatnya
begitu tertarik

Dia paling
setiap pertandingan
kalah berrnain vollY

Volly dan sepakbola itu adalah
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kelas II sosial -budaya

teman pria sekelasnya pada menggoda-

dUSUT SUMAOISASTRA

seperti itu. Kuakui rnl niunun aku tidak

padanya. Pergaulanku dengannya biasa saja

tidak suka pada kelasku. Tidak pernah memihak kelasku dalam

olah - raga. HatinYa merasa bahagia kalau misalnya kelasku

atau sepakbola.
kegemaranku. Dalam permainan itu aku

il
'1

Aari '.;"1+



boleh dikatakan menonjol di antara Kami iadi cemas. Setiap kali bola ada

reman-temanku yang lain. Aku sebagai di depan gawang lawan, baik aku

barisan penyerang bila main sepakbola. maupun temanku tembakannya selalu

Pada 
- 

suatu hari, kelasku harus meleset. Baru ketika mau bubaran, bola
beradu melawan kelas dua sosial menggelinding masuk gawang lawan.

budaya dalam rangka memperebutkan
kejuaraan antar kelas dalam rangka hari MALAMNYA aku ke rumah Erni.
perpisahan dengan kelas tiga sekaligus "Erni, sedang sakit" kata ibunya.
kenaikan kelas. Permainan itu kira-kira "Sakit apa bu ?" tanyaku pura'pura
baru tigapuluh menit berjalan, ketika tidak tahu.
bola aku bawa langsung menuju ke "Mukanya kena bola, waktu melihat
gawang lawan. Tiga orang mengejarku pertandingan sepakbola".
dari belakang, sedang dua olang dari "Ooh".
depanku menghadang. Saat itu aku jadi "Dia, di kamar. Tengoklah !"
guEup. Bola aku rcmbakkan dalam Aku masuk kamar, dan kulihat Erni
jarak tujuh meter. Tapi meleset dan B.rrbaring.
bola menghantam segerombolan gadis- "Ada apa kau datang ke mari
gadis yang berdiri di sebelah kanan' Narto ?"
gawang. Terdengarlah jerit gadis-gadis, "Ada apa '. . oh janganlah berkata

dan kulihat sepintas seorang gadis begitu Erni manis ? Aku datang ingin

terjatuh. Aku tidak bisa melihat siapa menjengukmu dan ingin memberitahu
gudir yung kena bola. padamu, kelasku tadi kalah satu".

Permainan terus dilanjutkan. Ia tersenyum' Meskipun aku kasihan

Aku berdiri tidak l;;h dari garis padanya karena mukanya kena bola,

pinggir. Kudengar ,ruru-rrrr. p.ru-p"- melihat dia masih sempat senyum

nonton. "Kasihan Erni, mukan'ya tena mendengar kekalahan . kelasku' timbul

bola. Dia masih pingsan. i.rr.niut. itu, di hatiku rasa dongkol'

bola sudah berada dekat gawangku. "Narto ?"

Dan aku menunduk ketika terdeigar "Apa Erni ?"

sorak-sorai penonton yang gembira - 
"Tidak sengaja bukan' ' ' ' waktu kau

melihat bola masuk t. i.r"urgl r.Au- melepaskan tembakan bola yang kau

dukan berubah. V"rg i"arv". *^itt kuasai ke mukaku tadi sore ?"

dalam keadaan nol'noi sekarang pecah, Mendengar kata'kata itu hatiku men'

jadi satu-nol untuk kelas rdua-sosbud. 
jadi trenyuh'

iungu, gembira dulu, permainan masih Sungguh lembut perasaanmu' agung

panjang. ' hatimu' Aku tahu apa yar.g kau
' 

SetJlah aku tahu, siapa yang terkena rasakan di hatimu yang sebenarnya'

bola itu, permainanku 
' tak tlrkontrol "Erni, maafkanlah aku. -Aku memang

lagi. Pikiranku terganggu. Ingat pada tidak sengaja' Aku dalam keadaan

Biri, y"r,g kena bJla.-kawan--kawanku EuBuP waktu melepaskan tembakan itu'

puaa heraln melihat permainanku yang Kau kan tahu aku dikepung oleh lima
jelek. Waktu istirahai, guruku ,.rrnur"I orang, ditambah lagi oleh teriakan-te'

iati agar permainanku lebih hati-hx6 riakan teman'temanmu baik pria mau-

dan jaigan'asal tendang bila bola sudah pun wanita bukan ?"

dekai iawang. Nasehat itu kuperhati- "Mengapa kau menjedgukku Narto ?".

kan. "Aku kasihan Padamu Emi. Kau
Di babak kedua, walaupun sudah tahu betapa hatiku gelisah sewaktu di

dengan gigihnya kami pertahankan, lapangan, mendengar bahwa gadis yang

namun masih tetap kemasukan lagi. terjatuh pingsan adalah kau".
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"Mengapa kau gelisah me-
mikirkanku ? Bukankah bagi-
mu aku ini hanyalah seperti
gadis-gadis lain kebanya-
kan ?"

"Aku tidak tahu, bagai-
mana harus menjawab per-
tanyaanmu'1.

Erni menatap diriku. Ia
tersenyum.

"Maafkan aku".
"Kena apa?"
"Aku mengelus pipimu

tanpa seizinmu".
Emi tersenyum. Dipegang-

nya tanganku.
".{ku senang, senang kau

menemaniku. Tahukah kau,
bagaimana perasaanku saat
ini ?" tanya-nya.

"Mana aku tahu ?"
"Sakit,....?" sambung-

ku seraya mengeluselus pipi-
nya.

Baru kali inilah aku me-
nyentuh pipi Emi, walaupun
zudah lama bergaul dengan-
nya. Dan Ernilah gadis per-
tar:r.a ya$E kusentuh pipinya.
Rasa bahagia menyelinap di
hatiku.

"Hatiku bahagia kau di
sisiku".

"Kau sayang padaku
Narto ?"
? "Ya aku sayang padamu
Erni", sahutku.

Dan ketika aku sedang
asyik mengeluselus pipinya,
masuk tiga orang gadis te-
man-teman Erni. Mereka ter-
tawa melihat aku dan Erni.

"Sudah damai sekarang
ya?".

"Mengapa datangnya di'
am-diam ?"

"Kalau nggak diam-diam
'kan mengganggumu", sahut
Yati.

Aku senyum tersipu. Ku-
pandangi wajah Leni, Yati
dan Rita satu persatu.

"Erni, aku mengganggu
nggak ?"

"Tidak. Malah aku senang
atas kunjunganmu"

"Eh aku kira menggang-
gu. Kalau nganggu kami mau
pulang".

"Masa gitu ?"
Leni memandang padaku.
"To, tembakaflmu boleh

juga ya. Sekali tembak dua
sasaran kena"

Erni tersenyum malu.
"Ngomong yang jelas kau.

Jangan hanya kau mengetti
sendiri. Orang lain kan perlu
ngerti".

Sebagai jawabnya; Leni
menunjuk muka dan dada.
Mereka kemudian tertawa.
Emi gemesgemes senang. Di
cubitnya lengan Leni.

"Brengsek kau !"

ESOKNYA, di sekolah
tersiarlah berita bahwa
adalah pacarku. Erni
tahu, karena dia belum
suk sekolah.

Empat hari kemudian,
tika kami pulang sirma-
sama, Erni bertanya: "To,
kawan-kawanku betkata:
"Aku ini pacarmu. Apakah
di kelasmu
juga berkata begitu ?"

"Sama Erni".
'Tt{arahkah kau

katakan begitu ?"
"Kcna apa harus marah

Erni. Lumrah. Mereka iri
pada kita".

"Siapa sih yang
kan itu ?"

"Siapa lagi kalau bukan
mereka bertiga yang melihat
aku mengelus+lus pipimu ?"

'Ilabis kau sih, . . . lama
sekali ngelus-elus pipiku".

"Soalnya aku senang.
pimu halus Erni. Dan
pa kau, tak
jangan mengelus pipimu ?"

"Aku tak tahu,
pa",

"Sebaiknya kau
jangan datang
Karena gara{aramu
tersiar berita begitu".

"Kau marah Erni ?"
'Marah.,.,ohaku

marah Narto",
"Aku setuju dengan

dapatmu. Mereka iri
kita".

Semakin hari,
terasa adanya perubahan
Iam diriku. Aku selalu
melihat wajah Erni.
malam tiba, walaupun
hari telah bertemu.
Erni terbayang di
iuga senyumnya.
kulewati dengan penuh
gembiJa.

'Tmi, ingatkah kau
ku jika malam

"Ingat. Aku
padamu"

telah tiba
selalu

@ersambung ke hal.
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NANA DHTANA
INGIN SUKSES
DALAM SEGALA HAL

SEORANG gadis berkulit hitam manis
dengan bibir mungil dipoles oleh lipstick
berwarna pink, berjalan petlahan-lahan lalu
berdiri berpose di hadapan seorang wartawan
photo yang bertugas melakukan pemotretan
bagi calon-calon Ratu Pariwisata Indonesia
1975. Tubuh yang dibalut kebaya dari bahan
voile berwarna dasar kuning dengan hiasan
corak batik berwarna coklat muda yang
dikombinasi dengan kain batik berwama dasar
hitam, terasa menambah kesegaran tubuh
peserta pemilihan Ratu Indonesia '75 kala itu.

Gadis kelahiran Lampung sembilan belas
tahun yang lalu ini, tepatnya 4 Juni 1956,
sebelum menedunkan dirinya. untuk mengikuti
pemilihan Ratu Pariwisata Indonesia '7 5,
melalui kebeningan suaranya, namanya sudah

dikenal orang di antara deretan nama-nama artis
penyanyi ibukota : Nana Dhiana !

"Lebih lengkapnya lagi Nana Dhiana
Burhan !", katanya dengan nada suara yang
manja, menjelaskan nama komplitnya.

"Apakah Burhan ini nama calon Nana ?",
Tanya "Junior" secara kelakar.

"Oh, Nana belum berpikir sampai ke situ !

Yang terang Burhan adalah nama bapak Nana
yang komplitnya Burhanuddin", sambungtya
dengan kerlingan matanya yang tajam.

Menjawab mengenai "kans" yang diperoleh-
nya dalam pemilihan Ratu Pariwisata Indonesia
'75, calon ratu yang mewakili daerah Lampung
ini dengan rendah hati berkomentar :

"Ah, daerah-daerah lain kan memiliki
calon-calon ratu yang tangguh, bagi Nana hanya
sekedar penambah pengalaman saja !".

Kesibukan waktu yang harus dibagi antara
sekolah dan karirnya ditambah pula dengan
terjunnya ke dunia film, bagi Nana Dhiana yang
masih duduk di bangku SMA kelas II ini, terasa
sekali menyita banyak waktu-waktu senggang-
nya. Bagi gadis berzodiac Gemini ini. au'al
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rahun '75 merupakan puncak kesibukan di
aatara tahun-tahun yang telah dilaluinya.

TERJUN KE DT,]NIA FILM

SEJAK kemunculannYa di dePan umum
tahun 1970 dalam lomba Pop Singer di Taman
Ria IRTI Jakarta, sampai saat ini, ada lima band
terkenal ibukota telah mengitingi suaranya

dalam rekaman-rekaman kaset maupun piringan
hitam.

Sambil menghitung-hitung jarinya yang

lentik, disebutnya nama-nama band : D'
Lloyd's, Mercy's, Favourite's, Titop's dan
sebuah lagi diiringi oleh Otkes Melayu. Di
antara. beberapa lagunya yaog menjadi top
adalah 'Curi-curi" dengan iringan D'Lloyd's.

Nana Dhiana yang sering berduet dengan

adiknya Hetty Octavianty dan dikenal dengan

nama "Diana Sister", setelah beberapa kali
ditampilkan sebagai figuran di layar putih'
berkat ketekunannya, oleh seorang produser
telah dipercayakan untuk memerani sebuah

film drama rumahtangga yang berjudul : "Lupa
Daratan".

'IlIeskipun sebagai pemain film nampaknya
lebih berat dari menyanyi, narnun bagi Nana

18

dunia film adalah merupakan cit&cita semula"
katanya dengan nada

Ditanya tentang
dan karir yang dikejarnya sekarang, calon
yang sekaligus juga calon bintang m
hanya berkomentar :

;'Ah semuanya itu terserah pada suami
kelak !"'

'1t{udah-mudahan Nana kelak akan
patkan suami yang mau mengerti akan
Nana", sambungnya.

Gadis LamPung Yang bercita-cita
suami seorang pengusaha ini dalam
tentaflg tyPe laki-laki idamannYa
kan :

"Nana senang laki-laki yang simpatik'
besar, tetapi lebih Penting dari
adalah mereka yang benar-benilr sayang

Nana".
Peserta ratu Yang masih single ini

waktu-waktu senggangnya masih sempat

isinya dengan kegiatan-kegiatan
tian. Pengaruh naungan biritang
rupaflya telah mendorong si ratu Lampung
untuk mencoba segala sesuatunya . ..

(Ar.Soepeno/Foto : Ratno

JUNIOR.I



TENTANG CINTA

WAffiWffiffi
BERPENDAPAT

SAYA sering mempersamakan cinta
dengan sayur yang sedap dan nikmat. Hidup
tanpa cinta, tentu sia akan hdmbar dan
tidak berarti apa-apa. Bukankah nunusia di
bumi ini membanting tuhng mengumpullcan
harta kekayaan demi cintanya terhadap
orong-orang ians dikasihinya ? Dan perang
yang meletus di mana-ttuna, bukankah
disebabkan cinta pula oleh cinta taruh air
dan bangw ? Malu dari itu, cinta meliputi
seluruh bagian kehtdupan dan penghidupan
seorang manucit.

tika kita ingin mereka-relu, apakah
sebenarnya cinta itu, tentu kita tidak akan
berhasil menjumpai apa ortinya dan nulcrw
dari cinta ydng sesungguhnya. Kita hanya
mengetdhul betopa cinta itu sesunguhnya
merupakan lenpan di han.yaft ceingluli
muncal dan menggelivhdan. Cinta yang
murni bagaikan segehs air putih yang bening
dan seiuk. Jik4 seorang wanita telah
memperoleh cinta kasih seorang pemuda
yang tulus dan murni, tentu dil aktn
merasakan seiukny a cinta.

Janganhh sekali-kali kita bermaksud
untuk rnempumainkan cinta. Selali soia

kita terperosok, tentu sulit bagi kita
memperbaiki keslahan yang berhubungan
dengan cinta. Penyesahn yang datongnya
terlambat dalam masalah cinta ini, tentu
dkan fienyikw kita uumur hiduP.

Saya sering pulo memberikan nasehat
kepada relwn-rekan vya, agar tidak mere'
mehlcan cinta. Cinta yang diagunglcan, akan
menganglcat deroiat truupun rnembahagia'
lun kitc pulo. Itulah sebabnya, cintatlah
orung yang ando kasihi dengan kasih vyong
ydng murni, tanpa dibuat-buat, karena
kepalsuan hanya akan mencelakakan diri
dnda sendii. Kebahagiaan tidak biv
dtperoleh begitu saia dai cinta. Dia
memerlulwn periuangan yang hebat. @ekt\
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RAHASIA

SI HffiAI!
AGAR CANTIK & MENARIK
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ORANG HITAM iuga bisa
cantik. lni sudah dibuktikan
oleh bintang-bintang Negro
ternama yang disebut di ba-
wah ini. Apakah rahasianya ?

Cobalah pelalari cara mereka
merias diri; mungkin anda-pun
bisa belajar dari mereka. Hing-
ga waiah yang ielek sekalipun
bisa dijadikan cantik !

1. DIANA ROSS, ex penya-
nyi Supremes merangkap

aktris berbakat, kelihatan jadi
cantik berkat matanya yang
indah dan senyumnya yang
selalu gembira-ria. la memakai
bulumata palsu dan cat bibir
yang bercahaya. Antara bulu-
mata dan mascara diberikan
warna yang serasi. Garis bibir
dibentuk dengan pensil yang
berwarna gelap, sedang bibir-
nya sendiri berwarna cerah. lni
akan membuat senyum anda
selalu gembira dan menarik.

2. TIGA SERANGKAI "SU.
PREMES", Cindy, Jean

dan Mary juga memililli kecan-
tikan khusus - mereka me-
miliki kulit yang cerah. lni
berkat perhatian mereka yang
tekun mengurus kulitnya se-

tiap hari. Anda iuga bisa
mencobanya. Kalau kulit anda
berminyak, anda harus sering
mencsci kulit anda agar po-
ri-pori kulit tetap terbuka.
Pakailah medicated soap (sa-

bun yang diberi obat). Tidak
ada salahnya kalau anda me-
nyimpan sabun seperti itu di
kantor atau di sekolah, hingga
anda setiap saat bisa menggu-
nakannya pada waktu istirahat
atau makan siang.

3. PtNYANYI "The Three
Degress", Valerie, Sheila

dan Fayette kelihatan jadi
cantik dan memikat berkat
wig yang mereka pakai. Style

wig yang mere(: ::. . ,:'gat
sederhana xka a: .:i-na
yang mereka i - : :: -: \an
dengan ku.r: -:':{: .3ng
hitam. Me'e<a se i - *: -,kai
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wig berwarna coklat tua atau
hitam saja. Dan iangan luPa,
anda tidak boleh memakai wig
setiap hari, karena hal itu akan
membuat rambut asli anda
sulit "bernafas".

4. ANDA tidak cantik ? Tak
usah kecewa. Penyanyi "Point-
er Bersaudara" ini sebenarnYa
juga tidak memiliki kecantikan
yang luarbiasa, tetapi mereka
cukup memikat di mata Pe-
muda-pemuda berkat cara ber-
pakaian dan menata rambut-
nya. Rambut mereka dirias
rapi, kemudian diseliPkan
kembang atau hiasan lainnYa.

lni membuat mereka iadi
cantik, Pelajarilah cara mereka
berpakaian dan memilih mode

yang sesuai. Anda-pun tentu
bisa iadi. cantik seperti mereka.

(sr)**+
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rU SHIN
SUI(SES SEBAGAI
AI(TOR MUDA

bentuk dan keelokan tubuhny.a ruEil di
hadapan kamera, juga usianya jauh le'oih tua
beberapa tahun dari Fu Shen.

Waktu hari keempat dari hubury:-r: 1,ang
terjalin itu berlangsung, justru ibu Fu Shen
lelah turun tangan melabrak Lo ping C)-_ng. dan
putuslah hubungan yang baru dipupu. :::.

Kini Fu Shen telah berpacaran ceng:: Chen
Nie, aktris pendatang baru y,ang me:::iii: paras
sangat manis. Hubungan Fu Shen :er;:r, Chen
Nie kali ini tidak ditentang ibLrnl :. : rhkan
direstui oleh orang-tuanya itu. Te:.:: ..r.aktu

kepada Fu Shen ditanyakar k:i--.:::.-ana
perkawinan mereka, aktor Lru : : . -. bisa
menyebutkannya. "Kami baru ber:e::.:: :iasa

ha
tel
pe
ter
me
sal
me
me
Te
dar

wa
me
Shr

sal
,,7

saE
cinl
Fik
Mar

WAJAHNYA tampan, kesanggupan ber-
akting di muka kamera juga mengagumkan
sekali. Usianya masih muda, tidak lebih dari l8
tahun, tetapi nyatanya telah ratusan gadis
cantik yang mengejar-ngejar cintanya ! Itulah
Fu Shen, salah seorang aktor remaja untuk
bilangan film-film M andarin.

Munculnya Fu Shen di Layx perak belum
lebih dari satu tahun, tetapi dia cepat sekali
memperoleh kepopuleran nama.

Waktu dia berpacaran dengan Lo ping
Ching, yang hanya sempat berlangsung 4 hari
lamanya, cukup menghebohkan orang-orang
perfilman di sana, karena selain Lo ping Chini
sebagai seorang sex-star yang sering "mengobral

24
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. . . . walaupun mesra, tetapi saliflg menyelami
hati masing-masing, Jika cocok dan merasa
terdapat keserasian di antara kami berdua,
persoalan kawin menjadi mudah, tinggal sewa
tempat untuk resepsi, membeli rumah dan kami
meresmikannya di catatan sipil, Bukankah
sangat mudah ? ! Yang sulit justru untuk
menyelami perasaan masing-masing, untuk
mencari persesuaian di antara kami berdua.
Tetapi saya yakin, saya memang mencintainya
dan diapun mencintai saya".

Sedangkan Chen Nie yanE dihubungi
wartawan, tidak mau bicara sepatah katapun
mengenai masalah hubungannya dengan Fu
Shen.

"Saya tidak berhak bicara, karena takut
salah bicara l" kata Chen Nie sambil senyum.
"Taayakan saja langsung kepada Fu Shenr'.

Fu Shen merupakan aktor remaja yang
sangat berhasil dalam karirnya, dan memupuk
cinta yang sangat harmonis dengan Chen Nie.
Filmnya yang cukup menarik "Siauw Lim
Martial Arts" (bekl;***

Ketcrangan gamoar :

1. Ch6n Nie di luar shooting. 2. Chen Nie danFu Shen. 2. Beberapa pose Chen Nie dan Fu
Shsn di saat-saat pacaran. 4. Chen Nie di.
dampingi-Fu Shen. S. Ch€n Nie dan Fu Shenpenuh keintiman. 6. Ch6n Nie.
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DALAM Junior beberapa
nomor yang lalu pernah disaji-
kan tulisan tentang ketepatan
memilih hadiah. Namun demi-
kian dalam tulisan tersebut
belum dibahas secara men-
dalam tentang arti hadiah itu
sendiri. Oleh sebab itu, kali ini
akan disajikan sedikit tulisan
tentang arti hadiah itu, sebab
hingga sekarang ini masih
banyak sekali angkatan kita
yang belum mengerti dengan
tepat apa sebenarnya yang
disebut hadiah, atau yang
dalam bahasa ,Inggrisnya dika-
takan : gift. Dalam Webstor's
dictionary, gift diartikan : so-
mething be given or bestowed.
Maksudnya sesuatu yang di-
berikan atau dianugerahkan.
Dari pengartian itu sendiri ada
dua hal yang dapat kita bahas
bersama. Pertama s€suatu.
Sendirinya yang dimaksud se-

suatu di sini bukan hanya
berupa barang akan tetapijasa
juga dapat dimasukkan ke
dalamnya. Sedang barang itu
sendiri banyak sekali ragam-
nya. Dan seperti yang pernah
dituliskan dulu, sebuah puisi,
sebuah lukisan, ataupun se-
untai bunga yang diberikan
kepada seseorang sebagai ce-
tusan rasa sympati atas keber-
hasilan atau atas kebahagia-
annya, itu sendiri sudah dapat
diartikan sebagai hadiah. Pokok
nya segalanya yang dapat me.
menuhi syarat sebuah hadiah
(mengesankan, berguna atau
ada maflfaatnye) walau apa-
pun bentuknya dan diberikan
kepada seseorang tanpa ada-
nyalatu belakang pamrih apa
lagi dengan ikhlas diberikan,
maka barang yang diberikan
itu sudah dapat diartikan
dengan hadiah. Dan hadiah itu
sendiri tidak akan mcnuntut
agar dibeli dengan pengeluaran

fr

rupiah yang cukup sclangit.
Hal ini pemah disinggung-
singgung dalam tulisan yang
lalu.

Kemudian dari pengartian
itu, kita lihat juga kata
diberikan atau dianugerahkan.
Jelas bahwa sesuatu yang kita
miliki baru dapat disebut
hadiah bila saja kita membe-
rikannya kepada seseorang.
Barang tersebut akan tetap
disebut sebagai milik kita bila
saja masih di tangan kita,
sekalipun terkandung maksud
untuk memberikan kepada
seseorang. Akan tetapi bila
pelaksanaannya belum terjadi,
maka orang tetap belum dapat
mengatakan bahwa barang
yang kita punyai itu adalah
sebuah hadiah, sekalipun su-
dah ada niat untuk memberi-
kan kepada seseorang sejak
kita membeli atau menger-
jakan barang yang ada itu.

SETELAH kita melihat
dan dapat mengerti sedikit
tentang gambaran yang dimak-
sud, maka kemudian timbullah
sebuah pertanyaan: apakah
hadiah itu dapat diartikan
sebagai barang ikatan ? Mak-
sudnya agar dengan pemberian
hadiah tersebut, kemudian
kita mengharap agar, yan1
menerima juga melakukan hal

yang sama bila saj a kita
mencapai sesuatu keber-
hasilan atau meng.:1ami
kebahagiaan di suatu ha;i ihari
ulang tahun misalnl :. i .{tau
yang lebih dalam lagi jr:rtrkan
bahwa barang yaag i:'= reri-
kan itu merupakar ::=-r::rng-
set (pemberiar sebel"::r, :erka-
winan) bila saja drb'e:r<"r oleh
seorang cowok kep:i: se:rang
cewek atau set i:<:l :. ter-
lebihlebih ka.r:u'.::i:.nya
sudah tertbai :i:::. suatu
ikatan asmaia -i ::: rrrnya
buat kita. pe-:::": t ang
demikian iiu .'.r-: :enggeli
kan. Akan :e:.:: ::.,:r'alah
bahwa ya:rg :.::;.:-:i"n de-
mikian itu ':ui- ..:-;<a ada-
nya. Dala:l :--:.ir:r:r.r:. ter-
utama di k,:r:-i: :, ,:: -t, atau-
pun di dae::.-- :::. .::an. di
mana adar :,::as-: :::- - irrkuh
dipegalg rn:!:-- -::., :r lrang-
tua ]-ang :e-::::::. rahwa
penerimaar \->-:- - :.r.:t se-

otung pai3i ::'-- :.:u Se-
bab bararlg r::: --::.-. -:; pasti
.akan drrer::: , r:: sesuatu
pamril ::.-: :::-ai ::.ungkin
akan r:::-::-r.: .\j-=:. bagi
langka.r-.:::;<-. *e depan
!'ang ::e1a::,--::.! a. Oieh Se-

bab :-t- ::..:::i dalr-h agar
Du::11]: :,:j< :errkat dalam
mei::r;i":.. i<epadanl.a selalu
di::r--:x:n agar sedapat mung-
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kin menolak, baik secara halus
atau belterus terang, segala
pemberian yang asalnya dari si

pacar. Kecuali bila hubungan
keduanya sudah diresmikan di
atas pelaminan, itu akan lain
halnya. Dapatkah pendapat
yang demikian itu dipertahan-
kan dalam kehidupan yang
modern dan serba super ini ?

Sebab kita tahu bahwa dalam
pergaulan hidup sekarang ini.
di suatu saat, diri kita pasti
akan terlibat dalam alam
penghadiahan itu. Sebuah ce-
tusan rasa sympati yang kita
keluarkan, sekalipun dalam
bentuk sehelai kartu ucapan
seiamat dengan hiasan gambar
bunga atau binatang dan yang
lain-lain itu sudah merupakan
sebuah hadiah buat yang
menerima. Seuntai bunga yang
kita berikan kepada orang
yang sedang sakit, dengan
dibumbui kata semoga lekas
sembuh misalnya, bunga itu
sendiri juga sudah merupakan
sebuah hadiah. Soalnya bukan-
kah kita sudah tahu bahwa
hadiah itu bukan dinilai dari
banyaknya rupiah yang dike-
luarkan dari dalam dompet,
melainkan cetusan rasa sym-
pati yang kita berikan kepada
seseorang. Soal bentuknya itu
kemudian. Nah, bila sqlah
demikian itu adanya, dapatkah
kita yang remaja ini memper-
tahankan sesuatu yang ditabu-
kan, selama yang sesuatu itu
masih dapat diterima oleh akal
sehat ? Atau kita terpaksa
berhenti dalam alunan gelom-
bang kehidupan, sementara
bahtera kehidupan rekan-
rekan kita sudah melaju de-
ngan lancar ke depan sesuai
dengan panggilan dan tuntutan
masa ? Tidak bukan ? Kita
juga ingin melangkah maju
bersama-sama dengan mereka -
mereka itu. Kita juga ingin
menggunakan ratio sehat kita
dalam mengemudikan bahtera
kehidupan yang terus melaju
ini. Well, bila demikian ada-
nya, marilah kita bersama-
sama memberanikan diri me'
nolak apa yang ditabukan itu,
selama penolakan itu sendiri

masih berjalan di atas rel akal
sehat atau ratio yang normal.
Marilah kita bersama melaju
ke depan sesuai dengan tun-
tutan jaman, tanpa meninggal-
kan ancer-ancer yang selalu
diberikan dan dipetuahkan
oleh orangtua kita.

KEMUDIAN dari pada itu
sering terjumpai seorang rema-
ja dibuat kebingungan sebab
setelah dia menerima sesuatu
dari seseorang, orangtuanya
yang kebetulan ingin menge-
tahui segalanya, memaksa agar
barang pemberian itu segera
dikembalikan kepada si pem-
beri- Apa yang harus dila-
kukan bila demikian adaflya ?

Sebelum melakukan sesuatu
atas reaksi yang ada, baiklah
akan kita dahului dengan
beberapa penjelasan untuk da-
pat kiranya dijadikan bahan
renungan. Jelas bahwa pengem-
balian , sesuatu pembe;ian
adalah merupakan tindakan
yang tidak dapat dibenarkan.
Bayangkan saja seseorang telah
berpayah-payah untuk men-
cetuskan sesuatu rasa sym-
patinya atas kebahagiaan yang
kita alami. Kita harus meng-
ucapkan terima-kasih untuk
itu. Kemudian setelah kita
terima, sekalipun barang itu
tiada gunanya dalam kehi-
dupan kita, alangkah ter-
pujinya bila kita menyimpan-
nya sebaik mungkin. Setidak-
tidaknya bila kita melihat

JUNIOR-47

barang tersebut, kemudian
kita akan terkenang pada
kebaikan dan sympati yang
kita terima dari si pemberi.
Sehingga dengan demikian
hubungan pers4udaraan yang
diikat oleh barang yang ada itu
tidak mudah diretakkan oleh
goncangan kehidupan yang
bagaimanapun. Lho yang de-
mikian ini jangan lantas diarti-
kan bahwa barang itu meru-
pakan ikatan atau jerat bagi
diri kita dalam melangkah.
Kitapun masih dengan bebas
dapat melangkah, sebab kita
sadar bahwa barang yang kita
terima itu hanyalah merupa-
kan cetusan rasa sympati dari
seseorang. Akankah kita harus
menolak cetusan rasa sympati
yang diberikan itu ? Sen-
dfuinya tidak bukan ? Justru
kita harus bersyukur bahwa
masih ada juga orang ya,ng rela
memberikan rasa sympatinya
atas kebahagiaan yang kita
alami. Bahkan kita boleh
berbangga atas perhatian yang
dia bedkan itu.

Nah, sekarang apa yang
harus kita lakukan bilamana
orangtua kita memaksa untuk
mengembalikan barang yang
kita terima itu. Sebagai remaja
yang zudah dewasa dalam pola
berpikir, untuk menghadapi
hal yang demikian ini, marilah

@ersambung ke hal. 55)
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lluat Bang Dullah R.
yang berada di Samudro.

Dengan perantora Junior ini semoga
abang dapat membaco isi hati pat yang tak
clapat pat jawab lonsung.

Bang Dul kita saling mencintai dan pat
rasa saling pengertian jugd. Ya bukan .l

Bukankah abang dahulu pernah berkata :
meskipun abang jurusannya pada itu, obang
tok okan jadi pelout, jika bisa kerja di dorat.

Bang Dul kan tahu pat tidak senang
dengon pelaut. Tetapi nyatanya sekarang
dhong jadi pelaut dan sekarang abang
herpikir I x lagi.

Apakah abang cinta pada pat dan apakah
tthang cinta pada lautan. pot juga tohu
'sediakola abang kecil dahulu bercita-cito
ingin jadi pelaut, jika benar-benar cita-citd
obang tot dapat dielakkan lagi, demi
c.it'tt(l dan perusadn yang pat utama-
kon pat ucapkan selimai iilan semoga
abang berbahagia bersama-sama cita-citanya
tlan tinggolkan pat pergi untuk selama-
lamanya. Dik pat hanya dapat mengendng-
kan masa-masa yang kita ialin bersama yang
rok pernah ada rintangan dan kegadui:han
clan mungkinkah pat untuk menerima cinta
lagi seandai abang sudah jadi pelout, tentang
itu pat tidak tahu.

Akhir kata pat ucapkan selamat jalan say
semoga bahagia.

Dari Patimah Bs.
Asrama Kartini

T. Karang
Bandar Lampung.

Sahabatku. Eii.,
Janganlah l.-.:. ..,.::: t.;-:,.,t cjan

rendoh dtri. op; : : :. .:' . -- 
.. r..truiukon

untukmu ini : , . ' : ... :. Lot.e
Store". Olej: j.-- .,:_- : .. . ^....it1i dan
sesudahn)o. n-.::-1 -' : :..

Eddy'
Aku menrc:: .,..': : - - :

adanyo ber;::.'.. -
pada teman..t -': .

beriranl a st ': ..

pacdrmu.

Dari siap; i.--:. :-'r:'.:
Eddy)Danc;::...:

Tentu sdtt :.-:
ANEH.I,'

Bukankah i:::-- -: -:: .. . : i-' Kita
sudah seperti.--:.-':'-- ; j : -.:.: _lku
begitu akrab J.,:a:,'. ::'*: ' -. - : -: t;:elas.

Mereka semr: .-:: ,.-":.j- ,::agai
saudaraku seni:,:.

. -:): ,Tengan

,:r,tDAikAn
:. \'tng isi
:;:,t cdalah

::ccn itu,

: : : .:iitl))a.Mungkin rr -.r,;r--
Engkau tcnE ..:.: :-. :
persaudoraatt..:::
kuatir, kc.-::.-- . ..r: ! ..-

semokin lain ;;,: /.r,' - : t
:. .iillmu

..:tadap
::mbah

: ::. kata
:: A:eka-
-:enilai
':t nyet,

lapot
.'::sku '/

: -qitu.
: -,iloi

Kau mulai m€,:-.-.:- :.-::
osmora. Ah. si.taim:, :,,F""::: -:
nok-kanakan. 11:,,rgi.r j:-- .

cintamu saat iru c,;.:;..
Apakah pikirmu aku :=.:r, - ..
menerima setiap cinrx -"_-,. -j - j
Sama sekali salah dugc:r.*.- . j _-

Aku begitu tinggi menl:,r,.-::
cinto itu, Eddy.

Aku selalu serius tiabn:
cinta. Aku tidak pernah r;7. *:

menentukan orang yong \i.. - :
secara sembrono-

Maka dari itu, sada,.:.: . -.-.: ::::bat-
ku. Anggaplah aku )::-.. -' -i . . - ^ frja.
Janganlah' kau bercnE;::.:- : : :tkan-
bukan terhadap diriku.

Aku akan stngai :.'::-. "-: :. .. tekafi
padamu, apabila kau:.::,:" *.,:..^;an hal
itu. Semoga !!

::4, mlnls,
- rilus J/

: :/mostn._
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SAYA percaya bahwa te-.

m an-teman semua pasti
menginginkan untuk bisa
sukses dalam pergaulan. Ka-
rena buntut dari sukses da-
lam pergaulan memang sa'
ngat menyenangkan, Dengan
banyak teman, hidup kita
akan menladi semarak. Di
samping itu, gairah hidup
kita iuga tak sempat pudar
lantaran teman kita yang
banyak itu akan memberikan
warna serta variasi yang
berbeda-beda terhadap kehi-
dupan kita lewat pergau lan
sehari-hari. Tetapi, di balik
kesuksesan berteman itu, kita
iuga dibebani berbagai resiko.
Paling tidak kita harus bisa
memberikan timbal balik atas
segala kebaikan teman-teman
kita itu.

Secara gampangan, se-

andainya selama ini kita
sering diundang ke pesta
teman-teman kita, maka pada
suatu saat kitapun harus
menyempatkan diri buat me-
ngundang mereka pada pesta
kita. Jadi kita tidak hanya
pandai iadi tamu, tetapi
.harus pintar pula meniadi'tuan/nona rumah. Pada ke-
sempatan macam ini pula
kita bisa memperkenalkan
teman-teman kita itu kepada
orangtuakita.. Hal seperti itu
sangat berharga karena orang-
tua kita lantas bisa menilai
sejauh mana kita bisa memi-
lih teman-teman yang baik
buat pergaulan.

Untuk penyelenggar-aa:
pesta itu sendiri, ba.r i.
kaum remaja yang menge u-
masalah biaya. Mereka : . -

sebuah pesta baru akan r:-
riah lika diselenggarakar :
hotel Anu dengan meng, -.
dang band yang kesohor ::-
berbagai tuntutan Iain r:r:
tidak prinsipil tapi ba- . ..
mengeluarkan duit. S i,.:
pandang macam ini ha':.
kita jauhkan dari kepala ^ :,
.lunior 

. Party yang kita se-

lenggarakan kali ini ada.-
pestanya kaum remaja rang
disesuaikan dengan poia h-
dup sederhana, yang lrE
dipopulerkan di masyaraka:.

Langkah pertama ! anE

kalian lakukan adalah meng'
hitung jumlah teman-tema.
yang mau kita undang. Dari
jumlah ini, kita bisa menen-
tukan anggaran belanja pesta
yang akan kita ajukan ke-
pada bapak, untuk segera
disyahkan. Sebaiknya rencana

:-_aur':- :::"13 ini kita
*i:-. ..r- :: rg tidak dua
- -!:- .::::- Oesta dilang-
:--3. r- j." .Btz orangtua
. :: : :.:- te;-;ari biaya
:a-:-:--: -;-:'!ll\ai WaktU

; :;:. .:.-g. Kita harus

- :r--. -:-:a.i uang itu
:,- cada meng-

-:angan iuga
:; -:oalan yang
I \ rkan masak-

::..:- kita akan
'- -. - makan atau
.: .:nCiri. Kalau

. ' 
-- rah makan/

-:,::rill memang
:r -rggal angkat

illIffi$[
********

E !l! tll'l
t

y,ang kita
:,r- rritar tepat
: -' . Kita tidak

kerja di
i:r *-.ti diingat
,:-: -r ..:praktisan-

- -:.us mero-
.. :: dalam-

. - sebaiknya
. ir an kita

:,: r Sendiri
srsii lebih

:: * nta bantu-
:. :e"empuan)
- '.lereka pasti

o'
pai
dari
sam
wah
men
yanl
sert:
kon

l
k ita
temi
nSar
laml
tup.
sedi;
dang
beru
yang
goret
ngan
kan

- i i. :- .ira hidang-
,.- -.. _ i,:i-:kan dengan
..:" - r:.-::-rgnya pesta
,: : --." Resep-resep

i sip" bisa

' . .- r :: :-tara lain di
: r: - | I :. yaitu salah

.: _ ': t.' majalah ldeal
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- yang lagi kau hadapi ini.
Di situ kalian bisa menium-
pai berbagai resep masakan,
dari masakan lndonesia asli
sampai masakan-masakan me-
wah Eropah. Kalian tinggal
memilih saja masakan mana
yang sesuai dengan pestamu
serta sesuai pula dengan
kondisi keuanganmu.

Hidangan-hidangan yang
kita suguhkan buat teman,
teman kita, terdiri atas hida-
ngan pembuka, santapan ma-
lam/siang dan hidangan penu-
tup. Di samping itu kita
sediakan pula minurnan. Hi-
dangan pembuka biasanya
berupa makanan ringan
yang hisa berupa emping
goreng, sus dan bolu. Hida-
ngan pembuka ini kita edar-
kan bersama minuman yang

telah kita sediakan. Jangan
sekali-kali kita menyediakan
bir dan minuman keras lain-
nya, karena salah-salah bisa
ada yang mabuk. [-ebih baik
kita hidangkan es krim, es
syanghai arau ienis soft drink
lai nnya.

Untuk santapannya bisa
kita pilih nasi, lontong, sate
kambing, gule ayam (sate
dan guie, dagingnya harus
berbeda l), sambal goreng
plus kerupuk udang. Seder-
hana sekali, tetapi nikmat I

Kemudian sebagai hidangan
penutup kita suguhkan ma-
kanan-makanan yang super
soft seperti agar-agar I Ka-
rena hidangan penutup ini
lebih bersifat sebagai pencuci
mulut.

Masalah pokok (hidangan)

JUNIOR-47
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sudah selesai kita rencana-
kan, kita tinggal memikirkan
siapa-siapa yang akan kita
undang. Sebaiknya pula,
yang kita undang adalah
teman-teman yang sudah ak-
iab betul. Untuk pesta-pesta
remaia macam ini, kita tak
perlu pesan undangan ke
percetakan tetapi sudah cu-
kup sopan dengan membuat
sendiri. Bahannya dari kertas
gambar berwarna, ditulis pa-
kai tangan dengan mengguna-
kan tinda bak (cina). Lebih
bagus lagi bila kita beri pula
gambar-gambar sebagai hias-
an, dapat pula kita tampil-
kan kepandaian kita dalam
hal seni tempel-tempel ker-
tas.

Bahasa dalam undangan
dibuat sedemikian rupa se-
hingga enak dibaca, lagi pula
akrab. Di bawah ini diberi-
kan sebuah contoh soal
undangan yang nge-pop.

Bogor, 27 Februari 1975.

ilello, sayang J

Pretty akan bergirang hati
bila teman-teman Pretty yang
cakep dan manis pada datang
ke Pesta Ulang 1-ahun pretty
yang ke 17 nanti.
Acara tiup lilin itu akan
Pretty selenggarakan pada:
- hari/tanggal : Sabtui 1 Ma-

ret 1975,
- waktu : jam 19.30 wib.
- tempat : di "istana,, pretty

Jl. Kenari 29 - Bogor.

Akan kurang meriahlah iika
teman-teman tidak datang
pada pesta ulang tahun pret-
ty ini.
Datang ya, sambil menggan-
deng pacar masing-masing.

Salamku
Pretty,

Nah, selesailah sudah pembi-
kinan undangan yang harga-
nya murah, tetapi punya
niiai yang mahal.

(Pretty - bersambung).***

t
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PENCIPT{ LAGU YANG SENANG MENGLTRU\G DIRI

Gordon mar:-::-. :- : - : :anwa banyak hal
yang dapa: *.' ':- :- -te. ilham tanpa
disadari orar:a- I -.:-.::- r.i- agi oleh Gordon,
kebanyakan ri--.!--,: : :1.:,is Gordon ber-
dasarkan :e-;: i-:.--,. :-:rdiri. Demikianlah
sedikit ',er::-; 3:'::- - i-iioot yang belum
lama rnr -;i-:€"::- :!(ses besar dalam
konsert De:::-"-, . ::- -: karcis terjual habis
dan Goroc,: T.-::: ,:-;:: puas. (Waneff)**+

34 JUNIOR - 47

llKA anda termasuk di antara lutaan orang
yang telah membeli piringan single Gordon
Lightfoot berjudul, "Sundown", tentulah anda
ingin mengetahui lebih banyak tentang diri
penyanyinya, bukan ? Nah, berikut ini kami
hidangkan untuk anda sekilas riwayat Gordon
Lightfoot yang sukses, sebagai pencipta lagu
dan penyanyi.

' Gordon dilahirkan di Orillia, Kanada. Sejak
kecil hingga dewasa Gordon tak pernah
meninggalkan kampung'halamannya yang sa-
ngat dicintainya. Bahkan waktu . seorang
pamannya meminta Gordon untuk melanjutkan
sekolah ke Quebec, ia telah menolak pengharap-
an itu disebabkan kecintaannya yang mendalam
terhadap Orillia. Tetapi sesudah ia menyelesai-
kan pelajarannya, Gordon sendiri meminta
restu kepada orang-tuanya untuk pergi ke Los

. Angeles guna belajar di Westlake 'College of
Music, lurusan orkestra. Restu ia. peroleh.
Gordon dengan semangat berkobar-kobar be-' rangkat ke kota itu. Meninggalkan Kanada dan
Orillia tercinta.

Di samping kuliah, Gordon bermain guitar
dan menulis lagu. Tetapi ia tidak me0dapat
sambutan. Goidon menghentikan pekerjaan itu
dan terus mendalami permainan guitar secara
diam-diam lalu muncul kembali di tahun-tahun
60-an. Gordon .memberi pengakuan .bahwa
corak lagu-lagunya banyak diilhami oleh Bob

. Dylan. la sangat terpengaruh kepada Bob yang
dianggap oleh Gordon sebagai.penulis lagu yang
6erbakit besar. I

. Ketinarin Gordon bermula di awal tahun
.1970. Laguhya ber.iudul, "lf You Could Read
My Mindt' yang direkam pada tahun itu, telah
disarnbut meriah oleh pendengar-pendengar
radio, Semua bertanya-tanya siapa gerangan
pgnulis yang telah melahirkan lagu tersebut.
Namun, Gordon tetap tidak mau menonjolkan
diri membuat pengagum-pengagumnya tambah
ingin. mengetahui diri Gordon lebih-banyak. Di
antara penyaftyi-penyanyi yang telah mem-
bawakan lagu-lagu ciptaan Gordon, tercatatlah
nama-nama Johnny Cash Barbra Streisand =Anny Murray - dan Bob Dylan I

. Kalau sedang bekerja, Gordon suka mengu-
rung diri di kamar hotelnya tanpa mau
mendapat gangguan dari siapapun. Biasanya
Gordon bekerla terus menerus selama5 hari,
lalu setelah berhasil menciptakan beberapa lagu,
beristirahat seenaknya. Menurut Gordon, ilham'
tidak bisa ditunggu. llham harus dicari, dan
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CATAPULT adalah sebuah kata Belanda
yang di sini diucapkan "ketepel". Catapult

-. adalah sebuah mainan anak-anak yang berupa
r' sepasang karet ban dalam mobil yang

diikatkan pada kayu yang berbentuk. V.
Karet itu diikat pada uiungnya dengan
sepotong kulit di mana diletakkan sebriah
batu. J ika karet itu direntangkan, dan

'. kemudian dilepaskan kembali maka batu itu
ditembakkan ke arah sasaran seperti burung,
buah dan lain-lainnya.

Srup
Grup

pemusik dari lsidsn,
tersebut ditemukan pada awal 1974

. ,oleh produser Jaapie- Eggermont yang dapat
,. menilai kwalitas sesuatu band atau grup
li. Penyanyi.
:r Single pertama mereka berludul "Hit the
:. big Time" yang menentukan apakah mereka

::, akan hidup terus ataukeh akan terkubur
1,sebelum mati. Mereka itu terdiri dari.Cees
.i- Bergman; Erwin van Prehn, Aart Mol, Geert
fofr.n Hessing dan Mike Eschauzier. Seiak itu

JUNIoR -47

mereka mulai menarik perhatian publik
pecinta musik pop di Nederland.

Sebuah hit yang kedua, be$udul 'llet
your Hair hang down" meniadi bukti lagi
bahwa pemuda"pemuda yang umurnya baru
sekitar 21 tahun, bukanlah pemusik yang
hanya pandai menggedruk-gedrukkan kaki 'iri

pentas melainkan menyuguhkan musik yang
bermutu dan tehnis dapat. dipertanggung-
jawabkan.

sebuah Kemudian lahir lagi sebuah nomor baru,
Band" yang diramalkan akan

yang terbesar dalam
karier tiga buah
lagu hit tersebut
kan
Oleh

hobby
sebab itu mereka sedang

sebuah LP yang pertama.
LP tersebut memuat delapan lagu yang

cukup populer. Dan sekali lagi akan terbukti
bahwa formasi itu adalah anak-anak muda.
zaman kini.
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Giraffe harus menghadapi kegagalan ini.
Sudah tentu dengan hati lapang. Seperti'yang
dikatakan para anggotanya di belakang
pentas,i "Kami gagal karena hanya punya
persiapan dua kali lima lagu saja,,. Dan
dengan berbesar hati, mereka mendengar
tempik sorak penonton ketika menyambut
Bimbo naik ke pentas.

Dibantu oleh lwan Abdurrachman, Rudy
dan lndra pada bass, drum dan organ, Bimbo
memulai lagu mereka dengan "Wahai Maha
Segala Maha" yang Oasidah lVlodern. Mem-
buat penonton bagai terpukau, lalu tersentak
dengan tepuk tangan gemuruh. Selain lagu-
lagu yang bernafas agama, yang menina-
bobokkan penonton yang terkenal saat itu,
Bimbo iuga tak melupakan para remaja.
Nomor-nomor lagu mereka dilengkapi dengan
pop lndonesia dan Spanyol, bersama suara
lin yang "mendesis" dan petikan gitar Syarn,
Acil dan Jaka yang lincah mempesona.

Lalu, keberhasilan mereka di babak
pertama, m€mbuat Bimbo plus lin tak susah
lagi merebut lebih banyak sambutan hangat
penonton di babak selanjutnya. Sementara
Giraffe, yang sekalipun sudah berusaha
sedaya-upaya, akhirnya terpaksa mengurut
dada. Menyerahkan semua tepuk kepada
grup yang datang dari Bandung itu.

Sesungguhnya, Giraffe juga mempunyai
kelebihan sendiri. Tetapi agaknya mereka
salah perhitungan. Hasrat mereka untuk
mengundang penonton berjoget bersama
irama-irama keras yang mereka suguhkan kali
ini ternyata sia-sia. Animo pengunjung untuk
menyerbu pentas, seolah-olah terbendung
oleh kesyahduan irama-irama Oasidahnya
Bimbo. {Erna}"**.-

i-ertcil jgl::i:- : r-: j i:
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KAI( JUN
Dear Jun.

Saya seorang gadis berusia l7 tahun,
berbintang Taurus. seiak berusit I 6 tahun
berhubungan erat dengan seorang pemuda
(H) ydng berusia 21 tahun, berbintang
Gemini. Tapi hubungan kami hanl:a sebagai

kakak dan adik. Tapi akhir'akhir ini sikapnya
benar-benar membingungkan kadang-kadang
bersikap sebagaimana sikao seorang kakak
terhadap adiknya, kadang-kadang seperti
seorang kekasih terhadap seseorang yang
dicintainya. Sedangkan saya sendiripun me'
rasa bahwa salta mulai mencintainya bukan
sebagai kakak, melainkan sebagai kekasih.
Tapi komi sama-sama berusaha menyembu-
nyikan perasaan masing'masing. Saya iadi
bingung, tapi rasanya kurang pantas ktlau
saya menanyokan hal itu kepadanya.

Kemudian, $ebulan yang lalu saya ber-

kenalan dengan pemuda T, berusia 19 tahun'
berbintang Virgo. Dan tampaknya dia men'
cintdi saya.

Bagaimana menurut pendapat kak Jun ?

Sebenarnya saya lebih mengharapkan pemuda
H, tapi sikapnya benar'benar membingung'
kan. Apakah saya lebih baik menerima
pemuda T, atau lebih baik terus menunggu
pemudrt H ? Perlu saya' tambahktn bahwa

saya telah berkenalan dengan orang-tua dan

adik-adik dari pemuda H, dan merekapun
bersikap baik kepada saya, seperti terhadap
keluarganya sendiri.

Demikianlah knk Jun, saya mohon advisI
Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan
banyak-banyak terima-kasih. Dan alamat saya

1'ang sebenarnyo harap dirahasiakan.

Hormat wYa.
YulY H - Malang.

Adik Yuly H. yang baik,
Ma'af kakak terlambat membalas surat

adik, cukup banyak surat yang kakak terima.
semua nanti akan kakak balas, hanya saja

harap bersabar menunggu giliran.

Dik \'-ri"
lvlema:g --, .-: :,r',:k pemuda/laki-iaki

yang be:.1.:": l:--:.-:1 . rlembingungkan'
irring ,.r,. t:r -:.-:.;': dalam menghadaPi

parroulra -,-. :.r::nlaan" tentu saja

,ikup r =g -3-.r:..:: :r membuat Pihak si

gadis .1ei, ::r-.:::..
Tentl::- ;::-.-:, ..:kak sarankan untuk

tidak i::::-::::- r :: - sria menjadi "ke-

kasii :r:" I:'. - '::'-=:. berkenalan tidak
cukup ri::.: -:' -.: -:::-l:di Pacar' Semen-

tara ini .:a: .:-'.L : -:r: llla. ridak meno-

laknla ::l::.:,:--::-:. .e::Pt berhubungan

hanla .:::,p.: ::::i '::::- liasa Sementara

itu te:':.i.= .1 -: -:::: kawan/sahabat/

v"-*___ __-

apalagi <:1,:. .: -.:;. .;::r mengenal dik
Yul1.l Sa:":- <.-< - -: :::tr saat dik YulY
diperlakuk:r :ie: :::--:. H rbagai seorang

k&aslh ie:l-.:d:: .:::.a j lng dicinrainya'
dengari lembu: :::::: :::gandung arti teg-as

tanl:aiiah. a:.k.: :"'' -:rr a dengan perla-

kuan t'ang je::,...:. ::: mengingat peng-

akuan dik \ -- =: ,,:. : -'-u a sebenarnya dik
Yull juga :i.: :'-:.-.1:.: :

Kakai .::. :-1.-: ::s1iu. dengan tenang

cobalah. :.: :-:;;- ::grimana nanti reaks!
n1 a. K.:s . -: ' -:--. - *rkembangan selan-

jutnr':. S::.:1: ::' : '., :ukuP tabah.
Tera,<:.:: ::,.: r''i?k. jangan terlampau

.erius .e:-: -: -: -.-:'rgu pelajaran sekolah

dala:r. :::-::.:: .": ull masih terlamPau
muu: -:. -r - .-' naniS'

ae}::n j.:, : ! I ::a:'l': a

i I "-:,=::s

: Ilr- ." -- _: ::-r'!

:.------.- .- ii
-\-ar,-: -. i: Ll

v'a::r :-i:i.:a:: d
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Hallo kak Jun ? apa kabar ? baik Ya.
Sebelumnya saya mengucapkan salam per-

kenalan. Semoga diterimanYa.

Dengan ini sayapun ingtn meminta
peniehsanfnasihat-nasihat dari Kak Jun.

Begini saya adalah seorang gadis yang
berumur 16 tahun mempunyai seorang kakak
ongkar pila (anak dari adik ayah) iadi
masih sedarah. Hubungan kami bukan saja
sebagai seorang kakak dan adik, melainkan
kami sudah saling menyinta bagaikan seorang
kekasih. Tapi kami masih ragu opdkah
hubungan kami kekk dapat sampai ke
ienjang pernikahan ?? Karena kami pernah
mendengar bahwa antara saudara yang masih
sedarah tidak boleh menikah nanti anak-anak-
nya dapat cacad.

Benarkah itu kak ?? Kalau benar, apakah
yang harus kami lakukan ??? Kami mohon
penjelasan dari kakak. Sebelum dan sesudah-

nya kami mengucapkan banyak-banyak teri-
ma-ktsih kepada kak Jun.

From:
Virso - Jakarta.

Dik Virgo, Jakarta.

Wah, sebenarnya persoalan adik itu lebih
rocok kalau diajukan kepada pengasuh
nasihat perkawinan dan keiuarga dalam
\{ajalah Selecta. Tetapi baiklah tidak ada
salahnya juga kak Jun uraikan persoalan anda
Ltu dengan sebelumnya mengumpulkan "data-
lata" dari beberapa kamus.

Dik Virgo,
Calon suami dan isteri yang masih

bersaudara sepupu karena ayah masing-masing
bersaudara sekandung, sebaiknya berpikir
lebih jauh sebelum memutuskan untuk
menjadi suami isteri. Mungkin menurut adat
setempat, perkawinan tersebut bisa diterima.
Akan tetapi, sebaiknya dipertimbangkan pula
hal-hal yang menyangkut kesehatan phisik
maupun mental keturunan nanli.

Apabila ayah masing-masing adalah kakak
beradik sekandung, berarti kakek dik Virgo
juga adalah kakek si gadis. Kalau sang kakek
mempunyai suatu penyakit menurun, maka
penyakit turunafl ini jatuhnya akan "dobel"
pada anak anda berdua, karena anda dan
sang gadis pun mempunyai penyakit turunan
tersebut (berasal dari ayah). Ini kalau
mempunyai penyakit. Kemungkinan ini yang
kita jaga.

Ditinjau dari segi kekeluargaan, risiko-nya
agak besar. Memang orang tidak meng-
harapkan akan terjadinya suatu pertikaian,
perceraian. Akan tetapi kemungkinan itu
selalu ada. Nah. kalau sampai perceraian
terjadi antar kalian, masalahnya akan meru-
sak keakraban dalam lingkungan keluarga
besar yang sebenarnya masih mempunyai
hubungan darah yang dekat sekali.

Jadi sebaiknya, dik Virgo memper-
timbangkan dari segala segi baik atau
buruknya serta untung ruginya apabila
hubungan itu terus dilanjutkan. Apalagi dik
Virgo masih sangat muda dan masa depan
dik Virgo masih panjang.

fuililEil trAu KElvlAEt
JAIAAJ IIAT/..,
HorDAn4U...?
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MENENGOK
KEGIANANREMAIA

di Pulau Laut
I(tlTABARU

KENAKALAN remaja bu-
kan halya masalah kota-kota
besar. Ia juga membuat ru-
nyam para orang - tua di
kota-kota kecil, bahkan di
desa-desa. Kalau di kota-kota
besar problemanya menyang-
kut kelalaian orang -tua dan
terlalu banyaknya tempat-
tempat hiburan yang mengan-
dung maksiat bagi remaja, bagi
kota kecil cenderung sebalik-
nya. Mereka malah berontak
dari lingkungan orangtua yang
terlalu mengekang, atau iseng
karena kekurangan tempat re-
kreasi.

Di Kotabaru Pulau Laut
masalahnya sama saja. Akan
tetapi para orang-tua di sini
lebih berlapang dada. Mereka
yang pada umumnya berfungsi
sebagai pejabat tidak memper-
lihatkan contoh-contoh yang

Dari kiri : Hairun, A. R. Gani, Yadi Jaf ri, Didi Basrindu dan
Apen9.

buruk kepada anak-anaknYa,
malah membantu memberikan
jalan ke luar untuk mengatasi
kesepian yang mungkin men-
jurus kepada keisengan bila

Grup Volkeong.

"JUNIOR" dapat hadir
dalam malam resepsi pengu-
kuhan kembali Bupati Kota-
baru Gusti Syamsir Alam,
minggu pertama bulan Pe-
bruari yang laiu. Yang menarik
pada malam resepsi itu bukan

)
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dibiarkan berlarut-1arut.
Di kota ini remaja suka

berkarya. Yang berbakat mu-
sik membentuk grup musik,
yarg pintar main drama sering
mementatkan sandiwara, yang
punya hobby piknik meng-
koordinir teman-temanrya
untuk bertamasya ke pantai-
pantai atau gunung di sekitar
Kotabaru. Bila saja acata
resepsi diadakan oleh pejabat-
pejabat penting di sini, biasa-
nya atraksi-atraksi diisi oleh
mereka.

42 JtJN



pidato-pidato, melainkan acara
kesenian yang hampir kese-
luruhan diisi oleh muda-mudi
di kota itu. Ada band milik
Pemda, pemain-pemainnya se-

mua lelaki remaja, ada tari,
ada ansambel, ada nyanyi solo,
duet, bahkan trio, malahan
ada grup Volksong yang suka
m emb awakan aneka lagu
daerah Kalimantan, dan selalu
mendapat tepukan setiap me-
nyelesaikan sebuah lagu.

Tertarik pada appearance
mereka, "Junior" mangajak
mereka berbeka-beka" Ajakan
itu ternyata bersambut, bah-
kan dengan gembira mereka
mengundang wartawan "Ju-
nior" bertamasya ke pantai
"Sarang Tiung" lebih kurang
10 Km dari Kotabaru untuk
rekreasi sambil memperagakan
kebolehan mereka membawa-
kan lagu-lagu tradisionil Kali-
mantan dengan modal 4 gitar
Sparyol.

"Grup Volksong ini diben-
tuk 2 hari sebelum pelantikan
Pak Bupati", ujar Roby
Syakhra, yang bertindak se-

laku pimpinan mereka sehari-
hari. Jadi usianya baru 4 hari
xetika bertemu dengan "Ju-
nior" akan tetapi karena
dasarnya mereka berbakat
musik semua, lantas saja grup
ini punya bobot.

1. Bernyanyi dibawah lambaian pohon nyiur di pantai
2. Bersantai di pantai "Sarang Tiung".

Mereka itu terdiri dari Yadi
Jafri, Apeng, A.R. Gani dan

Hairun para pemegang gitar.
serta Didi Basrindu pada bong-
go. Lainnya penyanyi, Yakni
tiga lelaki masing-masing
Ketut, Afriansyah dan RobY
Syakhra. Yang gadis, Lilt"
Astutiningsih, Mainun, Afrid a.

Masniah dan Umi Lathifah.
"Ada maksud untuk re-

kaman ?", tanya Junior.
"Maksud sih ada, tapi kami

akan mencoba berkonsultasi
dulu dengafl para pengarang
lagu daerah Kalimantan di
Banjarmasin. Di samPing itu
kami akal mencoba men-
cipta sendiri lagu-lagu yang
akan kami bawakan. Masih
terlalu pagi ke arah rekam.
an, bukan ?", berkata Roby
Syalhra, yang juga dikenal
oleh warga Kotabaru Pulau La-
ut sebagai aktiYis drama-

(rnh) * * *
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REI(AIT LAGU.LAGI. NY
DA BEBEBAPA perusahaan di
lndoneda hi yang berusaha untuk

mcmbentuk suatu Grup

:b
n
P

Band, yang kenudirr temyata berhasil dan
menjadi tenar. Bard AKA konon milik
Apotik Kaliasin Sur*cya, kemudian Band
Bentul milik Rolrok Bentul, dan Band
Dragon di Semarang, srta banyak lainnya
lagi yang tidak sempot kanri kenal.

Demikian halnya di Tegal - Perusahaan
Teh Wangi cap "Jempol" dan "Padi" yang
kebetulan managernya adalah seorang
musikus, berusaha membentuk suatu Grup
Band yang diberi nama : Teteco's Group.

Band yang berdiri seiak tahun
1972, mengalami beberapa

phase, sejak dari 10 anggota,
setelah melalui sortasi, ting-

gal 4 anggota saja yang

al
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NYA DI METROPOLITAN
benar-benar dianggap kornpak oleh sang
manager, yang merangkap pembina dan
Pimpinan Teteco's Group : S.Widlaja.

S. Widjaja mengakui bahwa membina
: anggota Band menuju: kekompakan dan

keharmonisan dalam bermain, tidak se-
mudah membina karyawan perusahaan Teh.
Mengapa 7 Sebab selain pembina itu sendiri
haruslah seorang yang tekun dan sabar,
diperlukan seorang yang cinta musik, kalau
tidak, seorang musikus juga akan lebih
afdol. Dan S.Widjaja sendiri yang dilahirkan
di mana dua kakaknya hidupnya terlantar,
karena mencintai musik, dia berkeyakinan
bahwa musik bukan sebagai
professi, namun benar-benar
harus dicintai dan dihayati.
Sebab dia berpendapat pro-
fessi musik untuk Indo-

!
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nesia belum dapat untuk menghidupkan tanya dengan dibar:-: :tryum jujur.
rumahtangga yang layak. Dengan dasar Diutarakan oai,": untuk rekaman
bahwa kedua kakaknya dibenci dan hidup yang pertama be"'as menyelesaikan 2
terlantar karena keluarganya semua meng' Piringan Hitarr, .:^gan i0 lagu Pop

asingkannya, dia punya tekad yang penuh lndonesia dan i 2 a:- Pop Jawa.

bahwa untuk meneruskan cita-cita kedua Dari lagu-1ao- , :- -: Serhasil direkam, di
kakaknya, yang kebetulan dia warisi, di antaranya termas*< agu karangan S'Wi-
;aat dia telah mempunyai kedudukan dja.ja sendiri, !'a:- agLj Pop Jawa dengan

yang baik. Begitulah setelah dia menjabat judul "Nangis :\;_:-,', ", "Perawan Ayu"
manager perusahaan Teh Cap "Jempol" dan "Piye-pr1,e' .::argkan untuk Pop

berusaha dengan gigih untuk membentuk lndonesia mes ' :--r- i: ng : "Pilihanmu",
Grup Band, di mana dia sendiri langsung "lVlenangis lag,'',:':a "Kan layu".
menanganinya, sebagai pimpinan. Namun
demikian sebagai *.".n;;;;;, r.i. ,'ili beceraca lasu dia ikut pula

akan meninggalkan 'rt.'r.ta"vn'"r.,.p' main tiup Flute' secai untuk alat musik

sebaliknya Grup Band ;;;#;;, ;ilk vang satu inilah o a calins mensuasainva'

pernah lepas dari tansannya. Or"t'J':il,ff-3;r;:;:'rXji:,]j,::f;:
Dengan ketekunan serta ketelatenan Organ, Dibyo yang tukang jaga Bedug

inilah menuiut S.Widiaia, serta berkat juga vocalis, Budi yang Juara Pop Singer
telah siapnya para anggota Teteco's Jateng 1973 tidak pernah lelah tarik
Group untuk memasuki jenjang rekam- suara, dan Sugiarto yang tidak pernah

an, maka Teteco's telah mendapat jemu narik-narik Gitar lVlelody. Dan sekali
kepercayaan dari lndo Musik Jakarta waktu S.Widjaia sendiri terpaksa rnemo'
sebagai sponsor untuk mengadakan re- nyongkan bibirnya untuk niup Flute.
kaman pada Studio Metropolitan Jakarta' 

Untuk kota-kota seperti : sara, peka-

S.Widiaja dengan polos mengakui longan, Pemalang, lebih-lebih Tegal Te-

banwa rekaman yang pertama ini teco's Group cukup mendapat tempat di

banyak kekurangannya. "Ya canggung, hati para penggemarnya, tua maupun

maklum belum punya pengalaman", ka- remaia. (Fifin) ***

!
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CUKUP

RIITUIAI'ITISI(AH ANDA
(KHUSUS BUAT PARA JUNIORITA)

BILA teman-teman pria anda berkata,
"betapa indahnya rambutmu". Apakah
Anda :

a. Spontan menjawab bahwa rambut
yang disebutnl'a indah itu ternyata
hanya wig nilon ?.

b. Menyangka bahwa pujlan itu sebagai
kata-kata lain buat melamar'Anda ?.

c. Merasa berbahagia karena ternyata ia
menaruh perhatian pada diri Anda, lalu
mengucapkan terimakasih ?.

2. DALAM suatu pesta dansa Anda sedang
terpesona mendengarkan suara musik yang
lembut. Tiba-tiba leman pria Anda
mengajak dansa, padahal Anda sedang
dongkol padanya karena suatu sebab :

a. Apakah Anda akan menjawab: "Buat
apa2.

b. Pura-pura ridak mendengar ajakan-
nya ?.

c. Atau menolak sama sekali, meskipun
tidak dengan caia yang kasar ?.

ingat tanggal kelahiran teman pria Anda.
a. Apakah Anda akan berkata padanya,

bahwa tanggal kelahirannya sudah
dekat dan Anda akan mengirim
sesuatu sebagal hadiah kenang-kenang-
an.

b. Menanyakan padanya apakah ia ingat
bahwa tanggal lahirnya sudah dekat ?.

c. Mengingatkan dia dengan diam-diam,
misalnya dengan mengiriminya selem-
bar kartupos bergambar ?.

.+. SUASA\A bagaimana paling mengesankan
bagi Anda 'l

a. \feleu,atkan malam yang dingin dengan
kehangatan di dalam pelukan dia.

b, Berdu-aan, akan retapi tidak dalam
keadaan saling berahi, akan tetapi
Anda merasa bahagia dibawah lin-
dungaanya.

c. Atau makan dalam tawa-gelak berdua
dengan dia dalam sebuah restoran'1.

5. COBA bayangkan ini: Sebuah kamar
yang tenang, seotaflg suami berada
diantara anak dan isterinya. Apakah
Anda:
a. Gemetar melihat pemandangan itu ?.

3. HARI ulang tahun bagi seorang pria ridak
begitu berarti. Namun Anda selalu meng-

ffi

I love you

:i\

c
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b. Memandang suasana itu sebagai menye-
nangkan - lalu berharap agar ,Andapun
kelak menjalani kehidupin r"rui.un
itu ?.

c. Menyangsikan, apakah Anda akan
berhasil mencapai kehidupan serupa
itu ?.

6. AKHIRNYA.- diapun mengucapkan per_
kataan ini: "I LOVE yOU;.
a. Apakah Anda akan langsung men_

jawab : "Sayapun demikian ?.
b. Pura-pura kaget. Meskipun Anda me-

nunggu kalimat indah itu sudah lama
sekali,. toh ternydta Anda kelihatannya
kaget juga mendengarnya ?. '

c. Memandang wajahnya dengan mata
berkaca-kaca karena bahagii tapi tak
\ua9a menjawab apa-apa. Begitupun
Anda mencoba minguasai p".ruorn
Anda ?.

CUKUP ROMANTIS ATAU TIDAK TE.
NGOK DI BAWAH INI :

- Jika ternyata Anda memilih melulu
jawaban (a): ANDA TIDAK CUKUP
ROMANTIS. Nah berusahalah membeli
sebuah buku kisah cinta ',Siti Nurbava,,
atau "Romeo & Jufet" atau novel cinta
lainnya. Buru-buru, ya ?.

- Jika yang Anda pilih melulu jawaban (b) :

ANDA TERLALU ROMANTIS. ,,Cero_

boh" istilah anak mudanya. Atau ',terlalu
s€rius". Pemuda enggan punya pacar
dengan gadis demikian, takut ia tak
sanggup mengimbangi. Jika ternyata Anda
tak sanggup mengendalikan diri, sebaiknya
Anda mencari seorang pacar yang jauh
lebih romantis, lebih tepat yang sedikit

galak.

- Jika tetnyata Anda lebih banyak memilih
jawaban (c) : Nah inilah pribadi seorang
gadis ideal. Pertahankan sipat ini, dii
akan mencintai Anda sepenuh hati.

(mh) *x*UNTUK MENGUJI APAKAH ANDA
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MEMERANGI KEMALASN
AKH gampang nanti saia atau cari yang

gampang dulu - yang sulit kemudian-adalah
dr" kalimat yang sering terdengar dalam

pergaulan sehari-hari dan dilontarkan oleh

seseorang demi untuk menutupi kemalasan

yang sedang menghuniam dirinya. Mengapa

demikian ? Mengapa dikatakan bahwa dua buah

kalimat itu hanya sekedar untuk menutupi
kemalasan yang datangnya begitu mendadak
atas diri seseorang. Sendirinya hal ini akan

menimbulkan tanda-tanya yang besar. Terlebih-
lebih karena kedua kalimat tersebut dihubung-
hubungkan dengan kata kemalasan. Tentunya
tuduhan bahwa kalimat tersebut dapat dihu-
bungkan dengan kemalasan pun tidak tercetus
begitu sala atau timbulnya vonnis yang

demikian itu bukan pula asal hantam kromo tak
menentu. Setelah diadakan penelitian yang ala

kadarnyalah maka tuduhan itu terlahir. Okay,

marilah sekarang ditelaah bersama mengapa

seseoran g h arus mencetuskan kata'kata tersebut
bilamana dia menghadapi sesuatu persoalan

ataupun masalah yahg cukup lumayan. Di
samping itu marilah dilihat pula bersama-sama

akibat apa yang bakal timbul setelah kata-kata
tersebut terlontar, Untuk keperluan ini, akan

saya ceriterakan akan halnya denga4 kawan

saya, yanS hingga saat ini masih saia merenungi
nasibnya, akibat dia terlalu menggampangkan
segala masalah yang dihadaPinYa.

Waktu itu, memang uiian masih enam bulan
lagi. Mengingat waktu yang tinggal enam bulan
itu, sengaia saya mulai membantai diri dengan

segala pelaiaran yang pernah saya terima demi
untuk menghadapi hari-hari yang menentukan
bagi keberhasilan seorang pelaiar. Sendirinya
daiam waktu yang demikian itu, saya sudah
juga mengurangi waktu'waktu santai saya, baik
untuk nonton film ataupun bertandang ke

rumah kawan yang tidak membuahkan hasil

untuk menghadapi uiian mendatang. Saya

sudah bertekad benar-benar agar di ujian yang

akan datang itu nanti saya tidak akan

mengecewakan orang-tua dan keluarga saya.

Tetapi sementara saya sedang membantai diri
itu, selalu ada sa,a godaan yang dituiukan pada

diri saya. Terlebi'lebih yang datangnya dari

Anton. Sering manakala saya sedang tekun
dalam belajar, tiba-tiba muncullah Anton.

"Kita nonton yo. Filmnya bagus. Silat Kung
Fu dengan bintang tenarnya Bruce Lee.

Pokoknya kita yang remaia ini rugi kalau
melewatkan kesempatan ini", ucapnya di suatu

sore.

50

"Akh, Ton, ujian sudah dekat dan esok pagi

kita akan ulangan stereo. Apa kau sudah

mempersiapkan diri untuk keperluan itu ?"

"Kau ini bagaimana ujian masih enam bulan

lagi dan tentang uiangan besok pagi setelah

nonton kita 'kan blsa belajar. Ayolah aku tak
ada kawan nih",

Aku terheran'heran mendengar iawaban
Anton. Sebuah kalimat !'ang sebenarnya tidak
lagi masanya untuk diucapkan oleh seorang

pelajar kelas tertingSl S LA. lv'lenggampangkan

atau mengangSap enteng fsuatu yanS sebenar'

nya tersedia waklu untuk menghadapinya
dingan penuh ketenangan sehingga akan

memberikan hasil sebuah kesuksesan. Dalam

keadaan yang demikian itu, aku yang berdiri di
tengah-iengah hanya dapat menyarankan apa

yang harus diperbuatnya menghadapi saat'saat
yang genting. Kunasehatkan agar dia membatal-
kan segala niat itu dan bersedia menemaniku
belaiar untuk menghadapi ulangan yang bakalan

tiba atau mempersiapkan diri menghadapi uiian
yang tinggal enam bulan itu. Tetapi Anton
tetap minolak dan bersikeras untuk tidak
metewatkan Bruce Lee yang kebetulan main di

kotaku. Aku hanya menggeleng-gelengkan
kepala sambil melepas kepergiannya seorang

diri. Esok paginya ulangan tiba. Anton yang

malam sebelumnya bersibuk-sibuk menonton
action Bruce Lee, hari itu boleh iuga
bersibuk-sibuk memecahkan soal ulangan yang

lima buah itu, sementara rekan'rekan yang lain

dapat mengerjakan segalanya dengan penuh

ketenangan. Dan, kala hasil ulangan dibagikan,
Anton boleh berpuas diri dengan mendapat
angka 45, angka terendah di kelasku. Sendiri-
nya Anton sangat malu dan menyesal mengapa

dirinya tak mau mengikuti nasehat yang pernah

kuberikan, Tetapi beberapa hari kemudian dia
telah lupa lagi akan peristiwa yang pernah

menimpa dirinya, dan setiap aiakan untuk
belaiar bersama demi mempersiapkan diri guna

menghadapi uiian mendatang, selalu saia

kata-kata : gampang atau ujian masih lama dan

lain sebagainya, terucap dari rnulutnya. Se-

hingga waktu pengumuman uiian disebar
luaskan di sekolah, Anton-pun harus kembali
menggigit jari sebab dia ternyata tidak lulus.
Sekarang dia menyesal, sayang penyesalan itu
terlalu lambat datangnYa.

BAIKLAH, sekarang marilah kita bahas apa

yang sebenarnya dapat kita ambil manfaatnya
darl illustrasi di atas. Figuur Anton yang gagal
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itu akan kita teropong sebab musabab
kegagalannya. Sebenarnya Anton bukanlah
anak bodoh. Hanya saja dia malas dan selalu
menutupi kemalasan tersebut dengan cara
menangguhkan segala yang dihadapinya. Anton
tak dapat duduk lama untuk menekunkan diri
belaiar. Baginya, lebih baik duduk bcrjem-iam
di depan layar putih dari pada duduk seiam di
meja belalarnya. Lebih edan lagi, sckalipun
ulian sudah dekat dia enggan untuk mengubah
kebiasaan itu. Sesungguhnya kalau saia Anton
bersedia memerangi kemalasan yang menimbuni
dirinya, segala kegagalan yang menimpa dirinya
tak perlu terjadi. Hanya saja rupa-rupanya dia
sudah terlalu biasa dicekam oleh kemalasan
tersebut sehingga amat sulit bagi Anton untuk
mengubahnya. Dia tidak sadar bahwa sebenar-
nya kemalasan yang mencekam dlri itu tidak
terlahir langsung segede yang mengukungnya
sekarang ini. Kemalasan itu, sama saja halnya
dengan orang menabung. Sedikit demi sedikit
dia akan menghampiri diri seseorang, dan dari
yang sedikit ini, kalau sala dibiarkan terus
menerus sendirinya akan meniadi bukit. Dan
manakala sudah meniadi bukit, amat sulit iuga
untuk memupusnya sama sekali dari tubuh
dengan secara mendadak. Pupusnya kemalasan
yang membukit itupun harus dikikis sedikit
demi sedikit pula, sehingga dia terkikis atau
mengurangr cekamannya atas diri seseorang, bila
saja hal tersebut tak dapat dihilangkan sama
sekali. Dan majalah mengkikis sedikit demi
sedikit kemalasan yang mencekam diri itulah
yang meniadi beban para remaia.

Sebagai misal, ambil saia contoh, umpama di
suatu saat diri kita terasa teriangkiti rasa enggan
untuk mengeriakan sesuatu. Nah, karena kita
sudah bertekad untuk mengkikisnya dari dalam
tubuh segala kemalasan yang ada, janganlah
sekali-kali membiarkan diri untuk mengiyakan
keengganan yang akan mencekam diri itu.
Tantanglah keengganan yang ada dan paksakan-
lah diri untuk mengerlakan apa yang kita
hadapi. Memang, semula akan tertemui
kesulitan-kesulitan dalam melangkah akan
tetapi bila saja segalanya sudah terbiasa, maka
segala kebiasaan malas yang akan menyerang
diri akan terpunahkan. Bayangkan sala sedang
enak-enaknya ngobrol dengan kawan misalnya,
e. , . . tiba-tiba teringat bahwa anda harus
mengeriakan sebuah pekeriaan rumah untuk
esok hari. Bagi yang sudah terbiasa dan
mempunyai ladwal dalam belajar hal tersebut
tidak akan sulit. Akan tetapi bagaimana yang
belum terbiasa dan lebih senang bersantai-santai
dalam segala hal ? Sendirinya kesulitan meng-
ubah kebiasaan itu akan muncul. Tetapi karena
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/

CINTA MULIA
* Koes Plus.

THE BITCH IS BACK
(Elton John)

Sepasang remaja jatuh cinta I was iustified when I was five
Di bawah asuhan dewi asmara Raisen cane I spit in your eye

Di sinilah cah'ya purnama Times are changin'now the poor get fat
Disaksikan Uiniani-bintang sejuta But the fever's gonna catch you when the bitch gets back.

Saling janji kan setia I'm a bitch, I'm a bitch
Hidup rukun damai selamanya Oh the bitch is back
Membina rumah-tangga Stone cold sober as a matter of fact
Sampai nanti di hari tua I can bitch, I can bitch 'cause I'm better than you

It's the way that I move
Cinta itu suci dan mulia And the things that I do oh.

Jika tak ternoda nafsu yang hina
Rasa cinta itu bahagia Eat meat on Friday that's all right
Kalau bukan hanya inginkan harta I even like steak

On a Saturday night
Suki duka bersama I can bitch the best
Seiring sejalan seirama At your social do's
Tahan uji dan derita I get high in the evening
Hidup pasti bagai di surga Sniffing pots of glue.

(Repeat chorus.)
Sungguh indah cita-cita mereka ), -
Semoga bahagia selama-lamanya ) ' ^ I entertain by picking brains

Sell my soul
By dropping names
I don't like those

My God what's that
Oh it's full of nasty habits
lilhen the bitch gets back.

(Repeat chorus)

Bitch, bitch the bitch is back.

TELL ME SOMETHING
GOOD

You ain't got no kind of fseling inside

lgot somethin' that'll sho nuff s€t your stuff on fire
You've refusad to put anything before your pride
Yeah what I got will knock all your pride aside.

Tell me something good
Tell me that you love me yeah

Got no time is what you're known to say
l'll make you wish there was forty-eight hours to each day
Yeah your problem is you ain't been loved like you should

But what I got to give will sho nuff do you good ooh.

tT
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AKHTR SEBUAH KISAH
* Parwita Junior

Dalam nada keheningan pagi itu
Kususun sbuah irama
Lembaran kehidupan *orang teruna
Cinta sucinya
Tak pernah terucapkan
Sejak pertama bertemu
Tak terlintas dalam hati kan terjadi
Tiada semanis har:apan
K*ewa hidupnya selalu berduka
Bunga pujaan
Tak akan terlupakan
Sejak terakhir bersama

EYES OF SITVER

fhe Doobie Erorhers

TOM JOHNS'ON

Eye: of silver
Hungry ond owore

Eyes of:ilver
Your mysti< love lshore

Cou:e l'm hungry boby for the love you give owoy
To kick out oll thor :tupid pride thor's srond ing in my woy

lnside my eye! ore gpen wide for your eyer of silver
On which lsholl tely
Diqmonds ore forever

And gold con moke you lie
Bul yout eyes of silver shine on, shine on.

. Blodet of steel.hqve helped o mon to conqucr oll
Rubier by the hundredr fill the Toi Mchol

Bvt your eyes of rilver you tell mc whqt I ne"d to brinE thi3
cold ond lonely mon down to hi: bendcd kncer

lnside my orms ore open wide for your eycs of rilvcr
On whirh I rholl rcly.

Diqmondr orc forcvcr
And gold cqn mokc you die, dia, dic, dic,

But your cycr of rilvor
Shine on, rhinc on, rhinc on

Boby, yeoh, boby shinc on boby wirh your eyes
Eyes of rilver shinc on, shine on

Eyes of rilvcr lqt it rhine on, shine on.
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PITRADJAJA
TAMBAH
2KTLO

KALAU biasanya siapa-
pun orangnya yang memikul
suatu tanggung-jawab, maka
dalam waktu yang relatif
singkat berat badannya akan
turun, terlebih-lebih bila dia
tidak Sapat mengimbanginya
dengan menambahkan nilai
gizi pada makanan yang dia
makan. Akan tetapi hal yang
demikian itu rupa-rupanya
tidak mengena pada diri Pit,
yang saat tulisan ini disiap-
kan masih menyibukkan diri
dengan garapannya Ateng
Ra ja Penyamun. Sekalipun
Pit dibebani tugas untuk
menggarap film tersebut, na-
mun ternyata berat badannya
tidak mengalami pengurang-
?tr, bahkan sebaliknya. "2
Kilo tambahnya", kata Pit
kepada penulis.

Lho mengapa bisa demi-
kian ? Setelah diuber-uber
akhirnya Pit berterus terang
juga bahwa kesemuanya itu

disebabkan oleh rapinya ker-
ia - sama antara dirinya de-
ngan segenap crew. Para
anggota crew ternyata dalam
bekerja selalu dilambari oleh
rasa tanggung - jawab dan
gairah keria yang tinggi,
hingga segalanya dapat dise-
lesaikan dengan beres. So,
Pit hanya terima ladi saia.
Sendirinya kerja yang demi-
kian itu cukup menyenang-
kan iuga, akan tetapi iangan
diharap segalanya dapat ber-
hasil dan selancar itu bila
pimpinan Safari terutama
Eddy Sud tidak mempunyai
leadership yang baik dalam
menyelenggarakan perusahaan
dan membimbing anak buah-
nya . . .*++

Pit dan si "Raja Penyamun" menjelang shooting

an

JUN

filr
ser
pel
ng,
Fll
lag
det
,,8

pa!
lur
has

dia
sud
kat
ora
unl
ta\r
dali
mat
pro
terl
ini.

filn
bah

APTISTAKTIVITAS

JUNIOB -47



FFI '75 DITUNDA
"Penyelenggaraan FFI ' j 5 di lV[edan yang

sedianya diselenggarakan bulan tZaret ini,
,^utp$y^I.ngalami- pengunduran hingga bulan

tpril .19_75, tepatnya 24 sampai d"igan .30

April '75. Demikian diterangkan oleh 
"panitya

Pusat FFI .'75 beberapa waklu yang lalu. Dan
mungkin untuk melaporkan hal yan-g demikian
itu maka ketua Pelaksana di Medan-.t.Muhanf_
mad Rafii Damanik telah datang ke Jakarta
bersama 

_sekretarisnya, Yusup Suli, ,.rtu 
--frr-

kunjung ke kantor Ketua Umum FFI Sudewo.
. Dalam padi itu diperoleh kabar .irgu buh*u

acara pembukaan FFI ,itu nanti akan diawali
dengan upacara yang unik, yaitu kenduri di
Istana. Maimun (Sultan Delij. Sedang Medan
sendiri akan mengikut sertakan iga buah
produksinya yang terbaru dalam pff ,75
mendatang . . .:**

BEN'AMIN 
'ADI 

BUAYE lain kurang bisa diterima.
Apalagi untuk konsumsi ne_
gara-negara tetangga seperti
srngapura dan Malaysia. Be_
njamin yang masih dalam
coba-coba, agaknya patut
berpikir lebih serius dalam
kemu ngki nan-kem ungkinan
tersabut I ***

KEBINGAT DINGIN
(MARABUNTA)

WALAU dis€rtai segala
macam kesulitan dalam pem
buatannya, akhirnya film
"Marabunta" dapat juga di_
rampungkan oleh sutradara
Sisworo Gautama. Film yang
kini beralih hak psredaran-
nya pada Tidar Jaya F ilm

"Marabunta" diperani
oleh Dedy Sutomo, Amir
Gajah, Stantgy Achman, par-
to Tegal, Henny Pslsups55y,
dan pemain baru Max im
Lumantouw sebagai si Mara-
bu nta.

Film yang ceritanya tidak .

punya plot yang kuat ini,
menurut para pengamat ma_
sih untung digarap dengan
penuh tekun oleh sutradara-
nya. Fighting scene banyak
membantu, sehingga pence-
ritaan terasa agak dinamis.

Menurut desas-desus yang
l;anter, setelah f ilmnya ini
Sisworo akan diberi keper-
cayaan penulis skenario Se_
tiadi Tryman untuk meng-
garap "Sejuta Matahari.,. Ta_
pi dari Sis,woro maupun dari
Setiadi belum ada komentar
apa-apa. *"*

SETELAH merampungkan
film banyolan-nya produksi
sendiri "Musuh Bebuyutan,,,
penyanyi Beniamin Sueb de_
ngan perusahaannya IIUNG
FILMS, akan segera berangkat
lagi awal tahun '197 5 ini
dengan cerita badutan lagi
"Buaye Gile".

Metihat iudulnya, sudah
pasti film ini hampir kese_
luruhannya menggunakan ba_

!L. Betawi dalam diatog-
dialognya. Apakah Beniamin
sudah memperhitungkan iang_I(auan dari kemampuan
orang-orang dari daerah lain
untuk memahami bahasa Be_tawi untuk dicernakan kedalam pengertian masing_
masing, agaknya mcrupakan
problem yang selama ini tek
terpikir oleh produser baru
tnt.

-.. Dl!", banyak kejadian,
film-film yang mcnggunakan
bahasa dacrah, bati daerah
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MENUJU . . .

(Sambungan dari hal. 5l)

kita mengharapkan diri untuk selalu sukses,
maka langkah pertama yang sebaiknya
ditempuh untuk memerangi kemalasan yang
ada adalah memaksakan diri untuk menaati
ladwal-iadwal belajar yang kita buat. Dan perlu
kiranya diingat bahwa pembuatan iadwal
belajar itupun bukan seenaknya. Taruhlah untuk
tahap pertama paksakanlah diri anda untuk
belajar selama 4 iam secara sempurna dalam
sehari, untuk kemudian setelah tdrbiasa anda
tambah sendiri setiap saat sesuai dengan
kemampuan diri. Sementara itu jangan pula
anda lupakan saat-saat istirahat. Dan guna-
kanlah saat-saat santai itu sebaik mungkin
juga, sehingga dalam diri anda terjalin
sebuah keseimbangan yang baik. lngatlah
bahwa segala kesulitan di awal langkah jangan
diladikan penghalang akan tetapi gunakanlah
hal itu untuk mencambuk diri demi kesuksesan
yang akan tiba. semoga. (ADHl1 ***

J

SEKELUMIT...
(Sambungan dari hat. 27)

kita berpandaipandai mem-
bawa diri. Memang agak sulit,
rbab di satu pihak harus
menunj ukkan darma-bakti kita
terhadap orangtua, sedang di
pihak lain kita harui meng-
ikuti arus gelombang kehi-
dupan yang kian melaju. ini.
Kita juga tak dapat begitu saja
merusak hubungan baik yang
telah dijalin dengan rekan-
rekan kita. Adalah sulit sekali
buat kita untuk melakukan hal
yang demikian itu, karena
ingin berdarma - bakti pada
orang - tua. Sekarang perlu
kiranya kita ketahui bahwa
soal darma-bakti, itu bukan
hinya berarti kita harus selalu
mengiyakan pendapat orang-
tua kita. Kita bukannya harus
selalu membebek- Sebab be-
lum tentu bahwa pola berpikir
orangtua kita dapat mengikuti
perkembangan jaman yang ada.
Memberitahu kesalahan pola
berpikir orangtua kita akan
sesuatu pendapat yang sudah
tidak sesuai deng4n kemajuan

iaman yang ada, adalah juga
merupakan darma -bakti kita
terhadap beliau. Ini bukannYa
kita akan menggurui kedua
beliau itu. Kalau dalam me-
langkah kita sudah dicekam
oleh kata menggurui, buyarlah
segala keberanian untuk mem-
benarkan yang salah Yangdila-
kukan oleh orang-tua kita.
Dalam benak kita kemudian
akan tercetus suatu pendaPat
bahwa orangtua kitalah yang

benar, yang lain itu salah
adanya. Wah, dalam melang-
kah menuju ke depan dengan
satu harap pasti untuk men-
capai suatu keberhasilan, kita
jangan fanatik terhadap pe-
mikiran yang demikian itu.
Terimalah segalanya yang
baik, dan salahkanlah apayang
diperkirakan salah.

Hanya sekian saja soal
hadiah dan masalahnya. Re-
nungkanlah !*++
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QUEEN . . .

(Sambungan dari hal. 3 I )

kan promosi dan publisitas ?

"Tidak lagi seperti dulu',,
kata Brian May, ',sekarang
segala-galanva berjalan tancar
berkat kami sendiri yang
bekeria mati-matian. Orang
telah mengenal kami" Kalau
dulu kami mengadakan per-
tuniukan, tidak ada press
yang datang melihat, apalagi
membuat reportase. Press le-
bih suka melihat Mott The
Hoople. Kami tidak pernah
ditulis dalam koran. Kami
berialan terus, met of zonder
koran. Sekarang publik ingin
informasi tentang kami, ma-
ka datanglah koran dan
maldlah kepada kami. Sukses
kami sama sekali tidak kare-
na reportase oleh koran dan
media lainnya". (Ar1***

*

JUNIOR_47 57

Dalanr tarif-tarif
PPN sebesar 5%.

di atas

Mulai berlaku tanggal
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TAR

t Banyak oraig laki-laki dapat
membangun rumah, tetapi
untuk menjadikan rumah itu
suatu tempat tinggal, diperlukan
tangan wanita.

(Peribahasa Tionghoa).-

x Barang siapa mengangkat pena
untuk mengarang, maka ia me-
lakukan perjuangan.

(Voltaire).-



KATA BINTANG TEn.TANG

R ANDY. JAN-SUSAN. EVE-MAUREEN
HAt.t-O para pecinta Zoiliac ! Kabai baik mudah-mudah-

an memayungi hidup kalian semua. O.K. Kesibukan apa
pula yang kini tengah kau geluti ? Sibuk di Karang Taruna,
kumpul-kumpul di Bulungan. piknik atau mungkin
nongkrong di rumah. bengong terlongone-iongong ?

Itu terserah maumu. Kau .v-ang akan menjadikan dirimu.
Dan kau pula yang berhak menentukan apa yang baik dan
tidak haik kau lakukan.

Bagi mereka yang lagi santai. ketim.bang bengong. tak
salahnya menikmaii tulisan ringan yang juga santai.
Bagaimana kalau kita ngohysl tentang Perhintangan ? Nggak
usah yang herat. Juga jangan terlalu percaya dan loyal
setengah mati kalau Sang Biptang herkenan di hatimu. Tapi
sebaliknya jangan penasaran dan'petitang-petiting kalau
ramalannya sengit dan buruk. Pendeknya : relaks saja.

Ramalan ini hersiiat urium. Artinya, kalau dalam tulisan
ini disebutkan 5 buah nama yang superstars, bukan berarti
i.rahlr,a hal yang sama tidak irisa terjadi dengan dirimu.
l{ereka dipakai sebagai contoh. justru karena mereka adalah
oi-ang-orang beken. Dan tulisan tentang diri orang-orang
treken akan lain rasan,va dengan rulisan tentang orang-orang

1.-ang belum apa-apa. seperti saya atau beberapa di antara
kalian umpamanl a.

Kalau kau ingin memperolel.r tanda-tanda ('ramalan).
cobalah akurkan dengan tanda-tanda .v-an9 akan dituliskan
pada diri 5 superstars ini. \lereka adalah Randy Mantouth.
Jan Michael Vincent. Susan Day. Ere Plumb. llerry
Maureen McCormick dan David Cassidv. ,

Kita mulai' dengan Randy N4antooth. Ia dilahirkan pada
l9 September 1945. Jadi menurui perbintangan ia adalah
seorang Virgo. ViLgo. r irgin alau pera\ /an. sesungguhnya
adalah bintang yang ideal lragi seorang gadis. Seorang Virgo
biasanya sangat peka. Sangat emosionil dan suka
menimbang segala sesuatu dengan perasaan. Pasanean yang
baik bagi sang Virgo konon . adalah Libra. Scorpio.
Sagittarius. Capricorn. -Iaurus 

dan juga Virgo sendiri. Tapi
ini jangan ditafsirkan pasti bahwa kalau kau herbintang lain
dari yang telah disebut dan ketretulan puny-a konco akrab
seorang Virgo. kau harus ''mundur" dan nieninggalkan si d!a-
Itu kan, cuma kata llintang.

David Cassidy yang dlnamis lahir pada 1l ,{pril. I:::
membuat David rnenjadi seorang Aries. Orang -\i:-g
berbintang ini biasan,v-a sangat impulsip. sangat pe:{:}-:
pada dorongan hati. Gemini dan Aries biasanva =e:i -:
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pasdngan yang baik. Tapi
dengan Cancer kurang seja-
lan, karena Cancer sangat
sensitip bagi sang Aries, Leo
bisa merangsang Aries, demi-
kian juga Libra. Sementara
Sagittarius dan Aquarius

mampu memberi ilham ke-
pada Aries, 3 zodiac [ain :

Pisces, CaPricorn dan Tau-
rus mempunyai satu Perbeda-
an dengan Aries.

Sebagai seotang Aries Da-
vid menyenangi warna-warna

yang hangat dan sikapnya
biasanya sangat romantis.

Jan Michael Vincent (24
tahun) adalah aktor beram-

(Bersambung ke hal. 65)



gUli4Z,n-..

SEPERTI halnya nomer-nomer yang
lalu maka kali ini pun Junior dalam
Quiz-nya akan kembali mengajukan
pertanyaan-pertanyaan sejarah baik yang
pernah tergurat di Tanah Air maupun
di lain negeri. Tentu saja dengan satu
harap yang pasti agar hendaknya para
junior dapat menjawabnya dengan baik.

1. Ekspedisi Demak yang dipimpin oleh
Fatahillah pada tahun 1521 telah
melaksanakan tugasnya dengan baik.
Banten. Sunda Kelapa dan Cirebon
berhasil diduduki. Dengan demikian
Fatahillah berhasil menggagalkan pen-
daratan Portugis di Sunda Kelapa. Di
kota pelabuhan inilah kemudian dia
mendirikan sebuah kota yang diberi-
nya nama Jayakarta. Sekarang yang
akan kami tanyakan adalah : Apakah
akibat dari hasil ekspedisi tersebut.

2. Pada tanggal 7 Septembe r 1944
Koiso memaklumkan di depan parle-
men, bahwa Rakyat lndonesia akan
diberi kemerdekaan ,,di kemudian
hari", Bertalian dengan janji Jepang
untuk memberi kemerdekaan kepada
rakyat lndonesia "di kemudian hari,,
itu, maka pada tanggal 2g tVlei 1948,
dibentuklah sebuah badan. Apakah
nama badan yang baru dibentuk itu.

3. Seperti kita tahu minggu ketiga
bulan Pebruari 1975, pusat latihan
Bulu Tangkis di Senayan, telah
mengadakan seleksi untuk memilih
para calon wakil lndonesia dalam
perebutan piala All England di lnggris.
Untuk itu, bagian putranya kita
dengar ada klasifikasi golongan A
dan golongan B. Setelah diseleksi,
siapa-siapakah pemain putra yang
berhasil masuk dalam golongan A
itu.

Jawabannya cukup Anda tuiis fr, mr:
sebuah Kartu Pos dengan mc*tilefl
kan KUPON AUIZ 47 dart &Lkru,ur
jawaban tersebut ke mq'a furm,:
JUNIOR Jl. Kebon Kry :9.
Jakarta. Para pemenang &./,2 {-
akan diumumkan di Juf*ffi. ::

Selamat menebak.

OUIZ ,,JUNIOB" 
NO.{4

JAWABAN YANG BENAR:

- Vere. gc: Oost lndishe Compq6.Th '6Ci 1799.
1. !ier::par lndonesia mer&kr r[lt ul<:" ..:ryajiban yang mulaa.qr rffl

2 Dz zr rencapai cita-ciE trnlrC.s: ::'satuan dijunjung tqr.
3. K:-e-: .,:kin dengan seyaknqilmn",

ba-".,: . .. menjadi sendr iltrruu,,Inc.-:: : :leh sebab itu rq&l
mer.e'" -!gi tabiat kesarriil m,
supEf. t:::r bertenaga daigm *rguh-r4---,. untuk merrcaEr ril

meng.:.: . : - liri pada Tana &m ;,.o^^^-- ---Denc- -: - - , \eyakinarr da rqanr...
an ra! -.- -:,,-g.

- Brig.len.3.'::::-: - Salatiga.

PEMENA\ G -T EMENANGNYA

Pemenang I .Rp.- i_l -) :

FRANS, X. TP -, : :DI
Jl. Jend. Sudirr:- '.: ?28
SALAT]G:
Pemenang ll {Rp : t,ti -}:
DONNA SILITO": tr

Jl. Tarutung 32
P. SIANTAR Sr,.,- -

Pemenang lll ,B;3 1;-- -. :

A.E. UMARDI
Jl. Pancuran 34
CI R EBON,

Kepada para:":-.-:ng Ouiz nlm
No. 44 tai. -.. kami uc75n
SELAMAT. Se:.- : cagi yang hdtqr
berhasil henc:.r - = .rgan berputu*-r
Siapa tahu C-: .. .-.h ini benarh
akan membu:i ii : :- bagi anda diltr
mengikuti Ou : -,', l1
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TANGAN BISA BICARA

KALAU dokter memanta anda mengulurkan lidah, ia akan tahu
kondisi phisik atau kesehatan anda. Tapi adakalanya dokter meminta
anda untuk bersalaman -tangan, iuga dimaksudkan untuk memeriksa
kondisi phisik anda.

Tangan anda bisa bicara banyak. l\4isalnya, kalau buku jari berbonggol
pertanda anda berpenyakit encok (arthritis). Genggaman tangan yang
lemah waktu bersalaman menunjukkan gejala penyakit syaraf atau otot.
Tangan yang dingin, kering menuniukkan geiala penyakit gangguan
peredaran darah, sedang kalau dingin, lenlbab menunlukkan tekanan
syaraf tinggi. ***

I

I

I
\

t

t
I



John

tak :::- : -- i, :-

me[sad:-kE :r-- ,- *'
Pertunlui'i:.-

hippic

"daerai .'i:=e

Di ks:-..i

Ter:, . -:"t

nama l-:x€
(lircus a,- ::

pada ii,- =.:L-. -"--

!a ": :::.;

lam a . i.-:" : :: il ---
tusk3i .i.::-i -t--:

,'-o, .:

JT

ke jenjang
musik.

rambut
berwarna

yang
matanya yang
merah-merahan,

Stamp



DARI. . .

(Sambungan dari hal. 16)

"Setiap waktu ?"
"Ya. Kau tak percaya ?"
"Sama, kalau begitu.

Erni, lucunya kalau aku mau
makan, seperti misalnya nasi
hampir masuk mulutku, aku
ingat padamu. Lalu dalam
hatiku bertanya: Apakah
Erni ingat padaku ? Lalu
kujawab sendiri, mudah-
mudahan dia ingat padaku".

"He,... sama Narto. Me-
ngapa bisa begitu ya ?" Kami
saling berpandangan, lalu
kami tertawa bersama.

Bila malam tiba. aku
ingat padanya. Semakin la-
ma, bukan hanya ingat saja.

melainkan muncul juga ke-
inginan untuk menciumnya.
Makin bertambah hari makin
kuat desakan keinginat itu.
Akan marahkah bila suatu
saat aku menciumnya ?

Ingatanku melayang Pada
ucapan Noto.

"Narto, sudahkah kau
mencium Erni ?"

"Belum"
"Pernah ada keinginan

mencium dia nggak ?"
"Sering. Cuma aku takut,

dan malu".
"Apa yang kau takut dan

malukan ?"
"Bagaimana kalau ia me-

nolak permintaanku ?"
Noto tertawa mendengar

penjelasanku.
"Percuma kau jadi lelaki.

Jangan bikin jelek korPku
Narto !"

"GiIa !" gerutuku.
"Renungkan ucapanku".

Keinginan mencium se-

makin lama semakin
mendesak. Aku tak bisa

menahan lagi. Keinginan
itu akhirnya terlaksana,
berkat keberanianku yang
nekad. Ia kucium dalam
kamarku, tatkala dia me-

nanyakan pelajaran alja-
bar.

Aku ditempelengnya.
"Mengapa kau menem-

peleng Erni ?"
"Mengapa kau menci-

umku Narto ?"
"Gila !" gerutuku da-

lam hati. Ditanya, jawab-

nya bertanya. Sial ! pikir-
ku.

Erni menunduk dan
kulihat ia mau menangis.

"Marahkah kau pada-

ku Erni ? Maafkanlah
aku".

"Erni memandang ke-

padaku.
Aku terkejut, ketika ia

tiba-tiba menubruk tu-
buhku, menjatuhkan rnu-

kanya ke dadaku.
Kupeluk dia. Kubelai

rambutnya.
Sewaktu dia tengadah,

dia tak marah, dan aku
menciumnya sekali
1 agi
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KATA...
(Sambungan dari hal. 59)

but pirang yang sangat hand-
some. Sebagai seorang Cancer
ia mudah gusar, khawatir
dan sangat peka. Pisces,
Capricorn, Scorpio. Gemini
dan Libra merupakan pilihan
yang baik bagi Clancer. Mete-
ka bisa menjadi romantis
dengan (lancer. Aquarius sa-
ngat jitu untuk (tancer. Sa,
gittarius akan punya pan-
dangan yang berbeda dengan
Bintang ini. Sedang Leo
bertolak belakang"

Merry Maureen McCor-
mick adalah Leo yang lahir
pada 5 Agustus 1956_ Bin-
tang ini memiliki tanda Api
dan Air. Yang pertama bisa
membakar semangat tapi
yang kedua mampu mema-
damkan sesuatu yang sedang
berkobar-kobar. Leo biasanya
nrampu menciptakan kasih
sayang dan hubungan yang
mesra dengan Aries daa
Sagit tarius.

Warna ideal baginya ada-
lah segala macam warna yang
bersinar-sinar, misalnya ku-
ning emas. Sejalan dengan
itu, seorang Leo hatinya

JUNIOR--47

selalu berpijar-pijar"
Si cantik S usan Day,

dilahirkan l0 Desember
1952. Sebab itu ia adalah
seorang Sagittarius. ltintang
ini memiliki tanda Api dan
bersikap sangat rea1istis dalam
kehidupan sehari-hari. Sagi!
tarius c ocok bersahabat de-
ngan Bintang-Bintang yang
memiliki tanda sama, yakni
Aries dan Leo. Berlawanan
dengan sitatnya yang realis-
tis, seorang Sagittarius bisa
berubah menjadi orang yang
sangat emosionil. 'l'aurus,
Virgo dan Capricorn kurang
sesuai untuk Sagittarius. Se-
dang Gemini, Libra clan
Aquarius masih mampu ber-
jalan seiring.

Eve Plumb dilahirkan
April tanggal 29. Ia adalah
seorang Taurus. Tanda bin-
tangnya adalah sapi jantan.
Ia cocok . dengan Virgo dan
(lapricorn.' Aries, Leo dan
Sagittarius bisa menarik hati
seorang Taurus, namun per-
sahabatan mereka biasanva
tidak kekal.

BAGAIMANA kini'i Apa-
kah kau setuju dengan tulis-
an di atas ? Percaya boleh,
tidakpun tak ada sanksinya.
Tapi baik yang percaya mau-
pun yang tidak, satu hal
jangan dilupakan. Manusia
wajib berusaha, Karena 'tanpa

usaha, Tuhan tak bakal me-
rubah nasib manusia. Begitu
kan'J(e.s.).***

65

* Keadilan tanpa kekuasaan adalah impotent,
akan tetapi kekuasaan tanpa keadilan adalahtYrani' 

(Hukama).-

* A91 tiga hal yang ridak boleh dipanaskan lagi. .ialah kopi. kelakar dan asmara.
(pepatah perancis)._
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Bicaira tentang KEBENCIAN

BBIAN CONNOLY.' PenYa'
nyi The Sweet ini berkata:
Saya benci kePada orang-

orang Yang mengatakan
saya memPunyai sifat-sifat
kebancian. lni disebabkan
hanya karena saYa selalu

memakai kostum wanita
baik dalam show di Pang-
gung atauPun iika sedang
-U.tlitnn mencari hawa di

ialan (aya, Padahal ini
hanyalah urusan "show-
biz" semata-mata sePerti

iuga iika saYa memoles
bibir serta muka saYa.

ALTCE COOPEF.' Dia mem-

benci narkotik dan meno-

laknya mentah-mentah ii-
ka ada orang Yang me-

nyodorkan kePadanYa'
KomentarnYa adalah :

"Dengan bir setidak-

tidaknYa kita bisa meng'
haraP hiduP lebih lama

lagi, tetaPi dengan
"drugs" kita cuma sampai

semalam".
Itulah satu hal Yang Pa'

ling dibenci oleh "Rala
kesintingan" di dunia.

MARTY KRISTIAN " "SaYa
membenci Perialanan tan'
pa mampir untuk melihat'
lihat pemandangan suatu
kota. SaYa sering melaku-
kan perialanan ke mana
saia dengan "roadies"
saya, sehingga itu saya

banyak memPunYai ke'
sempatan untuk ber
"srGHr-sEElNG"di bebe-
rapa kota Yang saya kun-
iungi buat mengadakan
show.

MARC BOLAN.' Kadang-
kadang saya membenci
"fans" saYa. Sebab Per-
nah suatu kali mereka

menghancurkan rumah sa'

ya di Wales dan menYo-

reti dindingnYa dengan

kata-kata Yang menieng'

kelkan, di antaranYa adalah
,,I LOVE YOU MARC"
lengkap dengan gambaran-
nya. Saat itu saYa hamPir
menangis ketika melihat
dinding yang seolah-olah
tidak terurus itu.

SoEKIRNO).

Hanya orang baik yang dapat mencintai atau

membenci orang lain.
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