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UM BELO CASAL: AGNALDO RAYOL E HEBE CAMARGO
MA QUE FRANCISCO JOSÉ VIVEU NUM HOSPI
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Deliciosamente perfumada ... como você de-

seja... uma suave fragrância de Água de Colônia,

Talco e Sabonete envolvendo você o dia in-

teiro... a suave fragrância do Trio Maravilhoso

Regina. Nunca você imaginou tão perfeita
harmonia em três produtos!
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TRAGÉDIA
DE MSS
BRASIL

$ Será mesmo uma tragédia ? Dentro das
devidas proporções, é. A mocidade meiga e sim-
pies de Caratinga viveu, na pior das hipóteses
como se diz, um drama, um grande drama. Elei-
ta Miss Brasil (verdadeira surpresa para ela),
começaram os problemas e aborrecimentos. Pri-
meiro, o namorado. Êle fôrá contra esse negócio
de Miss. E após o resultado do Maracanãzinho,
ameaçara acabar tudo. Aí começou a novela.

Negando ser noivo, fugindo da imprensa,
o jovem Múcio Ataíde era contra, também, a ida
de Stael Abelha aos Estados Unidos. E ela, en-
tão, não queria viajar. Foi uma luta para que o
pessoal dos Diários Associados a convencessem.

$ Então Miss Brasil viajou zangada. E tris-
te. Era um fardo, pesado, o título de Miss Brasil.
E chegando a Long Beach só faltou esconder-se.
Evitava a imprensa, os contatos sociais. Não sa-
bendo inglês, levava desvantagem. E não queriaaceitar o carro à sua disposição, porque tinhamotorista, um rapagão. Seu pensamento era Mú-cio Ataide, no Brasil.

.Desfilou sem empenho. Ansiosa para quetudo aquilo acabasse. E ao final, sem entrar en-tre as 15 semifinalistas, respondeu : "A culpanão é minha, é de quem me escolheu no Mara-canãzinho". E tratou de viajar de volta.
Chegando ao Rio foi logo assediada pelatelevisão. Queriam contratá-la para propagan-da de um produto de beleza. Rejeitou. E, dianteainda de vários compromissos sociais a cumprir,tomou a decisão de desistir. Escreveu carta aosDiários Associados abdicando do título.
Agora, a ex-Miss Brasil é toda dedicadaao seu amor, a Múcio Ataíde. Não tinha mesmovocação para o título. Moça de modos singelos,cie gênio tímido, não se adaptaria ao programaintenso que lhe estava reservado. Não gosta do

^lar em rádio. Não queria aparecer na televl-sao. Muito menos como contratada.
Disse que o júri em Long Beach foi Injustocom eia, que merecia ao menos figurar entre a$ao semifinalistas. Mas não quer saber de maisuatia. Apenas dará alguns conselhos à próximaMiss Brasil (1962) que for a Long Beach. E ago*

Ia so espera que o tempo passe. Daqui a três
r™s deverá casar-se com o jovem industrial que,
^m querer, foi a causa de tudo. No fundo, a
^agecüa de Stael Abelha até que teve um final
f^mt0' de ^ta de.cinema : abdicou do título em**vor do seu amor.
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Texto e fotos tíe
WALDEMSB PAIVA %

XH SABIDO que Francisco José,
por quase três meses esteve afasta-
do de toda atividade artística, inter.
nado em uma casa de saúde. Du-
rante aquele tempo, fêz-se enorme
segredo em tomo dos motivos que
levaram o cantor àquela internação.
Entretanto, agora, foi o próprio ,
Francisco José quem espontâneamen-
te contou-nos todo o drama que vi«
veu :

:
¦'•'/'''

— Sou um artista de muita sen-
sibiiidade. E a vida que levava era
agitada de mais. Os compromissos
para cantar, e mais ainda, as minhas
obrigações comerciais, levavam-me
a uma constante atividade. Tudo is-
so acrescentado pelas notícias de
que mamãe, em Portugal, encontra-
va-se em estado de saúde grave, ter-
minaram por abaterem o meu âni-
mo. •

Francisco José dava essas decla-
rações, na "Adega de Évora", o res-

-0 DRAMA |
QUE EU
VIVI NUM I
HOSPITAL

Francisco José e seu irmão, que também é cantor. Os dois estão
sempre juntos na "Adegà de Évora" e são profundamente amigos.
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taurante de sua propriedade (em
sociedade com Maria da Graça), na
Rua Santa Clara, Copacabana. Bem
mais disposto e cheio de saúde, con-
tinuou '

Um dia, aqui, mesmo senti que
tudo estava mudando. Meu corpo
pesava como se estivesse sob uma
locomotiva. Não houve outro recur.
so senão inter»ar-me, para um tra-
tamento de sonoterapia e repouso.

E- os dias passados na casa de
saúde ?

Lá vivi um imenso drama. Nos
primeiros dias eu me considerava
um homem inteiramente aniquila-
do Nem sequer podia olhar-me
diante de um espelho. Tinha medo
de mim ! Depois, com o tratamento,
veio a inteira recuperação. E já pas.
sados uns dois meses, comecei a
sentir saudades da vida que levava,
saudades do microfone e necessida-
de da alegria dos fans que me cer*
eavam. Graças a Deus, haviam tam*
bém, notícias que mamãe melhora-
ra de saúde.

Francisco José não exagerou
quando disse ser um sentimental.
A prova disso está nas músicas que
interpreta. Não prefere êle os lados
lamuriantes. Gosta das canções ro-
mânticas. E um fato não nos pas*
sou despercebido. Évora é a capitai
da província, onde nasceu Francis-
co José. Assim, êle denominou o
seu restaurante, como "Adega de
Évora", dando-lhe como decoração
motivos além-tejanos !

Perguntamos de sopetão :
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Pretende ficar definitivamente
no Brasi}?

Estive no Brasil, pela primeiravez, em 1955. Quase não apareci
como cantor. Voltei mais tarde. A
sorte estava à minha espera. Fiz
sucessos nos discos, um sucesso quese estende até hoje, haja vista o
meu último "LP" «Sucessos de Por-
tugal N.° 3", que vem batendo re-
cordes de vendagem. Meus progra-mas de televisão têm ótima audiên-
cia. £ agora, acabo de terminar ofilme "Teus Olhos Castannos", on
de tenho o principal papel.

w e financeiramente ?"— Não sei onde estou melhor.
Como artista, ou como co-proprie-
tário da "Adega de Évora*, que tô-
das as noites está repleta da me-
lhor sociedade carioca. Uma coisa
faço questão de frisar. Não é o di-nheiro que me faz feliz. O que agra«
deço a Deus é a grande simpatia
que os brasileiros me dispensam.

Francisco José finalizou as suas
declarações afirmando que teve umtratamento maravilhoso na casa de
saúde onde. esteve internado. Mé-
dicos e enfermeiras souberam com-
preender o seu estado psicológico.E breve vai reunir, todos aqueles,
para uma bacalhoada, lá no seu res-taurante. Enquanto isso, está ra-
diante com o sucesso de seu novo"LP", gravado nâ «Phillips", inti-tulado "Francisco José, Sucessos dePortugal N.° 3".

Durante semanas, Francisco José esteve afastado do mundo, praticamente. Voltou*a êlecurado, e de novo querido pelas fans. Seu novo "LP", na "Phillips', é um sucesso positivo
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'M 1955, Victor Mateus Tei-
~i xeira (Teixeirinha) aban-
donou a sua profissão de ope-
rador de máquinas rodoviárias,
è ingressou no rádio. Isso a-
conteceu em Porto Alegre. &,
nos seis anos de atividades ar-
tísticas, como compositor e
cantor, havia gravado nada me-
nos de 42 discos. Em verdade
era conhecido no Rio Grande
do Sul. Mas, foi com "Coração
de Luto", que êle se tornou fa-
moso em todo o País.

$ Teixeirinha, que esteve
recentemente no Rio, teve o-
portunidade de nos falar com
aquela franqueza comum aos
gaúchos:iiS Nasci em Canduva. Aos
seis anos o meu pai morreu em
conseqüência de um ataque
cardíaco. E, realmente, aos 9
anos, mamãe morreu queimada
numa fogueira, em condições
mais trágicas do que como nar-
rei em "Coração de Luto".

Descreveria para os leito-
res esse infortúnio?

Tínhamos um rancho de
barro e capim, em Canduva,
município de Santo Antônio, da
Patrulha. No primeiro dia em
que fui para a escola, mamãe
ficou em casa disposta a fazer
uma fogueira e queimar o li-

;xo, Essa era uma tarefa que
me competia. E ao voltar do
colégio deparei o quadro dolo-
roso: mamãe estava horrível-
mente queimada ! Na ânsia de
viver para aguardar a minha
volta do colégio, ela arranca-
va do corpo, pedaços de car-
ne! Os vizinhos contaram-me
que mamãe fizera a fogueira e,
devido a uns ataques que so-
fria, perdera o sentido e caíra
no fogo. \Quando os vizinhos a
encontraram ela já estava tô-

Este é Teixeirinha /Wçt^^
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INCÊNDIO
da queimada. Mamáe morreu
10 minutos depois de me ver.

Por que compôs "Coração
de Luto" ?

Pedi a Deus que me despe,
a inspiração de um dia fazer
algo para enaltecer o carinho
de mamãe por mim. Depois
que me fiz compositor e cantor,
quis gravar um disco nesse sen-
tido. Não pensava em ganhar
dinheiro. Era apenas uma ho-
menagem. E há dois anos ter-
minei "Coração de Luto", Em
um disco gravei de um lado"Gaúcho de Passo Fundo", pen-
sando que com ela conseguiria
sucesso. Do outro lado é que
coloquei a minha homenagem
a mamãe. O povo, então, pre-
feriu essa última.

Quanto faturou pela mú-
sica-homenagem ?

Em menos de dois meses
foram vendidos mais de 200 mil
discos. Até agora recebi mais
de 3 milhões de cruzeiros.

Ainda em narrativa, sobre a
sua mãe, Teixeira acrescentou
que ela morreu com apenas 28
anos de idade. E que hoje o
seu maior sofrimento, é encon-
trar pessoas que não acreditam
no fato, referindo-se à sua mú-
sica de uma maneira que fere
o respeito a uma pessoa fale-
cida. E finalizou :Penso no momento, em
fazer uma música para contar
a morte de papai,Deixamos que os leitores ti-rem as suas^ conclusões, sobreas palavras de Teixeirinha. Ecabe-nos aqui uma retificação,em torno de noticia anterior-mente divulgada. O cantor náo
| casado. Permanece solteiro,a espera de alguém, capas deaeixar-lhe o coração em festa.
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RITMO aluciante, que Elvis Presley sem ser o seu criador,

tornou conhecido em todo o mundo, continua a divergir
opiniões. Existem aqueles que o defendem, enquanto outros pre.
ferem atacá-lo acerbamente. Como se não bastassem as palavras
já escrüas, surgem agora opiniões de que o rock perverte a ju-
ventude. Aqui estão, nessa enquete, declarações concedidas por
pessoas conhecidas de todos - artistas, escritores e representai
tes da Igreja. Deixamos que os nossos leitores tirem as conclu-

soes do que eles afirmam. Leiam atentamente esta reportagem.

Evidentemente, daremos guarida, dentro em breve, as opiniões
dos que entendem o assunto sob outro aspecto, numa reporta-

£em que será, também, palpitante.
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MODESTO DE SOUZA ~ "Q

Rock é uma das muitas pragas
que o mundo capitalista pos-
sui. Enquanto noutros países,
socialistas, a mocidade se em-
prega ao trabalho, em benefí-
cio do progresso, esta mocida-
de do rock, entrega-se à per-
versão dos costumes. Sou inte-
gralmente contrário ao rock e
suas decorrências".
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MONSENHOR HENRIQUE MA-
GALHAES — "Não conheço bem
o assunto. Mas pelo que tenho
lido, e visto pela TV êle provo-
ca uma alucinação coletiva, vin-
do dessa alucinação, as incita-
ções que decorrem em resulta-
dos e males imprevisíveis para
a juventude. Não é possível a-
ceitar aquilo que exalta a sen-
sualidade".

ADALGISA NERY — "O rock
é necessário onde o homem ga-
nha um salário mínimo de 300
dólares e trabalha 8 horas por
dia, Êle aproveita as demais 10
horas, para gastar esse salário.
Em matéria de salário, o brasi-
leiro ganha o equivalente a 30
dólares, com o maior tempo de
trabalho. Sou contrária ao
rock. Ê música para ricos".
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ABELARDO "CHACRINHA"
BARBOSA — "O rock é uma
das piores importações que te-
mos. ê preciso que este gran-
de mal para o Brasil seja de-
tido, enquanto existe tempo.
Êle é um fator de perversão,
não apenas da juventude, como
também de muitos velhos...
Enquanto eu existir, o rock en-
contrará em mim um inimigo".

NORA NEI — "Fui eu, a pri-
meira artista a cantar o rock
no Brasil. Daquele tempo pa-
ra cá, o ritmo passou a ser cha-
mado de "alucinante" e vieram
as danças, os trejeitos, profun-
damente condenáveis, Não res-
tam dúvidas, de <Júe, como mui-
tos apresentam o rock, êle é
condenável. E é fator de con-
taminação'

_____?

Bpifl I
_|^^^n 9BB 9SPi^-_9 99

[l^^™"^!!! 99i§illfP§lll__l 9
|^^^^i_ís_i_fl _BHtNÉH I

99*wBff*jt_!sBffiaK^.>3Ewy99 9B^'99 99H!j«Í_I I

mmmW<\^mm W&mjM mmmmW^^^^mm^mWÊ -
ãli§>l9§^Íll3Éii^

O''- ^f^M___.* W ^^99f9_____!M_K^i^|^'' ''Atm^F" ^ ''Ai^ran''-

B9_B999_B^<TnwPWmtu IiL *' m ! _Bi 11 '

PHflHRcSilpF-

9w___E;;__ _^lQgã1?&'^j'»«__l¦^tm wm m '' M-ySBspaJMJI |^|..' 7 .^ll
>j_l l^^w^^S^B B

¦ jmç *.? 9g|B(3^MBEi ^. , * : _>«_E__^__^__^__^__

i_r 'Bt^k ^9_^py^^^^^^^^.^^^^^^^^8HH^^^^^^9

¦^issSii fl
1 ,nT-jXI?!liSÍBrAfll.'x'-- IBW___^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_B_^_^Wil
::¦;-¦:';'¦ I

v' ' (f_«f| BI

JORGE AMADO # "Jamais
procurei preocupar-me com o
rock. Para mim isso não pas-
sa de uma dança sem interês-
se. Sou contra isso. A chama-

,da "juventude transviada^, que
vive por aí, adepta do "rock", é
uma prova incontestável da in-
fluência do ritmo sobre ela.
Não tenho tempo de analisar
o rock. Mas sou contra".
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COM 
os olhos rasos d'á-

gua (lembrando a frase
de uma de suas mais popu-
lares melodias), Silvio Cai-
das recebeu a noticia de que
Já era vovô. Isso aconteceu
na segunda quinzena de ju-
Iho, quando a filha do éter-
no seresteiro, Sílvia, deu à
luz uma menina, robusta e
bonita, na Casa de Saúde
Santa Lúcia. Sílvio Caldas
estreou docemente como vo-
vô, depois de ter passado por
alguns dias de

preocupado com o que acon-
teceria à sua filha única —•
e razão, sempre, dos seus
maiores cuidados. Felizmen-
te tudo correu bem, e Silvia
apenas ficou alguns dias no
estabelecimento hospitalar.
Sua presença, ali, já inquie-
tava todo mundo, pois um
grande .número de artistas
{e fans de Sílvio Caldas)
queriam conhecer a netinha
do grande cantor. Os pri-
meiros momentos de encon-
tro entre o novo e f<"

vô com a, netinha Adriana
foram de encantamento e
ternura. Com mil cuidados,
Sílvio Caldas pegou-a nos
braços e disfarçou as lágri-
mas quando o fotógrafo (da
Ultima Hora, que nos cedeu
esta foto) acionou o seu
"flash". Disse o cantor, pa-
ra o seu genro (sr. Ivo Ame-
ricano) que vai compor uma
canção para a sua netinha.
Garante que será a mais
bonita das quanto já com-
pos.
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Kivis Presley mostrando seu f»sico — e recebendo uma medalha de ouro nue lhe ofereceu a
RCA do Brasil, através do Sr. G. Prutting. Nesta reportagem, muito da sua vida empolgante.

JL'iLHO de país pobres, Elvis Presley ceoo abandonou os estudos
para dedicar-se ao trabalho. Tinha que ajudar à mãe viúva. Seu primeiro
èmpr^gói como mensageiro de uma firma comercial, pouco rendia-lhe. Ti-
nha a ambição de viajar, percorrer estradas, conhecer novas cidades. Por

*¦ isso se fêz motorista de caminhão.

IO "rock" começava a fazer sucesso nos Estados Unidos, quando
Elvis Presley conseguiu emprego numa empresa de transportes, como mo-
torista. Sentiu-se, então, um rapaz imensamente feliz. E, muitas vezes, pela
noite, parava o caminhão na estrada para divertir-se, tocando violão.

* O alucinante ritmo do "rock"
contagiou o rapaz. E êle, decidiu
certa feita, gravar um disco. Com-
pròu um acetato e fêz à gravação
numa casa especializada. Alguém,
entretanto, escutou a gravação e
propôs levá-lo a uma gravadora. El.
vis não podia acreditar naquilo. Fêz
uni teste e, apena_ um mês depois
uma gravação sua era colocada à
venda, nos Estados Unidos.

W O sucesso do primeiro.disco
de Elvis Presley foi enorme. Êle,
imediatamente abandonou a profis-
são de motorista. Passou a fazer exi-
bicões de,"rockw dando-lhe uma in-
terpretação toda pessoal. Um segun-.
do disco bateu todos os recordes de
vendagem .

\*
'*»"$ O sucesso sempre

do cantor trouxe-lhe «ma legião

fans. E a exaltação dessas *ans mar-
caram época. Quando êle aparecia
cantando, as moças entravam em um
verdadeiro frenesi.

<f Elvis Presley > que pas$ara a
ganhar uma verdadeira fortuna,
comprou uma casa para residir em
companhia da sua mãe. Essa casa
vivia praticamente cercada pela Ju-
ventude. Moças disputavam uma
oportunidade de ver o rapaz! E co-
meçaram a surgir os boatos de que
êle brincava com bonecas. Era o
prêmio da popularidade.

19 Mesmo com a terrível guerra
desencadeada contra o "rock" Elvis
Presley continuava a subir. E pa**a
cada um daqueles seus "balanços"
de pernas 'havia uma adolescente
para desmaiar. Vieram dezenas de
outros discos. E, como era Inevitá*

m Êle encontrava-se no auge da
sua carreira, depois de discos que
se vendiam aos milhões, depois de
filmes que o levaram a todo mun-
do, quando foi convocaüo para ser-
vir ao Exército. Mais tarde, como
soldado do Tio Sam iria servir na
Alemanha Ocidental. Era sua pri-
meira viagem à Europa.

A chegada de Elvis Presley a
Hamburgo (Alemanha) provocou
maior reboliço do que a chegada de
qualquer estadista. Adolescentes
dormiam nos bancos do aeroporto.
Precisou um reforço especial da
Polícia, para que êle pudesse de-
sembarcar.

Durante os quase três ano? em
que permaneceu na Alemanha, EiVis
Presley tinha notícias um tanto
triste. Dizia-se que o "rock" decaia
consideravelmente nos Estados Um-
dos. O que, enfim, era uma grande
verdade.

Chegou o dia em que Elvis
Presley voltou aos USA e se tor-
nou civil. Antes de gravar o seu
novo "LP". já havia uma encomen-
da de 3 milhões de discos ! Sua vi-
da voltou a ser aquela, simples, de
rapai que não se transforma tíian-
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te da fortuna e da fama. Com êle
o "rock" ganhou nova força. Po-
rém, uma grande dor veio enlutár a
sua alma: morreu a sua mãe, aque-
Ia que sempre foi sua maior fan.

Falou-se multo a respeito do
casamento de Elvis Presley. Deze-
nas de moças, muitas conhecidas
artistas, apareceram ligadas a êle,
por romances que chegariam à Pre-
toria. Nada disso aconteceu até ágo-
ra. Dizem as pessoas ligadas ao can-
tor, mais intimamente, que Elvis na
época em que era motorista profis-
sional, tinha uma namorada, que o
trocou por um outrc^ cantor de"rock". Elvis está esperando con-
quistá-la novamente...

% Elvis nasceu em Tupele (Mis-
sissipi), em 8 de janeiro de 1935.
Seu pai, Vernon, morreu dias de-
pois dele nascer. Elvis tinha um Ir-
mão gêmeo que também morreu. A
màe de Elvis chamava-se Gladys,

Elvis gosta de camisas espor-
tes, blusões, de comer costeletas de
porco, molho de carne e torta de
maçã. Tem cabelos e olhos casta-
nhos. Suas manias são os carros
esportes, motocicletas, dança, es-
flui aquático, futebol e coleção de
bonecos de ursos. Detesta festas de
cerimônias, vestir-se a rigor e lu-
gares com .muita gente..

O cantor do rock mostra naé
também sabe sorrir., v ao
contrário do que dizem.

*L-w
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Elegante e esbelta, Car-
minha Mascarenhas é
tudo isso que aí está.
Gostaram dos modelos
que ela exibe ? Pois a
estrela mostra outros»
nas páginas seguintes.
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1WLUITO se falou sobre o roman-
ce entre Carminha Mascarenhas e
o milionário Fuad Nadruz (primo do
Edu da gaita). Quando todos espe-
ravam utn próximo casamento o ro-
mance parece que terminou. Para
saber o que houve, ouvimos a pró-
pria Carminha:

— Não houve casamento porque
eu sou uma mulher desquitada e
as leis daqui não me permitiam ca^
sar legalmente. Acontece que eu não
acredito ein casamento no estran-
geiro sem valor perante nossas leis
e assim preferi conservar a amizade
de Fuad e terminar o romance. So-
mos muito amigos agora e é êle que
me orienta em todos os meus ne-
gócios. Mas, é ,sô isso. Meu coração
pertence ao meu filho e nâo quero
Que êle quando crescer possa pen«
sar que sua mãe agiu mal, fazendo
um casamento que não é váiido.
Senti também que teria de abando-
nar minha carreira, pois embora
Fuad não o tenha pedido, êle se res
sentia de minhas ausências em via-

^1 _fl --$119 liKir^^BJÍI^--!^ 4
^'___5.* ^»#_P$__P ^ÊmwÊ^ym^mwmm. _•'* -~Y_i Y:,'Y*''

¦ J \ m . [ ^L^^^^ÊmmÊÊmmwl • 1IN ¦ /¦§| TpTPtflÉ^w r^Vi 
' 

I

f «___L__i____ f «_¦. fjm jrji ^M WM flfl_Ü___ - m\
Mm\ ___r At- Âmm R__fl___f_fP^^' ^5&L^^_Í _fl- 'T"A -^WÍmWLmW Iflflk ^fl_ ____ '

flfl fl_r ^jj^lflfl Bf^Hjy^fcff^Éi-X-'' .fllPP, 1|flÉÉ.:-'^B ______r__l Bfl wfl flfl
flfl 4__j_|F^Im_*S_|_____W___P ^fl fl. flfl_B H jfc^__^^^/_P!Pl^s__P^ MwMm- __¦ fl' fl _— "•

___H ___? 4f^^^___________^'*__HMM______F ' f¦¦•'!____RS§' :-____l __F_fl _______________________¦
flfl .L:ifj_^y__*iiY_- _* fj_rli fl' flj fl

_H H ._»^___M_ifl^9 k_M__^^ J _r^P _9 H __k
^ _rM_MÍ-iWp^^^fa Hrfl Éftt' l _R^\ ^_________L

______ __^,'^_______m__:' üfl lv'':^i;'i_^_ Hr^^lPlv ¦¦¦' _ ^^^I^b ___. ^^B __¦_

__B____I ^^'jH __r _Fk '¦____F^__H_rt_r .:fl>«i"''^^ff MK' • '-1g^':,..&^5_Wflffl iK^^fl __¦ ____S __fl".-¦P^/íYfl fl m\ WmmémmrW ^Amm:^mmWÊ' 1 - ^ífiSPifl __f_l^fl _S_l________i ¦Amr _í''afl _r _F i II 1f _S_üiâ^_K H ¦.¦ »"^>fl _PM_Bim9 ___ai ____aifl M_*^ i3F_P^_l if ¦^JP'"''" ;|^_ÍM_P^f|W;YÍflWJ^_ili_____^-B^^^r ^ 4^ci j_k____iiN_r fífl JiJ ií ilií k?¦¦'¦ J^í ^H ____r^ »-^:^i____i_?__flfl_í__ll __HB__v?__ri!jr _^______________F JEul_9<____H Bivflfl?__i ____HI flfl€ft_K;^''__H iflHafli BH___¦; r :íf' fl _y_v^ !<_____! iH|*:_ ¦'"«i «Si: <fV Bk.
;#> ~ ^____iA^^ ¦t___t Hy; ^H fl^lPP*8ffffl^i:-'^fl'^^ W_^_Bfl^BPV^^^BHV<^M^i&___7_rí^i' ___ ^B H_w^ ___^^ ^^" ^^i w^ÊÊÊír '^m n^.

^H_l » ^^SíTSl'^ ^^aSRWKJS*^ ^ < ^ < Jí :^____________^^^ :.^^^HSy^:'^sSwSÍ??SW^i^%i?aaí^_B__.'' _B^B/_" -,-¦ ¦ St^v'-""•' :^-:: ^""u-'Y j^U|^fl ^^^^^^ ^^________Y%i^"'_^^®^-1^^'^^'^

T\ ;• s':^MÊÊmW^^. *a]-; ^Ka^^Y*: ^SB_w :;.
i \' '^^*^^^í&?^^*á#Jil^^^;^_________fl '"¦"¦ :f .¦'"¦".' V; T________^í&ils_sS^t ¦ " ¦;:; *¦;. . V; "-"¦¦ >--í v ^^„*V1£__i ___f ^¦^¦^__^__S_9sflKKR^^^^%^ral^!__?^ ¦

* "¦ ¦¦'¦¦¦"'^t' '¦¦'A^'• <f__S^__Pfl^Hfl' iflB ^_P^^^__™c*^__^^3k_B_____t

\ 'iki ,^!_sjÉBfl.'',;Y''."¦''¦'¦'• •¦¦^¦.'¦¦'"' ¦•'',^^BÈ_- -'*^ -J^^

' " ¦' fl^H_l^^^^^||H___f ,V'iÍY,-. :^[iy':''u'ymiy';:,AAm'-'- ^ÈÈp > *&&
!__. ^fe" ^•¦PB Y^.y.Y.'-.:

fc:;; ¦¦K';^ÍYÍM» ' ,'

/"¦*'¦¦ • V' ^^_______^^_È_^i^^^*a1;&^íP?_______i

__fl;'_i~i:>"- ,''YvmBBM

"*' _jfc'- - YíP^^B

¦KS»V^*t':x v A?'*''•'. ^-Q _____! *

MRCÍ^^^--^ -. jy->s-;_aL^____K J.; Y'Y:.' «_MMr

^^^'"""'^Kflflfl '''*'^S iH __.-.;.-v-:^_afl| fl

%¦ /^_^________fII- ^S W
tlÊ> Y>^_1 fl -__
Ipi'';' t i' ';.^i_fl_fl H^
^¦'Yi: '''Y%|í^^K___| ^^~.»^fl
J»" ; rJmCL.^ I

:.:

v ;ív•.¦••¦¦.'>

•/>'y

w
¦¦-

'¦W:

gehs. Sou uma mulher, moderna,
mas só deixarei minha carreira
quando houverem em nosso País
leis que permitam um casamento
legal às desquitadas.

Falando em viagens, Carminha nos
leva a ver seu guarda-roupa para a
temporada de inverno e diz:

Gasto 
"uma'.fortuna . em rou«í :mSÈ

pas, pois meu trabalho em TV, rã-
dio e excursões obriga a mudança
constante de trajes. O pübiicò>não
aceita repetição de roupas; exige
sempre trajes novos. Meu guardàv
roupa de inverno é composto de 60
toaletes e mais de 100 pares de sa-
patos. Minha costureira (Da. Gene-
zita), faz para mim um vestido por
semana-

(Continua nas pãgs. seguintes)
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E mostrando sua coleção de boi
sas, continua:

— Sapatos e bolsas eu faço duas
encomendas por ano: uma para _
inverno e outra para o verão; Ml-
nhas bolsas são de modelo exclusi-
vo e por isto só nesta encomenda
para o inverno gastei 68 mil"cru-
zeiros em bolsas e 58 mil em sapa-
tos. Normalmente gasto em vesti-
dos cerca de 60 mil por mês para
trajes ^comuns. Outro dia tinha que
fazer um "$how" em minha terra,
Poços de Caldas, e mandei fazer
dois vestido*/ especiais. Custaram
apenas 40 mil.

Mostrando um imenso armário d,
5 metros de comprimento, a canto-
ra conta :

— Há coisas extras, como bolsas
e sapatos para trajes de noite, lin-
gerie e trajes esportes.' Em Copacaba-
na só ando de calças compridas o
"sweaters", que compro na "Bar-
bosa Freitas". Para esta têmpora
da comprei 4 calças, de Helanca
cada uma custando 4.800 cruzei
ros. Comprei 6 "sweaters", que
custaram em média de 4 a 8 mil
cruzeiros. Outra coisa que gasto
multo é meias. No inverno tenho que
usar meia dlàrlamerite e cada dia vai
uma nova pois estraga logo.

Indagamos à Carminha o que ela
faz com as roupas que não cabem
no armário e ela informa :

— Algumas dou às colegas de rá-
dio, mas a maioria envio para pa
rentes minhas, lá de Minas, última
mente, minha mãe que é ótima cos
tureira, está fazendo todos os meus
baby-doll. Foi ela também que fêz
este costume cinza, pois adora cos-
turar. Acontece que não quero que
mamãe costure, pois acho que cia
já me ajuda bastante tomando con
tà de meu filho, que junto com ela
são os únicos donos de meu cora-
ção, mais ninguém.
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No vestido-balão, na rooim-esporte, em qualquer modelo (mesmo os mais exóticos, tllfléi
pelos fifurinistas), Carminha Mascarenhas fica muito bem. ^> aue se verifica nestas '
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QUÊLE casal muito conhecido (ela é canto-
ra) está para se desquitar (ou coisa pareci-

da) muito brevemente...

Acontece que o casamento (até hoje não
muito bem explicado) aconteceu de-repente, sem „
o tempo necessário para a cantora conhecer o
homem por quem se apaixonara...

Ora, êle nunca foi muito amigo do trabalho.
Daí, a cantora chegou à conclusão* de- que o seu
belo eleito estava mais pensando no seü futuro
(dele) que propriamente no amor de ambos...

'¦%{: Há mais :. uma dessas madrugadas o casal
se desentendeu e houve um rififi na casa em que
moram. Ela estava disposta a acabar com tudo,
tomando as primeiras providências para a se»
paração...

7 
'¦',. ¦¦ 

:' ¦¦¦¦-. \.

O que aconteceu ? A moça descobriu que o
seu querido estava se "engraçando" com outra
artista, Para resolver a situação, o marido aca-
bou se ajoelhando aos seus pés. pedindo per-
dão!....¦

O perdão foi concedido, sob reservas. A can-
tora afirmou taxativamente que o seu querido,
na primeira "peraltice" seria despachado sem
maiores contemplações! !

Como é que a "mamãe" aqui soube dessa bis-
tória? Aí é que eátá. Posso até citar umas 10 pes-
soas, no rádio (se quiserem) que também já sa-
bem do assunto. Aliás, a própria cantora não fax
mistério sobre a coisa., .¦

;#'":¦ Pobrezinha da Gilda Valetiça. Logro que che-
gou ao Brasil, regressando dos Estados tinidos
apanhou uma gripe "204" e ficou vários dias de
caiua.-. .-

Que maldade! Pois não é que deram um
#&orme arranhão no carro de Anísio Silva! E
líe canivete !

Ül Âauêle famoso homem ficou muito triste com
o falecimento da vedete Rosângela Marcai. Al-
guem me disse aue no dia- da morte da artista
.êle cnorou copíosamente. • .

Mais um amor para o Wilson Viana, ^le a>
firma : "Dessa vez sai casamento", (Wilson, ae

pois de Gabriela Volu, passou para ja Regina
Maura, ex-Miss São Paulo).

Waldir Amaral, apesar de solteiro, vai mu-
dar-se para um apartamento de 3 quartos. (Êle
acha que precisa de muito conforto)

Wilma Coelho anda deixando o coração da
rapaziada do Canal 6 em pandarecos. Mas pos~
so garantir que o seu coraçãozinho pertence a
um conhecido locutor "associado",,,

$ O cantor Gasolina é um caso de morte. E só
gosta de louras! Ê chamado o "beija-máo da
TV", porque tudo que é moça que conhece vai
logo beijando.. I

\ Semanas atrás noticiei o romance (forte) de
Carmem Déa com um certo locutor. Pois o nego-
cio está na base da. apaixonite aguda mesmo!
Com isso a Carminha está ficando magrinha,
magrinha....

Angela Maria voltou a realizar as suas fa«
mosas sessões de cinema ém casa. (A turma tô-
da voltou ao 3.° andar da mansão do Huniaitá).

*

© Distração de Gilberto Alves, em casa : fazer
palavras cruzadas, ou trabalhos de carplntaria.
Tem até serra elétrica... i

>

Que peruca horrível, a Irmã Alvarez deu de
usar, agora ! (Parece, mal comparado, um espa-
nador velho. Não gostei).',

¦ ¦'""' -''¦ ¦¦¦' •¦¦¦ •

% Dalva d© Oliveira faz questão de dizer a to-
do mundo, com orgulho, que o Tito (seu esposo)
está em vias de ser diretor de uma emissora de
televisão, na Argentina. (Ê capaz da estrela íi-
car morando para sempre na Argentina).

Eu só queria saber o que é que o Fernando
Barreto passa no rosto, após a barba, para ter a-.
quela pele tão lisa e limpa.

% Durante uns ensaios, o coreógrafo Denys
Gray chamou a vedetinha Bárbara de "lavadei-
ra". Ela em resposta, disse algo impublicável.

m Chii!... Dircinha Batista, no bar da May-
rink beijando a testa do compositor Antônio Ci-
rino ! (Mas, apressou-se em explicar, que são ve-
lhos amigos, nada mais).

•o ¦¦'-¦¦¦ ¦¦

Isis de Oliveira; minha querida. Não é por
nada, não. Mas, se você fizesse uma ginástica
adequada ficaria muito melhor. (Já notou os
seus quadris?).

•^ Sônia Pelfino perdeu o guarda-chuva. Ee
clamou tanto na TV-Tupi que no dia seguinte
recebeu de presente, 2 guarda-chuvas noviilhos...

"~f''y's .'v* " ¦¦' ¦ *
<¦% •-¦-.-:.' -¦•'•.-..

Carequinha anda "louco" à procura de um
telefone. Êle mora em São Gonçalo e diz que
seu vizinho já está cansado de receber tantos
recados !

. i .

. Aliamiro Carrilho» coto a suss battdinha, ga*
[
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nhou tanto $$$ nas festas de São João que já vaitrocar seu velho carro por um moderno!
Meu querido Chamàrelü como está maeri-nho ! Cadê aquele robusto físico de há algunsdias ? Você dessa maneira acaba desaparecendo

querido. Paixão por "alguém" ?.. *
B Cauby Peixoto diz que a criação do cabelo"cha-cha-cha" não foi do Carlos Imperial, e simdele! (Na verdade Cauby muito antes do Impe-rial, usava o tal penteado).

Zélia Hoffman de casaco verde, lenço pe^ede onça na cabeça e bolsa (tipo feira) em cre-me. Tudo aquilo seria para despertar - tencão
querida ?

Calças coringa, bolsos em alto relevo, rádio-
portátil no braço e camisa listrada, ia desfilando
pela Avenida Presidente Vargas, um sábado àtarde, a minha querida Mary Fontes. Até pare-cia um meninozinho "play-boy".

Agíldo Ribeiro é mesmo um felizardo comas moças. Cada noite sai com uma pequena di-ferente. E todas morenas! (Êle esqueceu mes-mo a Conchita).
M 78 Uma teleatriz da Continental, casada, rece-beu um convite para jantar. E respondeu que sóaceitaria se Hebe Camargo e Sarita Campos fôs-sem também. (Queria estar garantida!)

José Messias precisa ir aos Barbadinhos Ti-rou o seu automóvel da oficina de consertos edeixou-o na porta de casa. Dormiu e foi açor-dado com a notícia: um caminhão amassara oseu carro !

Luis Mendes anda querendo perder a barri*ça, jogando futebol, escondidinho, lá em Sãotonrado. (Está meio fora de forma„..)

A Vera Lúcia, num dia desses achou muita
graça quando possou pelo Borelli Filho, na ei-dade, e êle a olhou mas não reconheceu-a. Mu-ciou muito!

Engraçado! Não compreendo porque aindahá tanto retrato da Conchita na Academia doMário Mascarenhas.. . Coisas do coração ?
Carminha Mascarenhas açrora não escondemais, depois que publicamos aqui na RR que elausa óculos. Antes era só em casa, para ler, masagora anda desfilando na rua, sempre de óculos,E üca bem j

A moda de camisa masculinas, para moças,'pegou" mesmo entre as artistas. Mara Rubia

comprou uma coleção delas, c sabem a quem ?Aos seus dois filhos, ü.
•¦¦ Muita gente por aí não sabe. Mas, a Gracin-

.da-Freire foi casada com o Fernando Barreto.Gracinda, entre as colegas tem o apelido de "pa-
pa gerimum". (Ela nasceu no Rio Grande doNorte)'

A lindeza dá Eiiana obteve o consentimentode Renato Murce e já abriu o seu salão, no Cen-tro Comercial de Copacabana. Exclusivamente àvenda de unhas postiças. (Está rendendo $5$).
'•¦'¦ Agostinho dos Santos com aquela mania deser jogador de futebol, estava jogando na praia,levou uma "sarrafada' é quase fraturou a cia-vicula.
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' 7 ^v-Sandra Sandré recebeu dois convites para fil-mar, mas em São Paulo. Não aceitou, somenteporque o seu amor não pode sair do Rio, airoraIsso é que é amor!

m,n^05t?-0ndelli,?^á tôda íeliz: emagreceu «quilos. Esta uma lindeza !

Parece que Anilza Leoni voltou ao seu antigoamor... Pelo menos, foram vistos há dias, bem
juntinhos.

Lúcio Alves (eu soube) parece que vai ter
que mudar quase todos os dentes.
B Está uma confusão danada entre o GérsonGonçalves (da Rádio Mundial) e o Chacrinha. OGérson diz que vai dar um tiro no Chacrinha,
por causa da campanha que este faz contra orock. Mas o Chacrinha diz que o Gérson não éde dar tiro em ninguém.

MEXERICOS DE SÃO PAULO
Wilson Miranda comprou um carro novo. 'Skoda". +Contaram me que a Dente© Dumont está apaixonada porum japonês. Dizem que até Já faia algumas palavras noidioma de }&... * Luròcs P^chav que fêz as pazes com omarido, está itlicíssima da vida. Ouvi dela 0s maiores

elogios sôbre a bondada do seu companheiro, * O carrodo Hélio Ansaldo é 0 maior "freguís" da ficina de con.certos de automóvel, de propriedade do musmo Hé!ia An-cr.itío I * Uma fan de Jucá Chaves queria que êle fizesse
uma composição com o nome dela. Respondeu o cantor quesó fazia composições para as garotas que tivessem um
caso ce amor com ê)e... * o novo amor de Tony. Campello
é Denise Dumont Infelizmente, o coração da menina Játem outro endereço, * Imensa é a popularidade de Bíbi
Ferreira, pois aparecendo num programa de televisão com
a mã0 direita machucada, era panarício, a emissora re.
cebeu mais de 200 telefonemas de pessoas indaganóo o
que acontecera com a artista.

MUITO CONFIDENCIAL..,
'. '7V7. s y^-y ¦:;?.."". ,.-!"t7^^,:7~ v-^ >-..77.-7. ¦v.ív'V\7;7^7y7>;vviv^'"-;-;../_i::? ¦'i'7ys'-í"; "¦¦. .y* yy-;. yy yyyyyy \^--yypyy

CANTOR italiano Momênico Modugno (considerado bonitâo) concordou cm voltar ao Rio
somente porque estava com saudades de uma cantora. Logo que chegou, andou por todasas boates, à procura da moça. Perguntou aos amigos, esteve em tôda parte, mas não a en-eontrou. O nome da artista? Digo iogo : Marisa, a £ata~mansa. (Ela se escondeu para nãoencontrar-se com ele). '
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ALEXANDRE
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PELOS DO ROSTO
Extração radical sem marca

DR. PIRES
Rua México, 31 — 1«.Q andar

Tel.: 22-0425 — Rio do Janeiro
Grátis: Peça informações

Nome .*•?.•..
Rua 
Cidade \. Estado .
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EM 10 MESES • SEi
SEM AUMENTO • SEM i
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>, 172 - 3.° AN
COPAC, 581 1.° S

MADUREIRA: I
NITERÓI: AMARAL PEIXO , 334
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FORMATO MAIOR
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VAMOS
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A MELHOR REVISTA
DEHUMORISMO!

VAMOS
! $ uâlquer banes
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PARA ESTA SEMANA

ra

21 D£ JANEIRO A
19 DE FEVEREIRO

-Dias.de maior tranqüilidade para
f>dos os seus interesses. Coração fe-
liz ao encanto de uma nova aventura
sentimental. Prosperam rapidamente
os negócios ligados a imóveis. Evite
viajar ou fazer mudanças radicais.
Faça ginástica sempre.

22 DE JULHO
A 21 DE Â6ÔST0

Eflúvios benéficos. Ajuda para a$v
sunto dío coração. Seu encanto pessoal
é fator de sucesso. Você poderá pia-
nejar compras e passeios.* Também
para questões imobiliárias há franca
ocasião de lucros. Disposição alegre,

Bflr**«fc_B^flBflfr^fll flJ
a & me/tf/A&
AZ)fi£M*Ç0

Seu prestigi0 cresce acentuadamen-
te. Romance com boas possibilidades.
Estimule a confiança e trate de pren-
der. Ofertas mais valiosas para as
questões profissionais. Você terá uma
grande surpresa. Repouse um pouco
e distraia.se.

Isa 32DEAGOSTO
A 22 DE SETEMBR

Não insista-na reconciliação. Cupirío
está em revolta. Mantenha a rotina
e a dedicação ao trabalho e nespon-
sabilidades.% Afaste-se das pessoas pes.simistas e deprimentes. Evite *yajar"
ou gastar demais,
nervos tensos.

"Relax it para cs

»

21 DEMARCO
A 19 DE ABRIL

* •

23 DE SETEMBRO
A 22 DE OUTUBRO

Da sua atitude sincera depende a
boa harmonia em seu lar. Evite a to.
do custo discutir ou retardar obriga-
çoes. Alguma proposta para a sua.
profissão deverá ser estudada com
carinho. Pagamentos'em atraso. Eco-
nomize mais. Nervos em descontrole.

Embora a influência dos astros seja
favorável é bom você manter.se -em
alerta com ©s compromissos. Festivas
manifestações de amor, Ternura e ca-
rinho. Harmonia familiar. Empreendi-
mentos de vuuo» e lucros cotios.
Brilho e triunfo* artístisco, ... *¦ • * • i

|

20 DE ABRIL
A 20 DE MAIO

23 DEOUTUBROA
21 DE NOVEMBRO

¦J

Sua sorte poderá melhorar se a sua
cooperação se dizer sentir. Dúvidas e
ciúmes n0 setor sentimental, Não pro-
voque o rompimento. As finanças
também andam escassas e complica-
das. Modere os gastos e por enquan-
to poupe energias ,para a saúde.

Período de grande otimismo e das
mais risonhas esperanças. Seu sonho
de amor e felicidade poderá realizar-
se. Atente para questões doméstica*
e profissionais. Aguarde solução van-
tajosa para negócios em andamento,
Repouse também*

EU 21 DE MAIO
fl 21 DE JUNHO

Bfl_k^flr * ¦

22 DE NOVEMBRO
A21 DE DEZEMBRO

Coração contente e animado por
afeição sincera e duradoura. Ouça.opi-
niões de amigos influentes antes de
acertar negócios .dispendiosos. Ajuda

i plena para assuntos domésticos artís-
:icos e profissionais. Uma viagem
surta fará muito bem.

Negativos efeitos astrais. Depressão
física e moral. Descontentamento com
o ser amado. Rusgas a aflições. Pre
cavenha-se contra amigos d0 alheio e
evite gastar muito. Transfira as via-
gens ou passeios programados. Aba.o
da saúde.

22 DE JUNHO
A 21 DE JULHO

220EDElMm
A20DEJM

Cn^êjc de novas amtsades. Proposta
matrimonial em ótima oportunidade,
Manifeste toda a sua dedicação. Cuide
de atender compromissos-sociais a os
interesses gerais. Brilho para ajtes e
letras. Mérito e compreensão. Nervos
controlados 4 i

Semana de aigumas surpresas ag*
dávete. Poderá ocorrer o encontro u
ncv0 amor. Cuide-se melhor para m *

pirar. Transações lucrativas e cornf-r
oportunas. Empresas comerciais
florescimento, Faça ginástica e p
maneça saudável

I
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AN/SfO SILVA

Não sabe morar fora do
Flamengo, lugar onde passou
seus primeiros tempos de Rio
cie Janeiro.

Um desgosto de sua vida •
saber que um menino, em Bon-
sucesso, suicidou-se ouvindo seu
disco "Vida, Vida".

Adora dirigir seu Oldsmo-
bile (que custou quase um ml-
íhão e meio) em grande velo-
cidade.

Considera suas irmãs (Al-merinda, Angélica e Alice) suassegundas màes.
Fpz a barba, diariamente,com aparelho de gilete. Quan-dõ vai ao barbeiro fica com orosto ^sfolado"
acha que a vaidade, bem

dosada, é necessária Porisso,
cuida mais do cabelo, usando
óleo de lavanda e penteando-o
com mais carinho, deixando-o
um pouco revolto na frente.

0 Antigamente não usava
blusão de mangas curtas, por-
que achava que seus braços
eram finos.

m É um sentimental. Quando
sua mãe morreu, ficou tão des-
norteado, que abandonou tudo,
indo viver no Rio Grande do
Sul.

Não gosta de beber, porque
não pode e não aprecia nada
que tenha gosto amargo.

$ Fuma, agora, cigarros "Mi-
nister".

Compôs o bolero "Vida, Vi:
da", numa madrugada boêmia,
na Praia do Flamengo, vendo
a lua se esconder atrás do Pão
de Açúcar.

Acha que não tem gosto
para escolher sapatos. £ uma
luta, quando vai comprar ai-
gum...

Usa um anel-mascote, no
dedo mínimo, todo de ouro com
uma pedra vermelha (rubi).

Acha que deve sua vida ao
amigo Armando Lousada, que
se responsabilizou por sua ope-
ração.

Diz que quando o bigode
começar a exibir utis fiozirihos
brancos, tratará de raspá-lo.

Há, num convento dè Belo
Horizonte, certa freira, que pa-
ra lá foi em paga de uma pro-
messa feita para êle!

m Trocou o número de seu
telefone, recentemente, pára
tfer um pouco de sossego. O
aparelho não parava um ins-
tante, o dia todo.
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Depois de permanecer durante um
ano nos Estados Unidos, regressou
ao Brasil a cantora portuguesa Gil-
da Valença. Mas, deixemos que ela
mesmo conte o que íêz na Amé-
rica: *Fixei residência cm Nova York,
pois ia com visto permanente e vi-
sitei todo o país de ponta à ponta,
demorando mais em Miamí e
Washington e. naturalmente, Nova
York. Fui à Cuba para assistir os
famosos "shows" da boate ;<Tro-
picana". O espel-áculo era lindo, po-
rém melancólico, pois havia apenas
meia dúzia de freqüentadores as*
sistindo. Taml)ém fui ao México, vi-
si tar Acapulco. Aquilo o lindo, mas
não há nada que se assemelhe n be«
leza do Rio e de nossa Copacabana
O Bio ainda consegue ser mais iin-
do quando a gente passa muito tem-
po fora. *

A entrevira tem lunar no a par-
tamento de Kster de \breu, pois o
de Gilda estf) alugado e e"«a está
residindo com a irmã. A cantora
chama-nos para ver suas malas s
diz:

Minha paixão são os? vestidos;
trouxe mais de 40. Adoro a moda
francesa, porque é mais sóbria nas
Cores. A americana veste-se com
conforto, mas abusa um pouco das
cores vivas. Por isto para roupa es-
porte guio-me pela moda americana,
mas para vestidos de tard* e noite,
vou pela moda francesa. Trouxe da
América, as últimas novidades em
matéria de cosméticos, como os pro-
dutos Steins para maquíage de te-
levJsSo e os Ar-Ex para maquia^e
comum diária. Em questão de per*
fumes continuo fiel à minha antiga
preferência : Tabac Blonde, para a
noite e água de colônia Tabac
Blonde para o dia.

Gilda mostra ao repórter 2 con*
tratos è declara :

Tive um contrato, este aqui.
para a boate do Hotel Algiers. em
Miami. Este outro, era para *azer
televisão numa. emissora de Hava<
na. Desisti de ambos, por medo da
situação política. Em Miami, eu de-
veria atuar na época em que hou-
ve aquela invasão de Cubar oue dí-
ziam teria partido cie Miami. De-
pois tive a oferta de um contrato
para estrelar uma peca na Broa-
dway, onde faria o papel de uma
cigíma, Mas, teria que assinar con-
trato de 2 ano*; è eu já estava mor*
rendo de saudades do meu Kío í

Indagamos sôb™ as notícias oue
aqui chegaram sobre um romance
com um americano e Gilda infor-
ma :

Realmente estou noiva de um
americano, produtor de televisão e

Vir ¦
Oilcia Valenca vestiu essa
baiana em Nova Iorque, Foi,
a exemplo de Carmem Mi-
raiada, mais sma portuguê-
sa que fêz divulgação da
música brasileira nos El.UÜ.
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jornalista. Nio casei ainda porque
êle quer que eu viva por lá e eu
prefiro viver aqui e ainda trazê-Io
também, file aliás, já conhece o Rio
e adora Paquete. Por causa dele foi
que deixei passar muitas oportuni*
dades de atuar nos Estados Uni*
dos. file não quer que eu trabalhe,
mas eu adoro a vida artística.

Agora mostrando algumas fotos,
a cantora declara :

— Na América fiz turismo, apren.
dl bastante o idioma, estudei tele-
visão e seus truques e diverti me
muito. Fiz amizade com Perry Co-
mo, Linda Darnell e Dean Martin.
Perry Corno ficou fascinado pelo
Brasü e gostaria de vir, mas seus
contratos de televisão não o perml-
tem. Uma das últimas vezes que o
vi êie teve que atuar mesmo gri-
pado como estava. Agora aqui no
Brasil vou voltar a trabalhar. Gra-
varei novo LP na "Phillips", para
o qual trago músicas portuguesas
novas que aprendi em Nova York
e vou fazer com Jacy Campos, em
teatro, a peça MAi Mourarxa".
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Em Miami a fadista fêz sensação inclusive de maio. Foi apre»
sentada a Perry Commo (abaixo) e pescou milhões, como vêem.
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WILSON ÂNGELO

— XVOSANA Toledo passou a ter os
seus progrâmác transmitidos pelo Ca-
nal 4, às terças-feiras, ir Helena Ri-
beiro deverá firmar contrato com a
Inconfidência, sem deixar as associa,
das. * Por não possuir um auditório
níais amplo, a TV Itacolomí está trans-
nvtíndo aos sábados, os seus progra-
mas noturnos, do auditório da Incon-
fidência. * Inezita Barroso, p*la dé-
cima vez, deu o "bolo" em Belo Ho-
rizonte, sem motivo justificado. ¦** A
Orquestra de Blasco seguiu Viagem
pelo Sul dQ País. ir Maria Martha es.
teve realizando apresentações «m Ara.
xá. ir Lançado pela Rádio Inconfldên.
cia, n concurso para escolha da sua"Fuinha do Jubiteu". *¦ Avelino S"»-
brinhrt deixou a organização Ramo^ de
Carvalho tí ficou contratado (já *ê-
treou) com um outro prefixo, ir Outro
que deixou a Rádio Minas. 0 locutor
esoortivcK Armando Alberto, ir As
transmissões esportivas da Rádio Ou*,
raní passaram ao comande do Dênío
Moreira. «* A TV-Itacolomí estava
para suspender as sua* transmissões
esnortivas. Motivo : falta de pat^odí.
«to. * Sérgio Ricardo faz uma tem*
porada no Canal 4, das melhore*», ic
Vânia Carvalho é a lorutora ofcial
do p^erama "Sô nora Mulheres'*, tía
Inconfidência, ir Grandes cartaze* de.
verã-s estar presentes nas festividades
d0 Jubileu de Prata da PR 1.3. ir D*-
m^nteo Mopugno realizou .um fest'-
vs! t.c Teatro 

""Francisco 
Nunes, numa

premoçãc da TV-Ttacc!òmJ. ir Depois
de «Vgúmas semanas de ausência, vol-
tou a cantar na PRi-3, a simpática
Warilu. * Uma beleza a Neyde Gôo.
tfánnft fazendo os comerciais do "Tel-e
Box".
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NÍQUEL SANTOS

«9 njovamenNs atuando em ráé^Q e
TV (Cadeia do índio), as cantoras Nfcí.
cse fVIaria e Onltda de Figueiredo. *Márcia de Windsor e iMarüeni» Silva
mantém um interessante programa $©-
manai na TV-Rádso Clube, ir Mava*
Gama, logo que for possível, deixará
de cantar para cuidar melhor dr, Lu-
linha, o primogênito da família de
Luiz Queíroga. -fc "Você faz o ?ho\N;f
constituí-se num dos melhores progra.ma* de - auditório- da TV pernambuca.
na. Fernando Castelão tem conseguido
grandes atrações para ês«ç carta* tios
domingos, no CanaJ 2. ¦&* A RR com.
pareceu ao a-lmSço oferecido p**>3 rii.
reção da Rádiç . Continental n^.. R-ís-
iwir&vte Monto Caríòj p*?!o transcurso;
ôú seu terceiro aniversário. £ âsmpre
segura nos papéis rçue lhe slh confia.
dos, Aríete Sales tem monstrado per
umz. âa% melhoras teteatrizes da TV-
Râd»3 Clube. •£. L1ICÍ0 Maurc, vator
do |tán:A'j S, está satisfeito com oé ae-
sem ninhos de «?ua esposa. Os d<?ís fpJTl
mam um casai dos mais nuerirfns pe.
los telespectadores, ir "Magazln" ê o
tftuio do procjrama semana? da TV-
Jorn?l do Comércio, que ccn*a rom a
agratllveí participarão <tà Haidô'» Mi.
randa: ir O "Grande Tea^o" do Ca-
nal 6 anre^entou seguidamente diversos
orlalnaís de autores pernambucanos,
lrtiê?a*íva aue mereceu eiogíos. £- Pro.
metend0 êxito a orogramaoão especial
üq'"^ aniversário da Ráoio Jorna»
do Comércio.

te itoi BITTENCOURT

PRA QUE?

#lu l«V. £*• üiíAJí I

z^^

O rapaz entrou na igreja. Entusiasmado, dL
rigiu.se ao padre...

Padre, vou casar.se pra semana e vim con.
fessar.me.

Pois não, meu filho. Pode falar.
Depois de contar alguns pecados, o rapaz con.

cluiu...
—- Tá tudo certo, reverendo. A moça é de boa família e muito

bonita. Já comprei quase tudo, inclusive uma vitrola e uma cole.
ção de discos estrangeiros!

Muito bem, meu filho. Pode retirar.se em nome de Deus.
Mas, o senhor não me vai dar nenhuma penitência ?
Pra que, meu filho? Você já não comprou a vitrola e os

discos ?

IGUALZINHOS!
O homem, suando em bicas, debaixo de um so! de rachar, reben*

tava o asfalto com uma dessas máquinas conhecidas, A beira da calça,
da, um cavalheiro espiava o serviço e, certa altura, nâ0 se conteve :

Que barulho, hein, meu chapa I
Ah, meu amigo, (respondeu o homem» 'parando a máquina) pr*.

firo esse barulho, a ouvir a Mundial, no programa de rocks do Gérson
Gonçalves J

~~ Mas, há diferença, meu chapa ?

CERTÍSSIMO I

Vários Galhardo, à porta de sua residência ba>
tía um papo conosco, quando deis carregadores sa-
indo do edifício, passaram por nós com uma enorme
vitrola, hogo atrás, um outro carregade-r trazia
uma pilha de álbuns1 éy discos estrangeiros. Leva-
ram tudo e colocaram num caminhão que partiu
imediatamente.

Que diabo é istos Galhardo? (perguntamos)
assalto à meda filme americano !...

Não é nada disD\ não (e o Galhardo filosofou) .
sonho pra quem não possui, um desespero pra quem cempra
uma alegria pra quem vende»

O BOM "BARBEIRO"

Houve um atropelamento k porta da Rádio Tupi. Inconíin^nti
alguém subiu do elevador tía emissora e chamou o doutor Max Nu.
nes, o médico mais próximo. Max desceu correndo, mas, quando che.
gou ao local do acidente, a vítima já havia sido socorrida e removida-
Apenas alguns curiosos cercavam o motorista culpado. Max chatea.
do porque queria mostrar suas qualidades de esparadrápo, aproxi.
moiuse do grupo: , .—• Pois é. Chato, né? Eu vim tão depressa e o homem ja nao
tá mais aqui. Eu queria fazer qualquer coisa...

Não precisa ficar chateado, doutor, (disse o motorista" r S^
o senhor não tem pressa, na volta eu lhe trago outra vítima, tá ?

IDA APERTADA I
Rapaz, (dizia o Carlos Nobr.* ao Orianéo

Silva). Como o comércio tá sofrendo ! Pra veiv
d?r alguma coisinha* tá fazendo sorteio, danão
brindes, facilitando pagamento... É concurso de
todo jeito !

Ê sim. Nobre (confirmou o das multidões;.
È prêmio em chapinha de cerveja, de refrigerante,

e talãozinho pra sorteio...
To vende o dia que a gente vai ver um anúncio assim :

"Não jogue fora seu caroço de maçã ! Leve-o a uma casa de
frutas, íroque-c por um talão numerado e concorra a uma geladeira"

Parece um

Isto é um
e

7 -..ai

mm%99\

:ys^mÈ^

iwmniiiiinniiiiw"1'1 '»™v'"»»«ifiiiiiwiiiiiMnm^ mm^mm^mm^smsm^^''-



>"«•<•>***- H M4hW MMM4, (*>'<¦ ?.-*>*,* ^ *4<i£ JKMM9̂ ¦¦J^W^rt<sti»aiMaUi^ i»PPIBKS

AUCHOS
BOAS NA TV

••'""•""HHffllffllM ffl 
B__________________r____________________*m%w*®^ << > *mz*s¦::$$^3'^]mm:iyj^

'•¦' ¦s$ffi&§S&"&*t^^ *Í_B mmWmwWM mmmurj^lrm^ t^T ' -m^rTr^^^'Y*v. 
t^^^wy^jSfljB ___¦_! flWx_p___Si__B^íi_S____flt.E____j IB^«wB_r_i__!______g__^_S^j^• ;^iii lâ^MI U lii«Í«Y'¦ e$_3 pppiH flo:^flflCv_flQ_| BWPfS^Wfl ___fâ_i«H_?'^ »jfi^S*' ^^_SflflflflflS^*r^_|plii^Ér^^V;'S_SS^-______Í___-P^Í¦VV •••&3aaJflBBI ll^ü^lV -c1! Hül ^3^;-B_by^Y^1___ __«#¦&¦

; >ym:-'?M^àWt i_______-___il_____-f».-v?rv -*<^. - Y* _i _KÉJ-^-aÍ_i Jalsf i ^ '
t 3*_fl__ftCB'™re_a_«_______________fl_HW^^>^t.--^S»jH ^ujj^^^j _^;yâ»a_i _W_ia^_sg^6t__l __h __??^g-:J_aja^^iSi;

ili#flH B lt^^__H H IIElii^a_y ¦ ^J_üím!!lxG_B^ <_flfl_H_WWiwWwiW'fl___flB__mí_ _ HIImWHHbbYj ^ÍP1__ fllPfl _fl_6flfl^il_Pllit«l_Ç__|S_?l? lITw^PlPfl flfl_i_IlÍ_Í
S ~T&mW&jPmT fl'" _^OT_1_^*^^^^ -^__t_CTV —I __(_?tw_V' .'í § $PÍP fl_i í__t

í*3S_B_______j1I^^
¦'i'' 'JW Jfll Ki^w/^M.1'^""^™! r *'B__k fl fl_li>ft_Sp^^^^^^KwtóW*^^^fl^S_____B^-üdl WW _üilfly vt_B fl • jy liyHSBH^rj'->lpEfl_l IT<ii w^l__l _Vi99flffll H^w__l_flK''''Yj MlBK_P___:^>-'<fl^fl^fl^flbiB___^%í^rfl ¦ flfl ___* £"_____ Hy^ JB ____fl *. 'v**'.J_nfll _______ ___H ________i ___*^_csc4^_kink^ +*f_hf -vflMNF__fl _______.__¦? __B^________\^____l 13 WÁCmkm ••«9 _¦ ll__l^__tli_x)Í^P3___iF^«»1 _r*l Dl F-:"__"'^>T*34_S __B_ffi__s?w**i^»-T_^r _*l-_¦___!! - _n

4S4iv___m^iiflfl________!l-____ÍHiPMIr V5__M flPa__flfl8afl —flfl JB^____lfl__i BI» IBÉfiWFlJflMv: - - ?
ifl F /flStàP 'A • fl i^flflrfl Bftfl __&_i _n»JI^ Míiwjjj,-!)',1»,y BflflBHBB**<™WBN*WHVnB!^P*3WIWM^___B_MH-_HW' |Un)v>.V_B' ^HWT.fliflflflfli ___NB^Bfl BflflR^RÇBH flJijMfl^*iflL* • flfl^Ur flRflGa&lSSK

O "Circo do Carequinha" é um dos mais apreciados programas da
TV-Piratinl. Está no ar todas as terças-feiras e concentra as aten-
ções não só da garotada» mas da gente grande também, é claro
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tTm dos grandes programas da TV-Piratini: "O Grande TeatroPhillips", todas as segundas-feiras. Na foto, vêem-se os atores Luk
Carlos Magalhães e Linda Gay, que também pertencem ao elenco
da Rádio Farroupilha, numa das cenas do bonito espetáculo.

-Tk TV-Piratini acompanho,
passo a passa, o que a TV pos-
sui de melhor, seja no Rio, em
São Paulo — ou qualquer outro
pedaço do continente, A TV
gaúcha está em dia no assunto,
dando aos telespectadores dos
pampas programas do melhor ní-
vel seja no ove se refere à wen«
sagem do teatro, às informações,
às reportagens, cartazes humo-
rísticos etc. Em três tempos fo<
tográficos aqui estamos mostran-
do a TV-Piratini com aspectos
da sua movimentada programa-
ção.

Célia Ribeiro e Marina Con-
ter, que aparecem na foto,
são responsáveis pelo suces»
so que está alcançando o pro-
çrama feminino "No Mundo
da Mulher". Célia é a rea-
iizadora e Marina Conter a-
presenta várias seções.
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MAQUINAS DE COSTURA COM
5 GAVETAS,

PHILLIPS, CROSLEY, VIGORELI,
LEONAM, etc.

à vista, desde Cr$ 9.500,00, ou
695,00 mensais, SEM ENTRADA

MONARCK, TODOS» OS
TAMANHOS,

desde Cr* 11.500,00. ¦ M

4i

Al

FOGÕES, 3 ou 4 BOCAS, com
2 botijões carregados e
instalação à vrsta desde

Cr| 12.950,00 OU Cr* 795,00
mensais, SEM ENTRADA.

Welem10
CENTRO:

RUA GONÇALVES LIDO, 66
RUA BUENOS AIRES, 309
COPACABANA:

RUA SANTA CLARA, 26-A
(Aberta afé às 22h 30m)

MADIIRKIRA:
R. CARVALHO DE SOUSA, 263
CAMPO ORANDE
R. FERRIIRA BORGES. 8
(Em hefíU o mttçaQ)
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Volta qttan-
cravo o

(mostra-
irf o e

na TV-Tupi, a
até o tetai-
Gabriel». Úm
Amado e es-

, seus padrinnos na vida artística. Hflem a deseoorm foi Alcino Dl-
A -X.j.-.X.r_; 

'- X-. _ _,_ «. *««*Xá-¦¦', num espetáculo de Carlos Machado. Poi vê-la e acertar: "Bata
é a Gabriela!"

Com os seus rlsonhos 20 anos, a "Gabriel»" da TV nio pensa ain-
d» em casamento. Dia que, par» conquistar stu coração, nio vai ser
Hpto fácil. Terá que haver 85. ,-
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Saía féí&$Í£ #* horário® 4 f*U
ta;j ^gorosamanífe, de acôrd&

&s infer maçêes das " 
prâ*,-CiYí

Oí-ias emissoras- Qualquer ir-
regularidade que o leitor por*
ventura encontre, é favor co
rnunicar à própria revista.
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SELEÇÃO DOS PROGRAMAS DO RIO
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SEGUNDA
hBÊ

15,27 — Reportagem do Pallut (TV-
Tupi)

16,55— Rio 5 para às 5 (TV-Rk»)
18,03 — Saci Pererê (TV-Tupi)
18,30 — Encontro com a Priminha

(TV.Tupi)
18,35 — Gladys e seus Bichinhos (TV-

Rio)
18,53 •— Cortina Musical (TV-Conti-

nentai)
18,56 — Curumim (TV-Tupi) '
19,05 — Patrulha Rodoviária (TV-Rio)
19,30 — Mara Silva (TV-Continental)
19,47 — Tetesporte Facit (TV-Gcn-

tlnentaf)
20,00 — Ivanhoé (TV-Rio)
20.18 — Show d0 Mundo das Louças

(TV-Tupi)
20,33 — Cinco Minutos da Saudade (TV-

Continental)
20,45 — Noite de Gala (TV-Ric)
21.19 — Grande Canastra Royal (TV-

Tupi)
22,23 — Grande Teatro (TV-Tupí)
23.05 — Roteiro das Artes» (TV-Rio)
23.20 — Uma Janela para o Mundo

(TV-Continenta!)
23,45 — Reportagem Ducal (TV*RU>)

17,37

WO7
18,53
19,05

19,-T
20,00

20,11

20,18
20,45
20,56
21,17

21,20
21,35

21,50
23,00
23,10

TERÇA

7' -

16,00
18,55
17,00
18,03

18,10

18,21
18,31
19,05
19,28
20,00

20,18
20,40
20,51
21,10
2*1,32
21,40
22,13

7.7 22.41
23,00

! 23,45

(TVTuj
ÍTV-Rie)
Cinco (TV-TudI)

uma História

Boa Tarde
Semana 13
Sessão cias
Verinna
(TV-Tupi)
Os Brotos Comandam (TV-
Contmentah
Suste (TV-Rio)
Falcão Negro (TV-Tupi)
Roy Rogers (TV-Rio)'•Tá Bom" (TV-Continenta!)
Discoteca do Chacrinha (TV-
Rio)
Jet Jackson (TV-Tupi)
Nordeste da Pe*te (TV-Río)
Jucá Chaves (TV-Continenta!)
Estampa* Eucalol (TV-Rio)
De Cá Pra lá (TV-Tupi)
Ford na TV (TV-Rio)
As Grandes1 Reportagens ;de
Davití Nasssr (TV-Tupi)
Ribamar (TV-Tupi)
Bate Papo com Silveira Sam-
paio (TVRip>
Reportagem Ducal (TV-Rio)

¦I Bi

Y f' I

16,00
16,55

Boa Tard*
Sessã© das

(TV-Tupi)
Cinco (TV.Tupi)

O Mundo é da Criança (TV-
Tupi)
De Braços Abertos (TV-Con-
tinental)
Guguta e Tião (TV-Tupi)
Gladys e seus Bichinhos (TV-
Rio)
O Menino do Circo (TV-Tupi)
Aventuras Submarinas (TV-
Rio)
Alma do Sertão (TV-Contínen.
tal)
Alô, Querida ! (TV-Tupi)
O Feijão e o Sonho (TV-Rio)
Intimidade (TV-Continental)
The Red Skelton Show (TV.
Tupi)
Big Lar Show (TV-Rio)
Hebe Comanda 0 Espetáculo
(TV-Continental)
Grande Ring (TV-Tupi)
Atrações Mauá (TV-Rio)
Uma Janela para o Mundo
(TV-Continental)

QUINTA

16,00
16,55
16,00
18,21
18,36

19,05
19,12
19,28

20,00
20,18
20,41

20,59
21,10
21,33

21,42
23,00
23,07

Boa Tarde (TV-Tupi)
Rio, 5 para às 5 (TV-Rio)
Clube Mirim (TV-Tupi)
Jóias da Tela (TV-Rio)
Aventura* d- Fred ò Care-
quinha (TV-Tupi)
Fúria (TV-Río)
Calouros do Ary (TV-Tupi)
Música de Saudade (TV-Conti-
nentai)
PRK-30 (TV-Rio)
Papai Sabe Tudo (TV-Tupí)
Boa Noite Carmela (TV-Contí-
nentai)
Espetáculos Tcnelux (TV-Tupi)
Ivon Curi (TV-Rio)
O Mundo é das Mulheres
(TV-Continental)
Você é o Detetive (TV-Tupi)
Pingos nos II (TV-Rio)
Fadando Francamente (TV-
Tupi)

SEXTA

Ifi-M
18,00
13,27

1Q.23
19,30

20,00
20,12
20,18
20,46
21,14

Baia.

Atrações do Rio (TV-Rio)
Ceei, Porá o Poti (TV-Tupi)
Nolrf* no País das Maravilhas
(TV-Tupí)
Steve Bernard (TV-Rio)
Luiz Wanderley e suas
nadas (TV-Cont?nental)
Repórter Esso (TV-Tupi)
Elizete (TV-Continental)
Risonautas (TV-Tupi)
Três vezes Três (TV-Tupi)
Soais das Casas da Banha
(TV-Tupi)

21,30
21,42

22,04

22,40

23,01
24,00

4
Gessy às 21,30 (TV-Rlo)
Travessuras do Gol ias (TV
Tupi)
Estamos em Casa (TV-Conti.
nentai)
Mesa Redonda dos Esportes
(TV-Continental)
Câmera Um (TV-Tupi)
Reportagem Ducal (TV-Rio)

SÁBADO

14,00 — Aérton Perlingeiro Show (TV-
Tupi)

14,25 — Êle e Ela (TV-Tupi)
14,40 — Um Show em Quatro Tempo*

(TV-Tuph
15,49 — Bar de Melodiag (TV-Tupi)
17.40 — Grande Glnkana Kibon (TV.

Rio)
18,21 — Circo Ping-Pong (TV-Tupi)
18,35 — Ritmos S. Sim©n (TV-Rio)
18,49 — Curumim (TV-Tupi)
19,00 — Hora do Lanche (TV-Con«

tinental)
19,58 — Lassie (TV-Rio)
20,30 — Cinco Minutos de Saudade

(TV-Continental)
20.41 — O Riso é o Limite (TV-Rio)
21,03 — Perry Mason (TV-Confnentaí)
21,30 — I Love Lucy (TV-Tupi)
21,46 — Os Quatro Homens Justos

(TV-Rio)
23,35 — Reportagem Ducal (TV-Rio)

DOMINGO

13,53

14,50

15,13

17,31
18,20
18,24
18,48
19,25
19,30
lè,48

20,00

20,30

20,55
21,03

21,23
21,40
23,00

23,30

Grande Teatro Infantil Kíbo*
(TV-Tupi)
Tarde Esportiva Firestons
(TV-Rio)
Reportagens Esportiva8 (TV.
Tupi)
O Homem no Espaço (TV-R»o)
Fafá Lemos (TV-Rio)
Shiriey Temple (TV-Tupi)
Show Regina (TV-Rio)
Zorro (TV-Rio)
Célia Vilela (TV-Continenta»)
Uma Janela para 0 Mundo
(TV-Continental)
Aventuras de Rin-Tin-Tin (TV.
Tupi)
Festival da Canção Italiana
(TV-Continental)
Bat Masterscn (TV-Rio)
The Gale Storm Show
Tupi)
Teatro /TV-Continental)
TV-Rio Ring (TV-Rio)
Cinema em Casa (TV-Conti-
nenta!)
Reportagem Ducal (TV-Rio)

(TV-

# ST STA é a programaeão-hase das emissoras cariocas. Às alterações que"possam ocorrer em algum dia ou horário, são mínimas. E de tal forma
anunciadas pelas próprias emissoras, que o leitor logo tomará conheci*
mento do assunto. Este roteiro, em verdade, vale por todo um mes.
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IVETE Garcia oferece, ás nossas leitoras, um
modelo simples e de muita elegância; linhas

retas e ausência de adornos são o seu segredo.
Um tecido'lamê, duas peças, saia lisa, costas com-
pletamente lisas, casaco sem mangas, preso, na
frente por um laço aplicado sobre o botão ocul-
to. As cores ideais para o modelo : cinza pérola,
"gelo" ou amarelo, sapatos da mesmo cor. Pode
ser usado, se do gosto da elegante, um discreto
colar de pérolas.
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TX
XXOJE ítalo Kossi dá boas ri-

sadas quando refere o caso aos ami.
gos, mas no dia em que aquilo
aconteceu, o ator desejou que a -ter-
ra se abrisse para êle entrar. Tudo
porque entrou no palco em hora er«
rada, quando...

Ítalo Kossi conta :
— Foi quando eu iniciava a mi*

nha carreira artística e ensaiava
num teatro de São Paulo a peçauFugir\ Casar ou Morrer", de ape^
nas quatro personagens, que deve-
ria substituir a que estava cm car-
taz e cujos intérpretes principais
eram os mesmos com que eu Iria
contracenar. Os ensaios começavam
pouco depois de terminado o espe-
táculo, no mesmo palco. Pois bem.
Naquele dia» tive uma briga feroz
com minha noiva e rompera o noi-
vado, correndo em seguida para o
teatro, julgando já estar atrasado.
Entrei pelos funde* e fui direto pa-
ra o palco, suarento, irritado, fui

Na seqüência fotográfica desta página, Ítalo Rossf aparece sendo "transformado" num per-
sonagem do século XVII, pelo maquilador Êric Veja-se o quanto a TV exige de um artista.
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dizendo:. "Vocês me desculpem»
mas houve o diabo comigo e eu.. -"
Êies arregalaram os olhos pa-
ra mim, e eu estaquei, dando pela
coisa: o teatro estava repleto e
aquela cena era a da peça que ahv
da não havia terminado I.. „

E diante da estupefação dos co-
legas, ítalo Rossi sorriu amarelo,
disse mais qualquer coisa que nin-
guém entendeu e foi dando um jei-
to de escapulir. Ri concluindo :

A- Por incrível que pareça, o pú-
blico não deu pela coisa, e só de-
pois, nos bastidores, foi que os ou-
tros caíram na minha pele.
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Apenas um dos muitos episódios !1
que Ítalo Rossi poderia contar, mas
o tempo é curto e o repórter quer
saber de mais coisas a respeito da
vida profissional de um dos maiores
atores do teatro e da televisão no
Brasil.

— Trabalho há seis anos, mais na
televisão do que no teatro, embora
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eu me sinta mais realizado no palco
do que diante das câmaras,

QupI dos dois rende mais ?
, — A televisão t»aga melhor por-

que pode pagar. Tem condições fl-
nsmosiras para remunerar bem o
artista, porque inúmeras s^ão as suas.
fontes de lucro, ao passo que o
teatro só tem o palco para garan*
tir a sua sobrevivência. No Rio há
uma média de 50 mil espectadores
para todos os teatros da cidade, en*
quanto que uma estação de TV pode
atingir um público de milhões. Em*
bora seja muitíssimo mais difícil
o trabalho na televisão, o sacrifício
de decorar e ensaiar uma peça por
semana tem a sua compensação em
publicidade para o artista.

ítalo Rossi, detentor de vários
prêmios de televisão e de teatro
desde 1957, é um ator de elevado
espírito de equipe, tendo aparecido
sucessivamente em grandes e peque*
nos papéis, às vezes em simples
pontas que qualquer iniciante Ipode-
ria fazer»

Não escolho papéis e procuro
dignificar todos os que me são con-
fiados, na certeza de que todas a$
peças são imprescindíveis ao bom
funcionamento de uma máquina.
Gosto do drama e da comédia, em*
bora reconheça aue ê muito mais
difícil füser comédia. Em "O Beijo
no Asfalto", de Nelson Rodrigues,
faço ura delegado brutesco com a
mesma sinceridade interpretativa
corf que representaria um anjo de
trinta e cinco asas...
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Ítalo Rossi, Carminha Brandão e Franeís-
co Cuoeo antes do "Grande Teatro" do Ca-
nal $. Eles fazem teatro mesmo pra valer.
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li- João Dias, Isaurinha, Arnaldo, Hebe e Feri Eibero —
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cinco dos mais queridos pelos paulistas

V^OMO os cariocas, como os gaú-
chos, como os mineiros — como o
brasileiro, em geral, os paulistas
têm os seus ídolos. No rádio e na
TV. População imensa, de um Es-
tado punjante, os paulistas repre-
sentam a maior platéia que um ar*
tista possa conseguir em nossa ter-
ra. Colados aos rádios, olhos presos
às TVs, os paulistas se deliciam
com as vozes de seus cantores pre-
diletos, o humorismo de seus come-
diantes, a dramaticidade dos atores.
Tudo é emoção para esse público
imenso.

Pode-se dizer, portanto, que há
pelo menos uma dúzia de nomes,
sólidos, que merecem esse carinho
dos paulistas. A começar, por exem*
pio, por Celly Campeilo, que é mes-
mo "A namorada de São Paulov

os paulistas batem palmas para eles
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Ela e mais Izaurinha Garcia, gló-
ria de sempre da terra bandeiran-
te. Também Hebe Camargo, é cia-
ro. Quem poderia esquecê-la, nesta
relação ? Outro : Agnaldo Rayol, que
em São Paulo foi encontrar a sua
consagração como artista. Êle e
Peri Ribeiro. ídolos, ambos. Como o é
Wilson Miranda, uma das revelações
da terra da garoa. Cariocas também
são queridos dos paulistas, figuran-
^o, muitos, nessa lista de preferên-
cias dos bandeirantes. Entre outros,
não se pode esquecer César de Alen-
<ar, Maysa, Anísio Silva, Angela
Maria, João Dias, Orlando Silva e
Orlando Dias — enfim, um punhado
de cartazes positivos. Deles é o co-
ração dos paulistas. Quem pode di-
zer qual o mais querido ? A respos-
ta fica com o próprio leitor. Portan-
to, diga-o à sua REVISTA DO RA-
DIO, Gostaremos de sabê-lo.
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$ Eibi Ferreira, que é a maior
sensação em TV em São Paulo, cs-
teve no Rio, gravando um "LP" pa-
ra a "Phillips". Um disco, tudo in-
dica, que será um "estouro"..

i '' :

Emocionando até as lágrimas,
Anísio Silva recebeu as homenagens
da sua gravadora, a "Odeon". Foi
saudado pelo Ismael Corrêa, numa
bonita festa realizada nos estúdios
daquela* gravadora, no edifício São
Borja.

Todo o elenco da "Odeon",
aliás esteve presente no roquetel.
Anísio foi saudado, de início, pelos
cantores da casa. Reunidos, num
coro, eles cantaram uma melodia
em que Anísio Silva era glorificado
como o homém-disco,

Depois, entre os comes-e-be-
bes, surgiram alguns discursos, e o
oferecimento, ao cantor, de lem-
brancas carinhosas da gravadora*
Inclusive a etiqueta do primeiro dis-
co gravado pelo mesmo Anísio na"Odeon". Sô que a etiqueta era de
ouro! '-:.,-; > '»'

A festa foi muito bem orga-
nizada. Mereceu louvores a "Odeon"
e o seu operoso chefe de divulga-
ção. José Ribamar, que souberam,
com ternura e equilíbrio, homena-
gear um cantor que, sobretudo, é
um bom amigo de todos.

Na mesma festa, eufórico, di-
zia-nos o Fernando César que a sor-
te o continuava ajudando. Pois se
até vor tabela fazia sucesso no mun-
do dos discos! (Fernando é o dono
do "Cinta Azul" e responsável pelo
lançamento, na TV, do "Bat Mas-
terson").

Ora, com o sucesso do "Bat
Masterson", em discos Kalém de
gravações estrangeiras, também o
Carlos Gonzaga e o Waldir Azeve-
do cravaram a melodia aqui no
Brasil) é evidente que o seu pro-
duto (do Fernando) é automática-
mente lembrado. Uma super-propa-
ganda gratuita e eficiente.

•k A "Chan te der" está firme* iiá
praga, com um "LP" gostoso do
Paulo Marquez . "Quanto mais sam>
ba melhor"', No disco1 figuram aa-
tores de primeira linha, destacan-
dose Vinícius de Morais, Paulinho
Soledade, Ciro Monteiro e o nosso
Roberto Faissal (agora também forzendo músicas !) Ko

¦ 

...)B Outro «lançamento da "Chan-
tecler" • "Hora do Angelus", com
o esplêndido coral paulistano, da
Prefeitura local, e a orquestra Sin»
fôniea do Estado, regida por Arman-
do Belardi.

Vai ser lançado o IP "LP" da
Marisa Barroso. A estrela da Mau-
rink estará, por certo, nas paradas.,
de sucessos, com algumas das músi-
cas do seu longa-duração. Entre ou-
trás : "Dois orgulhosos",'"Amo* in-
constante", "Felicidade ligeira",
etc.

ifl Marisa, a que é gata-mansa,estará na praça com o seu "45", que
promete ser dos melhores. Lá es-
tão: "Arrasta a sandália", "You
stepped.of a dream", "Dizem poraí" e "Nós dois "o

Waldir Mata, aproveitando no-
vãmente o sucesso do seu personfc
gem na TV (o "Seu Ouvelindo")
gravou, na etiqueta do caramujo,
a melodia "O velhino e o biquíni";

Enquanto isso, o sambista
100% que é o mestre Caco Velho
injustamente esquecido (ou pelomenos sem o prestígio que merece)
retorna aos discos, agora com um"45" em que figuram "A voz do
sangue", "Chofer de lotação","Raça" e "Tem que ser mulata".

'ffiMãm
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* E Ray Conniff continua bri*
lhando na praça, Isso quer dizer quevamos gastar mais duas notas co-
bralescas com os dois "LPs" que a"Colúmbia" lançou, com o homem
m.ais discutido, atualmente, da w&í
sica popular norte-americana.

m

mmmm.

PARADA DE SUCESSOS
\MM

lo _ AGORA — Alcides Gerardi (Colúmbia)
2 OLGA  Os Cometas (Sideral)

ONDE ESTARÁS — Anísio Silva (Odeon)" 
NOSSOS MOMENTOS — Elizete Cardoso (Copacabana)

I ANSIEDÀD — Nat "King" Cole (Capitol)
BLUE MOON — The Marçels (Col-pix)
ANALFABETA EM AMOR — ÊUen de Lima (RCA Victor)

go ____ HFY, MAMA — Celly Campello (Odeon)
So _ PER OMNIA SÉCULO... — Carminha Mascarenhas (Cop.)

10.° -r- CItrME DE TUDO — Orlando Dias (Odeon)

* Esta Parada de Sucessos pode ser ouvida* diariamente, pela
Rádio Carioca, nas meias-horas, a partir das 6.30 hs. E as letras des-
tas m&siw estão na revida VAMOS CANTAR, à penda «" ««**«
as bancas..

3°
4.°
5.°

7.°
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V AMOS à çoiiíihá ? D- vez em
Sfuancío precisamos «iar um peque-
íia clésc?.^ç'íj':, à empregada, è ê
sempre; imiâ a.jgrádãyei dísfcraçãi* o
cozinhar; Querem algumas suges-
tóàis ? Aqu-L.cffião s

O» tabletes de coco — um
quilo óe açúcar, urna xícara de
ág«a, um coco ralado. Faz$e, com
o açúcar, e a água, uma calda, á
qual se mistura o coco. Leva-se ao
!og0 até aparecer o fundo da pa.
nela. Retira-se, èntâo, do fog^
despeja-se em pedra mármore *m*
tada com manteiga e corta.se em
tabletes.

& BOLO MÁRMORE — (Parte
Branca) —» Duas etapas, uma xí-
cará e rnsfa da açúcar, mefa xí*
cara tís manteiga, mela xícara tfte
íeite,, uma coürerinha de fermento»
duas xícaras de farinha de trigo.
;Pa^t5 Fr&ál — Duas gemai, tíês
í?uarto3 de xícara tíe açúcar, meia
xí.òarâ tís manteiga, meia xféará d*
1ô:te, uma colherinha de cadela «m
p5P um cravo, uma colher de fer*
menío, duas xícara de farinha tíe
trigo. Misture as duas partes *
ass~ em forma tintada.

• PAO DE 1,6 DE'LARANJA
— Nove qyps batidos separaiamen-
te, quatrú pícaras de açúcar, ema-
fcre xícaras d ef^rinha de &l$>>
WT--&. colher de ferméiito-, um cop">
de caldo de laranja. Misture tuds
« leve a assar em fôrma tintada.'.

& BOLO SABOROSO — Cinco
coth.ô.rc-ç de farinha de tM'$& Víc
colhsrss de açúcar, uma cg'v ? à«
manteiga, quatro eves (seneto s6
deis com c?a"3«); um copo d«s ííí»
t?. uma comer d* fermento, Mtetu-
re tudo e* de depois d® bem ba*
Vitíüj, leve a assar em fôrma quente.,

$ PUDiM DE CòCO — Cem gra,
mss de açúcar, meio coco ralãooj
ouin.re ovos (se-s sem claras).

A, tr1*»^tro xícaras de farinha de
um pires de queijo ralado. Faça,
c^m c «cucar, uma calda para co-'linhar. 

Deixe, em seguida* esfriar
e junte a farinha de trígs e os no*
ve ovos restantes, com as claras
bâifrTas em neve'; e, per último, o
cueijo ralado. Leve c0 forno'''cm.
fôrma instada.

f$ BOLINHOS PARa' CAFl —
O;to ccífrêrès de sv*$:ruíà, eíto co»
Jherss ds p.*âcar,-três eoiherôs de
manteiga, dois ovos. M-feture furto
e bata até fevàntnr bolhas. Assí-
em formi^has untartas.
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A 
PRIMEIRA vista, vendo-se
estas fotos, por certo se

pensará que Hebe Camargo é
Agnaldo Rayol estão naquela
base (como disse Dolores Du-
ran num samba famoso) do 'só
vou se você for". Pois nao é
mesmo para se pensar que eles
estejam apaixonados, de olha-
res tão embevecidos, mãos da-
das, pose que no cinema repre-
senta um beijo esplendoroso ?

v Na verdade, mesmo, não po-
de haver amor entre Agnaldo
e Hebe. Sabem por que? Por--
que não há amor, de fato. Pelo
menos o amor que leva à pre-toria. Claro que outra espécie
de amor, o fraterno, das pes-
soas que se querem carinhosa-
mente este existe e continuará
existindo v entre eles. Pois quese tratam como irmãos. Agnal-
do é todo ternura com Hebe.
E vice-versa. Para os fans o
ideal seria que se anunciasse
um amor avassalante entre a"Rainha da TV" e o cantor.
Um romance completo, com a
perspectiva de um casamento
para dentro em breve.

Mas não é nada disso. O queexiste, isso sim, é uma amiza-
de forte de colegas, um elo fra-ternal, um bem~querer de bons
amigos, de irmão para irmã.
Mas que Agnaldo Rayol e Hebe
Camargo dariam um bom ca-sal, lá isso dariam! Um belocasal, como bem diz a capadeste número.
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e veja estes
assuntos sensacionais:

HA JOGADORES QUE
VENDEM MESMO ? ¦'-*¦:
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MENGO I 0 CLUBE
QUE MELHOR PAGA

* MILHÕES DO PALMEIRAS
LHAM YAVA

HORIZONTAIS : 1 — Pequenas casas rústicas. 7 — Esta.
do do Brasil. 8 .— Guris. 10 — Cantora. 12 — Despido. 13
— Casinha!. 14 — Maior, 15 — Caminhava. 16 — Grande
massa. 17 — Empregada. 13 -~ Cantora. 2\ — Presenteia.
ZZ — Governar o navio. 23 — Instrumento de ataque e
defesa, 25 —¦ Parte traseira dos quadrúpedes. 28 — Gritos
de dor, 27 — Retumba,

NAO ACREDITAM
NO TIME DO
CORiNTIANl

VERTICAIS : l — Tubo. 2 ~~ Repreendia; perguntava, 3
— Tecido fcípüdo de lã. 4 — Despida. 5 — Vento. 6 —
Instrumento de bronze colocado nos campanários. 7 — Mo..
vimenío do,_ pés para andar. 9 — Curtira ou maltratara
com pancadas. 11 — Cada uma das metades do navio
no sentido do comprimento. 14 ¦— Aquele que tem a côr
trigueira, 16 — Mamíferos sul-americanos da família cos
Roedores, 18 — Entidade fantástica que, segunda a lenda,
habita os nossos rios. 10 — Ruim- 20 — O mesmo que
inhaca. 22 — Conjunção,. 24 — Nota musical.

LM Ê 0 CRAQUE
MILHO! DO

Respostas i

HORIZONTAIS : cabanas
nu — souto — mor — ta
marear — arma »~- anca

Pará — uris — Ângeia
mo — aia — Maria —
ais -~ soa.

VERTICAIS": cano — arguia — baeta — nua — ar
sino — passada — surrada — ló — moreno — marás
Iara - • má — iaca — ww — .mi.

PE * • Parabéns p\a^Wt
xtt.

vsmsy

S

todo o esporte
em revisto

^m^^^m^^^^^^^s^m^^mm^^^^^^^^mmm^^^^^sm^s^^x, 1

AO-os seguintes os radialistas que aniversa-
riam no período de 1.° a 7 de agosto :

Dia 1.° — Ascendino Pilho.

Dia 2 — Samuel Bastos.

Dia 3 ~- Rodney Gomes e Maestro Milton
Calazans.

Dia 4 ~~ Milton Fernandes e Paulo Gonçalves.

Dia 5 — Arnaldo Amaral, Xerém e Linda
Rodrigues.

Dia 6 — Jaci Campos (foto), Wa-
hytâ Brasil e Afonso de Martinho.

Dia 7 — Luiz Quiririo e Orlando
t__n_^_St___ÍPr.".
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Mas eu preciso falar com ela (defendeu-se a en-

fêrma). Nós precisamos conversar, ainda que seja por
alguns minutos, senhora enfermeira...

Vou deixar que ela venha (assentiu a enfermei-
ra), mas com a condição de não demorar-se além de
cinco minutos. E a senhora não deve fazer esforço
algum...

A enfermeira saiu. Maria Lúcia aproximou-se da
irmã, e baixo, recriminou-a :

Você não a deveria deixar entrar!
Preciso muito falar com Maria Rosa. Você fi-

cará ?
Não. Vou sair. Voltarei depois.

Maria da Conceição estranhou a obstinação de
Maria Lúcia. Levantou um pouco a cebeça e indagou :

Por que não quer ver sua irmã?
."¦•¦' i. '' ' 7 \ "¦¦

Al ÁRIA Lúcia, achando que o momento não era
para revelações, procurou tranqüilizar a irmã. Suspei-
tava que Maria Rosa dissera a Humberto que ela era
uma ladra e não queria cruzar com a outra para evitar
uma situação desagradável. Tranqüilizou Maria da Con-
ceição: ¦ ,Depois lhe contarei tudo, sim? Ainda hoje vol-
tarei. Vou sair por este lado aqui.

Não sei como vai sair desta sala... — disse a
ptifêrma

Não se importe, Maria da Conceição. Não quero
eucontrar-me Cpm Maria Rosa e de qualquer maneira
acertarei com a porta de saída.

Beijou a irmã na testa e disse ternamente :
Adeus, Maria da Conceição. Rezarei por você.

Sei que ficará boa depressa...
Deixou a sala apressadamente enquanto a outra

enxugava duas lágrimas que lhe corriam pela face.

m -B *
nr
1WLINUTOS depois, Maria Rosa deu entrada no apo.

sento onde estava Maria da Conceição. Quis logo saber
notícias de Maria Lúcia.

É a mim que você vem perguntar, Mary? —
indagou Maria da Conceição.

Ela deve ter-lhe dito alguma coisa.
Mas não disse tudo. Disse-me que você não me-

rece ser nossa irmã.
—- Eu? Mas que fiz, Maria da Conceição? Absolu-

tamente nada. Quando voltei para casa, ontem, não a
encontrei mais Esperei que voltasse e até agora nao
soube dela. Nada lhe fiz, nada lhe disse e nem fui eu
quem lhe contou o que tinha havido com você. Que
teria havido ?

Humberto não sabe, Maria Rosa?
Não. Êle não me disse nada.
Se Maria -Lúcia chegou ao ponto extremo de nao

aceitá-la como irmã, alguma coisa de importância deve
ter acontecido.

Mary aprontou-se para sair .
É o que preciso saber quanto antes, Mana na

Conceição.
Humberto terá que me dizer !

Q
^ÔZTNHA numa praça, alheia à vida que se de-

senrolava em seu redor, Maria Lúcia estava imersa nos
seus pensamentos ?

— Madre Helena é quem tinha razão. Eu não de-
veria ter saído do colégio. Ela só faltava pedir para
que eu ficasse. Agora eu sofro mais que todos. Ah, se
Maria da Conceição ainda tivesse saúde, ainda pudesse
ajudar-me! Ou se eu pudesse ajudar Maria da Concei-
ção. E Maria Rosa*? Por que teria feito o que fêz?
Teria acreditado que eu... Não! Maria Rosa não poderia-,
não deveria ter acreditado em tal coisa. Contei-lhe tudo,
como aconteceu. E Maria Rosa não acreditou em mim.
Preferiu acreditar que eu realmente tivesse roubado.
Mas por que teria pensado assim? Maria Rosa teria,
ido ao colégio ? Oh, meu Deus, como tudo isto é tris-
te, dolorosamente triste!

-l-^EPOIS de encontrar-se rapidamente com Castri-
nho, Maria Rosa foi à procura de Humberto. Mas nao
o encontrou. Em casa, sem saber o que fazer, pensava :

fe* Humberto não está... Çastrinho tem razão : de-
ve ter havido alguma episa. E Maria Lúeiay por que não
me disse? Por que não me contou tudo? Será que não
tem confiança em mim? Duvidará de minha amizade?
Oh, meu Deus, afastai-lhe esse pensamento se fôr ver-
dade. E para onde terá ido? Quem sabe? É possível
que tenha voltado ao colégio. É melhor que eu vá ao
colégio!

Saiu apressadamente. Recebida por madre Helenaj
esta lhe disse que Maria Lúcia havia cometido um cri-
me e que Humberto, que lá estivera, sabia de tudo o
Maria Rosa saiu do colégio com a determinação de que
teria que saber de tudo por intermédio de Humberto.

^UM bar do centro da cidade, Maurício, assusta-
do e falando apressadamente, segredou a Zé Pato:Eu soube de fonte segura. O Manduca acaba deser preso! Você sabe o que isso significa, Zé Pato,4?Que estamos perdidos! — exclamou o outro.Não! A nós eles não apanharão assim, embora
o Manduca tenha falado. A polícia já deve estar nanossa pista.Que faremos, Maurício? .'.,¦A minha opinião é que cada um de nós tome
um rumo. Vá você para onde quiser e eu seguirei poroutro caminho. O que interessa é nos separarmos o
mais rápido possível. Tome cuidado nas estações e nas
estradas de rodagem. Despiste o máximo porque a Po-
lícia é ligeira.

Zé Pato olhou para os lados, assustado. Indagou
baixinho :

E do Cláudio você não teve mais notícias ?Até agora nada. Mas tenho desconfianças de quetambém esteja preso. O Manduca, porém, é certo que jáestá enjaulado.
O outro levantou se •

Bem, Maurício, eu acho que nem volto em casa.
Daqui eu vou sumir.

O que eu queria era avisá-lo, Zé Pato. Agora,
tratarei de mim.

Zé Pato relanceoü o olhar em torno. Depois puxoua manga do palito de Maurício disfarça dam ente e se-
gredou :

Espia aquele sujeito do lado de lá. Parece queestá nos manjando, Maurício!

TINUA NO PRÓXIMO NUMERO
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OS MELHORES ARTIGOS
DO LAR PELOS MELHORES

PREÇOS

para as
DONAS DE CASA
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SINGER
RECONDICIONADAS VENDEMOS

com garantia
de 10 anos, 3
gavetas: EN-
TRADA Cr*....
1.000,00 e por
mês Crf 
800,00; 5 gave-
tas: ENTRADA

Cr$ 1.000,00 e mensalidades de Cr$...v
1.000,00 — A VISTA: 3 gavetas: Cr$ ...
6.000,00; 5 gavetas: Cr$ 7.000,00 — Te-
mos ainda SINGER NOVAS — Aceita-
mos máquinas velhas como entrada e
compramos também MAQUINAS USA-

DAS. Tel. 28-754?
#•••0000000

FOGÃO "HELIOGÁS"

*¦;'¦'' ¦'SS.y

WÈÈÊ'

* ;: ¦¦•¦

bocas • —
ENTRADA
Cr? 500,00
mensalidades

de Crf 600,00;
bocas e EN-

TRADA Crf
600,00 e por
mês, Crf ....
700,00. TELE-
FONE: 28-7547

##oooo#ooooo<

ÓTIMOS DORMITÓRIOS
E SALAS DE JANTAR

estilos Francês e Chipandale, em
pau-marfim e imbuia. — Apenas
Crf 3.000,00 de ENTRADA e men-
saudades de Crf 1.500,00 — TELE-

FONE: 54-1296

tiWySà.
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IN DÚ STRIA E COMER CIO
FSTACIO: Kua Fstario de Sá,
165-A — Kua Fstario d<> Sa, 140 —
Kua Machado ( oclho, 125 — RIO
COMPRIDO: Kua Aristides Lobo,
134 — TIJL( A: Kua Haddock Lo-
bo, 47 — Rua Condo de Bonfim,
277 — ABOLIÇÃO: Av. Suburbana,
7.420 — ÍRAJA: Av. Mons. Fclix,
338-A — CAMPO GRANDE: Rua

Viúva Dantas. 60-D
•Procure a loja mais próxima de sua

residência"
CUMPRIMOS O (H'E ANUNCIAMOS
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Mais um valor se firma nos dis-
cos, e TV. Ê ele Demétrius, cario-
ca, criado em São Paulo e que já
em sua segunda gravação, firma-se
entre os líderes da "Continental
Discos".

Demétrio Zahra Netto, este o seu
nome, nasceu em 28 de março de
1942, nó Rio, em Jacarepaguá. Com
apenas um ano de idade, a família
transfeiiu-se para a Paulieéia, onde
Demétrius iniciou seus estudos no
Grupo Escolar Gomes Cardim.

Ainda um pouco tímido, Demé-
trius conta à REVISTA DO RADIO
como ingressou na vida artística:

Comecei a cantar apenas por
esporte, na Rádio Cometa, em de.
zembro de 1959, sem qualquer com*
promisso. Um dia, numa festinha, a
pedido de amigos, cantei e para mi*
nha surpresa, fui convidado pelo
Miguel Vaccaro Neto, diretor-artís-
tico da gravadora Young e conheci-
do disc-jóquei de São Paulo, a in-
gressar no mundo dos discos.

Faz uma pausa e continua :
Aquilo para mim foi um ma»,

jar do céu. Aceitei logo e já no dia
seguinte, estava assinando um con-
trato, que teria a duração de um
ano. Na Young, gravei apenas um"78" rotações. "Hold me so tight",
o seu título, que não "estourou" no
mercado, mas que também não de-
cepcionou. Terminado o meu con*
trato, atendi ao convite de Genival

m^^ ¦ '%y^
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Melo para ingressar na "Contincn
tal", o que se deu em março deste
ano, onde gravei, "Corina, CorimT,
que, felizmente Vem tendo aceita-
ção.

É verdade que essa versão" de
"Corinna, Corinna" esconde alguma
coisa de sua vida sentimental ?

Apenas fiz a versão para o
português, a fim de render minha
homenagem àquela que desde rne-
nino, era minha boa amiga e com-
panheira e que de repente desapa-
receu completamente dos meus
olhos. Uma boa e sincera amizade,

Só amizade?
Demétrius encabula e muda de

assunto.
Acho cedo para amar. Tenho

que cuidar da vida enquanto sou
moço. Canto em diversas emissoras
de rádio e televisão, porém não
abandono os estudos, pois almejo
tornar-me um bom advogado, sem
contudo abandonar o rádio,

Demétrius é todo animação, com
o sucesso que seu disco vem obten-
do c acentua ;

Acho que dona sorte veío cm
meu socorro. Agora é aproveitar o
impulso e marchar para a frente,
a fim de alcançar o objetivo.

-r~ Corinna?
Ê fato. A Corinna que seria a

minha felicidade completa, mas que
infelizmente só me aparece era so-
unos.
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Êle é um cantor novo * já vitorioso
As moças já suspiram quando De-
métrius passa... £ isso não basta?
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«• Aí audições diárias do ''Sociedade
Amigos do Interior", pela Rádio Na*

cional, continuam prestando bom serviço, através de
informações e notícias que interessam à hmterlândia
e sua gente.

mo cantor português Tristão da Silva assinou
compromisso com a Record.

& A atriz. Célia Rodrigues e Ana Lúcia (cantora)
desligaram-se das Emissoras Associadas.

A Tupi irradia as quintas-feiras, às 21,33, o
programa de Caio de Almeida "As cem cidades do
mundo".

é José Pinheiro, que durante muito tempo mili-
tou no elenco de Manoel Durões, na Record, reside em
Barretos, onde dirige a Rádio Piratininga daquela ci-
dade.

$ - Dois programas diários sobre esportes mantém
a Rádio Nacional, intitulados, respectivamente, "Espor-
tes ao meio dia" e "Bate-bola", às 19,15.

9 "Sambas preferidos" é uma audição da Rádio
Cultura, apresentada as quartas-feiras, às 20 horas.

Tem mais de 10 anos o programa de Walter
Júnior uPara cada coração uma sentença", transmitido
às quintas e sábados pela Rádio São Paulo.

TU ¦_. Ainda este ano, a TV-Cultüra deverá1 aassar por radical modificação na sua li.
nha de programas. Cuidará a emissora somente de en.
trevistas, esportes, notícias e reportagens "ao vivo4*.

Hélio Ansaldo apresenta, de segunda à sexta-
feira, às 12,30 horas, no Canal 7, q programa "Quando
os amigos se encontram".

O Grande Teatro OVC, do Canal 5, reprisa meiv
salmente a peça que receber a maior aprovação do
público, o que é feito através de carta.

V';:I.

O pistonista Dizzy Gillespie foi apresentado em
rápida temporada internacional pela Rádio e TV-Record.

€> Sílvio Caldas e o repórter José Carlos de Mo-
rais (Tico-Tico), receberam a medalha "Hipólito José
da Costa", setor de televisão, conferidas pela Associa-
ção Interamericana de Imprensa.

A TV-Excélsior tem aos domingos, às 20 horas,
um programa especializado sob o título "Esportes 9",

& Aloísio Silva Araújo vai bem com o seu pro-
grama humorístico "Bar do ponto", transmitido pela
TV-Paulista, Canal 5, às quintas-feiras, às 21 horas.

Com um Rodeo e outras atrações, foi inaugura-
do o novo ginásio da TV-Record.

iris Jackson do Pandeiro, Almira Castilho e seus ritraistas
estrearam na "La vie en rose". Muitos aplausos do pú-

1)lico para o casal de artistas. • Outra grande estréia foi a do cantor Or*
lanáo Silva no "Quartier Latin", que em seguida apresentará Jamelão.
# A Cantina "La Fiorentina", propriedade de Sílvio Hoffman, conta agora
com José Vasconcelos e Zeloni, em números de comicidade. «1 Joel de
Almeida vem se apresentando aos sábados na boate "Pierrot" t em São
Vicente. $ Na "Adega Lisboa Antiga" é muito apreciado o cantor Fer-
nando Araújo, cujo repertório reúne músicas de grande sucesso. 9 Borges
de Barros, comediante do Canal 5, tem excelente atuação em "Nem Zeus,
nem eu", revistinha que vai ficando no cartaz do Oásis.

TEATROS
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$ Os "Jograls de São Paulo", que
estiveram excursíonando pela Europa,
iançaram tm Portugal, pela etiqueta"Parlophone", o microssulco de "45"
rotações, com "Mister Golden" (de
Carlos Lira) "Samba de uma nota sfe»
(de Antônio CarSos Jobim e Newton
Mendonça) "O pato" (de Jaime Süva-!¦¦. Neusa Teixeira) e "Ouvi dizer" (de
Maurício Barros© © Roberto Ribeiro,

# Selma Ribeiro, irmã de Agnaido
Rayol, vai abrindo caminho no mundo
fònográfico, tendo gravad0 o seu se.
gundo "78" para a Copacabana.

NOMES EM CARTAZ ,
0 PAULO BONFIM em "Ronda dm

artes" (Canal ?)

6 TÚLIO DE LEMOS, produtor de
vários programas do Canal 4

<W ZILDA CARDOSO, na "Praça da
alegria" (Canal 5)

& RAUL TABAJARA da equipe es-
portiva do Canal 7

9 ARACf ROSAS, anunciadora do
Canal 9 ' -

<J| Aproveitando a presença de Do-
mênico Modugno, a "Phillips" lançou
o seu último "LP", intitulado "Nuo.
vi sucessi l"o

$ Wilma Bentivegna reapareceu
com um "^8" de sucesso, da "Odeon",
interpretando com Ciasse "Aa folhas
verdes de verão". .

<$ A "Chanceler" iançou o "LP"
deWadik Soriano "Quem és tu", tí-
tuio tirado de umâ de suas criações.

i% Bibi Ferrei^.% terá brevemente na
praça o seu primeiro "LP" lançado
pela "Phillips".

£ A Comissão Municipal de Teatro
opinou favoravelmente sobre a pr*-
tensão do Pequeno Teatro de Come.
dia, que deseja ocupar o "Leopoldo
Fróes" pelo espaço de sei$ meses.

£ Maria Delia Costa retornará bre.
vemente ao seu teatro da Rua Paim,
apresentando á adaptação teatral do
romance "Jubiara". de Jorge Amado.

% Com a peça "A vida impressa
em dólares", a Cia. de Teatro Ofici-
n?„ espera poder inaugurar em agosto
a sua casa própria, à Ru» Jacegual

$ Nélia Paula e Amândio Silva Füho
estão confabulanrio para organizar um»
companhia de revista, que iria atuar
na sala azul do Teatro Natal.

mos1
A peça

que a
"Esta noite improvisa-
Cia, Nídia Lícia apre-

senta no Bela Vista, esteve durante 20
anos sem ser encenada. Era crdem
da atriz Maria Abba, herdeira dos dl.
reitos autorais da obra.

nTnrnTiflBMiiw''nii,Mm°Ml^^ mm
Tfe Viajou para os Estados Unidos

o produtor Franc0 Cancellieri, ende
envir..ará osforços para contratar
Sidney Poittier para desempenhar o
papel principal de "Jubiará".

* Os Cínes Pedro II e Santa He-
lena vão desaparecer. O primeiro por
demolição do prédio e 0 segundo por
intimáçâo judicial do IAPI.

ir Eva Wilma tem mais ou rrçenos

certo a sua participação num fume
que será rodado em Roma.

A falta de filme virgem vem
criando sérios embaraços à indústria
cinematográfica brasileira.

Richard Poittier está realtaand»
mais um grande drama da histon
romana intitulado "O rapto das sa*
büias".

I
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PAPAI 
Paulo Gracindo completou, dias atrás, mais um ano de vida. De existên-

cia cheia de trabalho, vivida para a sua família e a sua arte. O animador ale-
gre de auditórios, o ator apaixonado de novelas, o produtor de programas humo-
risticos, é. em casa, simplesmente o papai camarada, o bom esposo e o homem tran-
quilo. Como o vêem, nesta foto, junto c-.un a esposa d. Dulce, o Gracindo Júnior
(18 anos) e a caçulinha Lucila (4 anos). Paulo tem mais 2 filhos : Leonora e Te-
resa Cristina, de 14 e S anos, respectiva mente.
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I-riTÀ PHESLEY — (Senta Fe do

Su!) — A RR ê a sua revista ? Isto
muito nos honra. Temos feitos suas
capas, com seus artista^ prediletos.
Observe e

JOAOU5NA TERE2A DE MACEDO
(?) «~ LuSs Gonzaga está cantando

n& Mayrink Vefga,

JOSÉ* DINIZ LOPES — (São Ber-
nardo do Campo) -~ Gratos pelas pa-
lavras gentis, Ceily Campello mora
em Taubaté.' Vai uma ou tíua„ vozes
por semana a SS© Paulo.

UJtZA CASTRO
que possível. í^i ?

(Rio)

SELSVÍE LIMA — <Nii*rói> — RiMU
dínha não tem parênteses com o f&«
Secitío Va&sottrthhat

OLGA MORENO — (Blumenau) —
Muitos programas, na televisão, sã:>
filmados pelo sistema "vídeo-tape".

LÍA — (Rio) -~ Não. A Marflfa Ba-
tista, nue só agora você está confie*
cendo nã0 é irmã tíe Linda e Dircinha.

LüiZ CLAUDÍO — (Paraíba tío Sui)
Lute, os artistas, dificilmente, po-

dem prever quando iráo a deterrn!rs^.
do iugar* Oub convite* surgem tí$ re.
ponte.

Lego

CLÉIA BARBOS — (São Paulo} ~
O seu cantor favorito* comprou o Ca<
düac com a renda tíe- um sò disco,
aquele tango» "Cinzas do Passado".
Sorte l ¦-.

LUÍZA — (Rio) — Di2 o Teixeirinha,
que o "Coração de Luto", conta uma
história verdadeira*

ii

ílffll

íi

¦PI)

ROSA MARIA — (Petíralva) -f* Pu-
xa ! VocS quer um álbum, inteMnho,
só com retratos do Cauby 1 Vamos
estudar à idtift.

FRANCISCO JOSÉ' —- (BelD ílori-
Zonte) — Dalva tíe Oliveira, rio mo-
mento, atua como "free-lancer", na
Rádio Nscicnal e em alguns progra-
mag ce TV.

NADYR- P. VALLE — (São Gonça»
!o% -_. Você acha que o Francisco
Carlos ainda é ó "Rei dos Brotos" ?

¦Tá bem o

SÔNIA MAF.TA MARTINS — (São
Paulo) — Pensando bem, quase que
não existe mais artista do Hio, ou de
São Paulo, o rádio « a televisão, pau.
lista e carioca, estão tão unidos, que
nâo faz mais diíercnça. pode crer.

RUT1NHA DO FLAMENGO — (Rio)
— Va!**eâ Filho pode ser encontrado
na TV-Tupi ítirt Urca) ou nos estúdios
de W„i_om Macedo.

MARIA GLÓRIA SILVA — (JVo) —
Maria» quando perguntamos, "Quem
será c novo Rei dos Brotos" ? foi pa.
ra que vocês $e manifestassem, mes-
mo..E aqui está a sua manifestação :
VK* o Francisco Carlos".

MARIETA MARTINS — (Belo Ho.
•riason*«> —¦ Será qus você não cj^sta
d- Cauby ~ Vo^ê <rxa:.*erou an dtx^r
gtie, tíh. RRj só sa! capa com «3e,
Veja bem'..*

- HELENA S. CUNHA — (Recife) —
CauSy não ciita mais na Tuoí. Can-
ta. agers, no rr^grama 6o Paulo Ora.
cindo e no do Manuel Barcelos. Mas(
não tem contrato com a Nacional.

LUIZ SAMPSON — (Rio) — Quem
foi que disse ? Mára Silva e Sidney
Más, 'vivem mais felizes do que mm-
ca.

VERA MULLER — (Rio) -
o Orlando Dias lhe envie a
quô vce£ deseja. £ie quase
gravatas. Escreva-ih© J

- Talvez
grava'.*

não usa

LÉA CARVALHO — (São Paulo)
Cauby Peixot0 já voltou c está can-
tando na Mayrink Veiga,

SAULO FERREIRA — (Recífô) —
Oa cantores recebem muita cor-
respondência. Daí, naturalmente-;, a de
mora da respe»^*

TELMA GOSTON -~ (Itu) — Ainda
nã0 foram escolhidos os padrinhos do
casamento de Cel.y Campello.

VERA LIMA — (Rio) ~~ Pos_!vef.
ment* mais d* ctm Fans-Clube_ Emi-
linha possui cm todo « Brasil,

LAÍS VELHO —
f'dfíc'1 conseguir c
tente..

(Rio) — Vai ser
que deseja, mas,

HILDA AVELAR — (Niterói) —
Vocô mora pçrtiniiQ. d& um pulo ao
Pio s peça um H?.** numa úzn **-
vês, ou numa agência de pubüct.
dado, Quem aab« ?.ít

MARIA APELAR — (Niteró!) —
Cá pra rfós,' garôta-pro].cig?índa não
_>anha tanto ássirh <Ca(isa tíe trinta
mil cruzeix-os per m_s, E as despe-
sas ?..

LAURITA PECANHA — (Floriahó.
polis) — O melhor é você escrever
diretamente para o Anísio. As pergun*
tas só êle poderá responder.

ZILMA COUTO — (Recife^ —- Luíí;
Wanderley é n^rtipta, mas começou t,
aparecer em Sào Paulo,

LAURA — (Rio) — O que vr>c$ n^s
escreve a respeito do locutor não to.
demos, nem devemos publicar. Vai
complicar a vida do rapas.

JOSê HAKOLDO — (Uberaba) -
Aníso Silva nao é parente de*Orlando
Süva nem de Moreira da S Iva.

IL2E F. DE CAMPOS (S. B^rnsr.
do do Campo) — RüTH GONÇALVES
MENDES (Londrina) — DULCE (Pe*
trópolls) — CÂNDIDA TEIXEIRA
(Rio) — SONHADORA APAIXONADA
(RÍO) — FAN CLUBE MARIA ISA^
BEL JACAREPAGUÂ (Rio) — APV
RECiDA S. SILVA (Rio) — jaMíLY
HOMÁ HABER (Riol —- JUSSARA

vMAZ2UCO DOS SANTOS (Santo An>
ge|0)>— GEORGINA BiANlNí (Rio)

ALZIRA BLEY (Vitória) — PAU-
LO MELO VALENTE (Río) — SAN-
DRA REGINA (Uberlândia) — HO-
ZANA PODRÍGUES (Tupâ) — AM 6-
LIA KATSU K O MÜRAMATSU
(Sao PátitO) — LOURIVAL MAXlMí-
NIANO (Bahia) — WALTER DE CAS-
TRO (Fortaleza) — OERALDO AL-
Bí:.rto (Intendente Câi^a^a) — Sô*
NíA BARROSO FrEPJ^A2 (Patriarca)

LiLÁ (Rio) — ALAfDH GOMES D5
MELO (^h'^&méhharr'osbk) s SELMA
SiLVEfiRA UMA (ftisoír*) — Estamos
e?rMri?w!lv/earinhr^amrnt* -as <u_ôs-
tõe, que
procurar atendS-io&;

enviaram. Vamos

'V,

y

ANA MARJA FURQÜiWS — (Sar.t"*
An^iàôlo) — Você rt*.ç?e pwz n^s
atenífamos ao géu pedfdn em relac-âo
à& Chico Caries» mas não f»2 0 Pe"
d ido. a>Y'

- "VERA LANE rTCONF, — (Rio) —
Cauby Peixoto nâo trabalha como ator
no fume "Carmencita'

FAN DE CAUBY -- (Taubâté) —
Câuby voltará à sua cidade quando
far1 oontVtttado. T«rá muito praaep,
5absmo_c

GEP.ALDO DA SILVA MAZZO -
(Juiz de Fora) — Marlene disse o que
quis. e colocamos nossas páginas para
Emilinha responder, também, 0 que

á/Çádê*
m mim. i3i - no

Jffimmàmu
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¦ri¦UDO aconteceu
quando o Abe-

lardo "Chacrinha"
Barbosa começou a
sua campanha con-
tra o rock. A argu-
mentação do disc-
jóquei encontrou a
mais ampla reper-
cussão com os lei-
tores e os dirigentes
de emissoras. Mui-
tas discussões se vé-
rificaram, defen-
dendo, uns, o Cha-
crinha M acusando,
outros, o disc-jó-
quei, dizendo-o ini-

ciador de um movimento que lhe renderia muito car-
taz... e nenhum proveito para a música popular bra«
sileira. Certo ou errado, a campanha do Chacrinha
prossegue, agitando opiniões e provocando até mesmo
reações violentas. -

Um exemplo ? O disc-jóquei Gérson Gonçalves re-
solveu "comprar a briga" com o Chacrinha. Declara,
para todo mundo ouvir, que o outro, iniciando a cam-
panha, prejudicou-o de maneira incrível. Como? O
mesmo Gérson Gonçalves, que jamais escondeu o seu
desejo de aparecer no noticiário (chegando algumas
vezes a ferir esta revista, através do seu programa na
PRA-3, para que lhe respondêssemos e trouxéssemos â
tona !...), argumenta que a sua emissora resolveu a:
cabar com o programa de rock, por ele apresentado ha
algum tempo. Com isso, diz o Gérson Gonçalves o
Chacrinha deu-lhe um prejuízo de muitos milhares de
cruzeiros. Desta forma, o disc-jóquel prejudicado só
vê uma solução : vingar-se de quem atrapalhou sua
vida. Diz e repete que está disposto a dar um "tiro na
boca" do Chacrinha, se as coisas não mudarem. Esta
desesperado. Furioso, mesmo. Insiste na ameaça. Mas,
pelo visto, o Chacrinha não está dando muita ™por-
tância ao assunto. Limita-se a sorrir, quando lhe fa-
iam na hipótese de morrer assassinado pelo seu cole-
ga de profissão...

mrmm

Enquanto o Gérson Gonçalves sorri, no medalhão, Cha-
Crinha, na foto ao lado, empunha a vassoura e garan-
te acabar com o rock. A "guerra" esta fervendo.
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FESTA—-A gravadora "Odeon" festejou, condig-
namehte, um acontecimento grandioso : a venda
de dois milhões de discos gravados pelo Anísio
Silva. O cantor recebeu homenagens merecidas
e até emocionantes. Na foto, êle aparece acompa-
nhado com os seus parentes naquela festa bonita.
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VISITA ILUSTRE ~~ Foi a que fêz Almeida Cas~
tro, diretor das Associadas <de Pernambuco, à TV-
Rio. Compareceu êle ao programa"Pingos nos
li", falando sobre a evolução da TV no BrasiL
Naquele programa do.Canal 13, Almeida Castro
fêz considerações de grande interesse público.
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EXCURSÃO — Contratado pela Agência Aípa
(de que Paulo Gracindo é um dos diretores) Or-
lando Dias viajará pelo Norte e Nordeste, duran-
te um mês, até 17 de setembro. Na foto, o cantor
aparece com José Renato, o empresário Seara
Martins (que o acompanhará) e Neusa Maria.
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ESTRÉIA — Das mais auspiciosas foi a de Mari-
sa Barroso na Rádio Mayrink Veiga. A estrela,
eleita a "Melhor Revelação" de TV, em 1960, es-
tá cantando, agora, todas as terças-feiras, às 22
horas, na PRA-9, além de se apresentar também
em televisão na Guanabara e em São Paulo.
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ANIVERSÁRIO ~- O mais antigo programa es-
tudantil do rádio brasileiro, que chegou a con-
gregar até mesmo 50 mil sócios em todo o País,
completou 10 anos de existência. É uma apre--
sentação da PRE-8. Na foto, Maria de Lourdes
Alves, Roberto Salvador, Maurício Rabelo, etc.
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PLANOS — Em Brasília, o correspondente da
RR, Zalr Cançado, verifica, ao lado do sr. Hélio
Cirino, diretor da Rádio Nacional da Novacap,
os planos dessa emissora. Como se sabe, a Na-
cional de Brasília Já está operando em duas fre-
aüências de ondas curtas: 6.065 c 9.665 Kc.
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PHILIPS ' ;"'.7*

* A lâmpada Philips Argenta, de buíbo opa-
//no, proporciona luz suave e sem sombras -

e nao custa mais.

LÂMPADAS PHILIPS - MELHOR NÂO HÁ.

PHILIPS
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VfOLT0U, com a monotonia de todos os anos nesta

época, a semore esverada "briga" entre as emissoras

de TVs e os clubes de futebol, do Rio. Por causa do velho

problema : "A TV afugenta o público do Maracanã". Afu-

genta, mesmo? Sim, mas quando jogam : São Cristóvão x

Canto do Rio. Num Vasco x Flamengo a TV so rouba

espectadores de campo numa proporção milimétrica. Tor-

cedor de futebol não se contenta com a imagem em preto
e branco. Para êle, a beleza do futebol está em sentir, a

sua frente, a pujança meio mística de um Garrincha. Ou de

respirar aquela atmosfera empolgante, num misto de an-

gústia e euforia de um gol trabalhado desde o médio ate

o ponta-de-lança. Botem um Pele no Maracanã e deixem

que todas as TVs do Brasil funcionem lá dentro. Ainda as.

sim a renda do espetáculo será fabulosa. Está certo que se

exija um bocadinho mais nas taxas pagas pelas TVs. Vi-

gamos, de 120 para 160 mil. Já é razoável. Daí para cima,

será um autêntico apelo à ignorância. Por motivos óbvios.
i ;.

^^MMmMmmmmwSV^^^^^^ VflB

^fl flBflf ^fl ^fl Ia» at

^aL^aflB flV ^K
fl-™"^^ Bb*. ^MW

¦ 77 flB, '.-. nJl

flB vm\

_Bb—. Bb
flB ^mmmm

SfflSSEESBSHSKÍ

"Zt UNHO" TEM QUE TRABALHAR MUITO
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• Jorge Loredo, que é o "Zé Bo-
nitinho" da TV {Canal 13) nunca
foi amigo das viagens. Esse negócio
de viajar, todas as semanas, pra lâ
e pra cá (à maneira do Ronald Go
lias) nunca seduziu o homem por
quem as mulheres (pelo menos di>
ante das câmaras) morrem de amô-
res.. Mas, aconteceu que o mesmo
"Zé Bonitinho" (que é um boa-pra:
ça) teve que se submeter à yigési-ma-primeira intervenção cirtírgicft.
Resultado; gastou as últimas reser-
vas de $$$ que possuia. E artista,
diga-se de passagem, não chega a ser
um Onassis. Vai daí, "Zé Boniti
nho" enfrenta a realidade : está via
jando mais que os aviões de cãrreí

ODR. BRITO...
^r No primeiro momento náo ati.

namos com as razões porque o dr.
Brito .Cunha proibiu a nossa entrada
no Hospital Souza Aguiar, embora b
nosso apelei da que desejávamos ape.
nas um minuto com o nosso fotôgra.
fo, Euphrpsm0 Mello, que fora atro-
pelado. O nosso objetivo, afora o as-
pecto mo^al è social, era 0 de saber,
tí0 Mello, seu número de registro na
Prefeitura, pois que tratávamos da
sua remoção para o nosocômio da Av.
Henrique Valadares. O úv. Brito não
permitiu porque "não abria preceden,
tes !".,, Estava esquecido das con.
cessões que fizera à TV, permitindo
que o Flávio Cavalcanti focalizasse,
ali, até doentes moribundos ! Por que
o critério estapafúrdio e ridículo ? Fo.
mos compreender, dia*, depois» quan.
do dali retiramos o nosso companhei.
ro : haviam socorrido(S) o pobre do
Mèlfo como se atende a um animal
asqueroso. A ta! ponto que os medi.
cos do outro hospital tiveram qus
«ubmetê-ío a uma oparaçã© na per.
na, Já que n0 outro estabelecimento
de saúde (!) êle fora jogado às feras,
Se lá permanecesse talvez ficasse in,
válido í Especialmente pelos cuidados
de um "enfermeiro" chamado Símens,
que possivelmente serviu num dos
tampo* de* concentração de HUier..,

ra. Onde quer que haja um "show"
lá estará o nosso bom Loredo. Ga
nhando ot cobres que ainda está de
vendo aos médicos que lhe salvo-
ra.m a vida. Fazendo graça, já s&*ê.
para enfrentar uma situação muito
séria... ; ,-

MOACIR FRANCO QUER
SER STAN LAUREL

VJ PRÓPRIO comediante (dos
mais famosos da TV-Rio) confessou
o seu desejo ao cronista : o de vi-
ver, ha TV, as aventuras de Stan
Laurél, o Inesquecível companheiro
de Oliver Hardy na série de "O
gordo e o magro". Se o Moacir dá
para a coisa ? Êle fêz a imitação à
nossa frente e nos convenceu cabal-
mente. A perfeição é gritante. Con-
fessa o Moacir entretanto, que só
vai apelar para o recurso no mo-
mento em que seus atuais persona-
gens estejam exauridos. Assim co-
mo quem retira o dinheiro do Ban-
co em última instância

BRASIL, E
PRIMEIRO <$#$

• Em recente estatística dos to-
tais de receptores de TV existentes
no mundo, o Brasil figura em déci-
mo lugar, com 850 mil aparelhos.
Ao que tudo indica, já agora es-
taremos pela casa de um milhão,
bem mais próximos da França, que
tem 1.240 mil. O primeiro lugar, é
evidente, cabe aos Estados Unidos,
que têm "apenas" 52 milhões de te-
levisores ! Depois, surgem a Ingla-
terra, com 9.627.000, o México (5
milhões), o Canadá (3.600 mil), a
União Soviética (2.600.000), a Ale-
manha Ocidental, o Japão e a Itália,
todos com 2 milhões e pouco mais.
Somos os primeiros, sim, mas... na
América do Sul, porque a Argentina,
segunda colocada, tem somente 350
mil receptores de televisão!

200 MIL PARA

EMBORA 
ganhando 90 mil

cruzeiros por mês, o Vaga-
reza acha que podia estar bo-
tando mais algum no bolso, lá
na TV-Rio. Acontece que êle
assinou um contrato, com o Ca-
nal 13, quando ainda não era
um ídolo. Chegou a fama. e
o problema surgiu. Vagaréza
sabe que o Chico Anísio anda

Estávamos céticos quanto aos teatros do Canal 9. Depois de uma
série das melhores, a TV-Continental foi perdendo o gosto pelo as-
sunto e deu de apresentar coisas horripilantes, Mas. para lá foi o
Fábio Sabag, que é da escola do Sérgio Brito e sabe o que fazer
com bons artistas. Deu-nos, assim, uma representação convincente ao
"Lampião", que Rachel de Queiroz escreveu com aquele tale££
indiscutível. Aplaudimos de início a caracterização perfeita do MU-
ton Morais, impecável nos tiques, na soberba e nas simbioses ao
"Imperador do Sertão". Desempenho magnífico. Dele e de M?yz
Miranda, que não corihecíamos e que nos deu u'a "Maria Bonua
na exata. Artista completa ! Muito bom. todo o elenco, em que 1'
guras até então desconhecidas para o cronista deram um ,/s'%0^
de dignidade artística. Louve-se também Sadí Cabral, numa "ponta ,
valorizando-se como se fosse o protagonista do espetáculo.

*%^^

iSp,''
»ím*iwM^^**h#-#m w * ,y .



.,..-,,.*..-.-, .,,'.'^",-,*"I'Y n_R-B_______HH_____>':> ?•••' ''' 
",'•,'Y;(3S|KHBHBfíí•,•¦¦?:>'¦','''' "lIEmmBMnBwsiig!y^rm:m^^^... ¦_____, ,, .._.._ ,, „ ,,,,   ,»--_.~,-,,.,.-,...~,,~.j,wI^..m.w«^^,', * ¦.¦'.'*¦ .. _S9UuaN_^_H__L___n^ i .•\A||^^^H^^K|S^^MMÉt^b_MÉM______^_____^_____________^ bÉSJUIKHBk

_*' SísSSifc*'" ' '¦¦ i'"-' *-¦'* *"¦*¦ '¦*¥;¦-ii--.*: .i-.^iiif^^i^Yf^.Hij^'..' . x-" w *-^:r í*i^''_''^"i*j.*~vrt* '"-* rir__Mfc_t ^t _iéí—y _l<__—fwtf^^.^^

_^á(^^ ^___. __¦ __¦ W>'__í___r '.'í-<'^B ^P":'YYYYk™ ¦ Y/'-^^^™'
dmmmr ^a\\. W\ _H -^sfií-cSstt '¦¦ -Ül V ¦'•;'J_B _¦¦'.¦¦"' ¦'¦¦-¦/-*¦ :'r:!í__________B

i|9r ^^a ^H ^B ífflilHnIVHW ¦ - -'" ¦ w?^wll_ifl B'• ''Y'Ha|«m^^-_^^' ^''-;-*^ss!___________r
^m^T ^^Am. \W _H r_l___mB-WF YY-.. '-;^H ^fc.''¦?."¦•¦ 

''-"y^M 
_H'';'~ *^_^_l

^^¦W ^^__ I _______ ' •''.¦'¦':".•'•'¦ ^K'Yi..-'.•...;¦' . .':.¦ Hf' 'V«$__H
^^_. ^^k _¦ IPIÉ. ::' ¦•'•__ _r ^YYjU PP^ ' '^„?si_i

^___k. ^____ I ^f?lbíÍ ' Jj|gj|j|| V ¦ »;.,. ¦~B 
^a __¦ __¦ ______i ____ P!__ ___r :/ -'• '.'':":-'^fm m- 'T K__y____

_¦_. ^a. H _HHn „_s ^':'-: .:''-.'.- i II °y?y%i'mm
^_____ -___. __¦ __¦ S-iWííiseB ¦ —¦ ____5S______£í„í__F-. .' ¦•.¦¦-"..• _________________________________¦< -:i.'-: - . ,. ' &______.^_____a ^_______k. _______ ________ _V__-____i_. ¦¦ -:_______ _____a&i!3S_______a_;______FíV1.-.*'.¦¦;-¦¦ '¦<;'.:>> ...r ;.H H ¦- %'-v'^.^SPfla-t™i*_¥_H._-__H

^____. ^___. _¦ _¦ MMSm. _H ¦______«_I___f ;-tH __fô. .;• *"-m>,b]
^^__. ^_____ __¦ _H *^iít_n. Y'_-l lilv':'«w^" ' 'x ¦¦'¦''^B ____P-'*' • ¦'•¦'''¦•*¦'AmkmmmmWiL$. -*!!&___

^^L. ^___^_^_v _^_i Êj-cáffc^®» - .¦¦¦'^^i ^BPSç'--"^''i^'''.*í:: '" • - JIW ¦ - -___- ___&¦_£ „___i__^ ¦ _H ___^_P^^;^-?^.^- -^!_{™® ^__________l - -

^__^. 1_M __H _^^^_ '''y-^Arnm mmmm\^mmWiàmmm w^MMi'^ ¦y-[1.M:^mm
____L _^ __¦ A'»1!!»*!™.» ' '.__^_^_^_l________________________________________PF%0.:':^

^___. -^_^__ll Y&ISÉH BBmjí^ • ^_____F^9Jí£_li P^ ^^^^S
^__^_ __H P_&_wo_ti' .j_^ls^^w-ÉaiM^-YY;ij,^B ____f.-';--:-v-:^._^_l-?-_5--i -P&-.-Í EfM^ià^Mí^i^^^^SJI ^' ' t'1- '^>b^'^^_^__B'

^____ _¦ _6t_M_B_. '•'• ____£___1_kI____. _¦ ..P-.".:.1-^-**--íí^ _¦ í__I ____S_li__M_B -r^ ^fô]%w__K-^...k ^H • i^ f-BHB ^-H-_tS-^_g»_B_l B^jal m_s„ - ,vjb^^^^^h^^b^HiBj iwr 'Y' ^^Wr * ,v:^v #i^^_í^_l__________l
^_________k. _B ' ' H_Mffl ' JÍ^-^Sl^ÍSÍW-B^B mmr *^^^^^mW^^^m\ _fcÉ^_SJw^i^ ^^UBr

^_____ JWHHB-BI'''.'- _______l_^yil__ÍI_^__a _P^' ¦ Y^B Y_l»_ s|b !
^_____ j_@_s__i_ Vm> _'_! _S " Y -m".'Y?_i __^S<^^wy^SiS^I> "'•'__^jcti_—_nfil - - _______l

^_____ _B _a__3_l Y':$- ' ;^ll_________B__________________________r L' "¦'" '^__fS ___U__t ____i___5k_i__ii B
^a '^W__«_9k _SB_rí_. Y'.>Vl 

' *¦ v;>Wí^^?_S3MIIsíbIÍÉ _B_JJ5_^__?-..'. <ir^^M^MMÊm\ ¦ "*Y". '-'-'_______¦,
^^^L __9ft^_B ¦i^f_f' <. ^4^f?S_^Klla3_S ^^^"Yv'Cv ''rí„^%_flÍ_B ih^i^ * B-

vW ________! '''<^__§_Ha !______! I_«8_íw^í > "IjíãliS Yífc__l
v________k ______________M ____™^^ í^^^^_ffiGÍ_J__ _¦_________ ^__^_ê_____I ____B_iK>:-? >' <'> • ' .H.cS.S-^V'-' 

'¦ ' •'j-.Mfyàsffi&jjAm

^^_9^HB_9____k« ^sl -":^^-^^P^^'^''^^I-^íÍm m^^iíí^^^^^^^^F^^^^^^^^S^¦ ^H ^"^^^ l--:i^^ii^-5í_i__i___B0_»_. iÜsH ;-"Y'>^^i^_9 HiilíM_liii':'i. _ &___________bb5íí&. HI^BJP^^^ Ba|MHHBSia. -^B ^ r^. j_____ WW9Sm^^í:'^^^:-^'^^^^^Ê ^^I^BB__B__B__B__B__B_E

í^keM / ___ÍI_ís§ ,t' 
' ?'?^_I _-_-i-Íl__^^I^IÍili 1__^K^_3_ B

Si"' mfflkW&mWMmmWM&MmWM Wmxm'0X'"X': .,?;'»-£:?___ mmmWmimSmm mçMámítXXX . »?___i.______________________K_^^^^^^^^a^^^a^^^^^^^^^^^^^^^^a^mmmm^^^mmm^ ¦%"r-^0^^Mflirr ____^l!__il__^s*__!_"Sl¥i: *vw^?j-i3a.!t^;Y. trij^^AvV^B B»Spi.gJa^g.^sF?RBBJBB p_ftSt^^5^^y_; '^iMíai

¦¦¦''*.-% ¦¦- ."¦ '-':? 
.. • .•¦.«''.¦> t -.-.-,. ¦ 

,;¦ :»¦'.'-¦ ".;*'¦.'.,;¦- "'•-¦£.' í1;:-' JgDK&üaUQj. «Bi ;V '

"J 
í-Vi__

BORELLI FILHO

A SOPA VAÍ ACABAR.'
# Di/idlmente a TV (pelo wienos

no Rio) poderá continuar apresen*
tando as chamadas "atrações inter.
nacionais". Por diversos fatores,
desde a limitação imposta por lei
(numa sábia decisão do Presidente
JQ) até o argumento, ainda mais
contundente, de que não há dinhei-
ro para se panar a esse pessoal que
só funciona na base do dólar. Veja-
se o que aconteceu com o moço
Frankie Avalon, que é um ídolo
completo na América do Norte. Can-
tou em São Paulo e foi-se embora,
porque no Rio não lhe podia pagar o
que pedira. Com o dólar na base de
260 cruzeiros, é preciso "um cami-

VAGAREZA
ganhando coisa de 4UU men-
sais, quantia não muito longe
daquela que percebe o Golias,
no Canal 6. Daí, Vagareza, va-
garosamente, já traçou seu pia-
no: vai entrar em férias e na
volta mete lá um pedido : —
"200 mil por mês, chefe Péri-
cies!" Se a TV-Rio vai dar,
ninguém sabe...

RITICA

ü âliMPIÃO" ^JBlc J

nMo de dinheiro" para se conseguir
que um cantor qualquer, do estran-
geiro, venha màstrar.nos os seus
rocks ou baboseiras parecidas.
Haja coragem para traze-los.
Coragem e, em muitos casos, desa-
mor ao dinheiro. Porque o prejui
zo será ynais do que certo!

GOLIAS,
PRIMOROSO!

' -• :' I ' •¦}¦¦
I

QUEM 
viu o Ronald Golias,

na noite de 14 de julho, na
TV-Tupi, vivendo aquele qua-
dro do passageiro apavorado
num avião, nem há dúvida:
desopilou o figado por muitos
dias. Dir-se-ia que o come-
diante paulista estava disposto
a mostrar que não perdera a
velha classe... e deu tudo o
que podia ! E como o fêz" bem*
Com a sua graça, os seus ditos
(sem apelar para a chanchada,
como se está fazendo muito na
TV), Golias realizou um "show"
de alegria, envolvendo o teles-
pectador. Dêem-lhe "sempre"
daquela natureza e o Golias,
sozinho, pode ameaçar a lide-
rança da TV-Rio, nesses dias,
com as suas "Noites Cariocas"!

# Francisco Anisio e Vaga-
reza "dividem" o troféu, as-

sim como que aceita repartir a
liderança, de um prêmio. E se
alguém tiver que dizer qual o
melhor dos dois, também fica-
rá indeciso. Já o mesmo não
aconteceria se o vissem jogan-
do futebol (como o fazem sem-
pre). defendendo as cores do
time da TV-Rio. Francisco Am-
sio é bom de bola. Chuta com
os dois pés e sabe fazer gol. Já
o Vagareza... bem, dizem que
êle, em campo, é apenas um"enganador,"!

BALBÚRDIA
# Ninguém entendeu aquele filme

"Cangerê", levado na série "Cineno"
(uma boa idéia, embora parcamente
realizada) na TV-Continental. Sim, o
filme era péssimo. De molde a fazer
até o Adolfo Cruz desacreditar" do ei-
nema nacional Mas, o que ninguém
entendeu foi aquela história da pelf-
cuia terminar no meio da exibição,
e, depois do "fim", continuar com
a metade do enredo. Uma coisa de
arrepiar cabelos. Botaram as partes
do filme erradas, deixaram como es*
tavam... e tocaram o bonde!
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Ckante o 3lá 1avio: êle resolvei
UANDO você estiver enfermo, precisando de uma ambulân-

Wéia nâo se arrisque: não telefone para o Pronto Socorro
oura e simplesmente. Fale antes com Flávio Cavalcanti, o^unloo
homem do mundo a quem o dr. Brito Cunha, diretor do HSA, per-
E q- T''invada" o seu hospital. Fale com o Flávio para ser so-
Sdo Com o seu prestígio (inconteste) na TV, o bom do Flávio,
aue não tem culpa de ser famoso e conseqüentemente dar cartaz
a gente sequiosa de publicidade, com certeza lhe arranjará uma
ambulância...

\ Y." •
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SABE?
Coisa horrível é u-
ma pessoa cantan-
do uma música com
a letra errada... E
você, que está len-
do estas linhas, não
faça isso Cante,
sim... mas cante
certo! Peça ao seu
jornaleiro a revis-

cimos Can-
onde estão
os sucessos

do momento, todas
as letras que você
quiser: sambas, ro-
cies, baladas, tan-
gos, merengues,
chá-chá-chá, foxes,
boleros, tudo! Peça
agora o " Vamos
Cantar" deste mês.
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SAIBA
VIVER

V. *

''Esses dias" poderão se
transformar para V« ei»"dias úteis" de prazer e
alegria. Faça uso constan
té do UTERCOUNA ü
Tônico uterino e sedativo
ovariàno.

Fará você nada melhor
do qut garantir a tran-
qüilldade "nesses dias'* e,
o mais importante: ser
íéli? e viver!

Basta o uso periódico
de BTBBCÜLÍNA para se-
guir a rota' da ¦ sua ver-
dadeijra vida.
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VMSARAM-JSE, na Igreja de Smtu
Cruz dos Militares, o locutor Ru«
bens Marques de Amorim (TV-Rio),
com, a srta. Wilma Lira Porto. A
cerimônia foi realizada pelo Arcebis-
po-Auxiliar do Rio de Janeiro, d.
Hélder Câmara, tendo como coadju»
vante, o padre Antônio Benko, vi-
gário daquela Igreja. Isso aconteceu
em 14 de julho. \

Â cerimônia religiosa comparece-
ram artistas, colegas do noive e
Paulo Roberto, que é tio de Rubens,
Notou-se também, a grande aflu.
ência do pessoal de «'Ultima Hora"s
uma vez que a noiva é filha de um
dos diretores daquele jornal.

Rubens conheceu Wilma, lá mes-
mo na TV-Rio, quando ela assistia
um programa de auditório. Roman-
ce à primeira vista, com um noiva»
tío rápido, que chegou ao casamen*
to. Wilma era fan de Rubens.

Os recém-casados não fizeram via*
gem de lua-de-mel. Isso porque êle
aguarda um chamado de "A Voz da
América", para trabalhar naquela
organização. Caso venha a assinar
mesmo o contrato (está para isso),
os dois irão residir em Washington.
Uma lua-de-mel aqui no Rio, com a
possibilidade de uma longa perma»
nência nos Estados Unidos,
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Em litígio o empresário Fernando Dávila e o ator Delorges Ca-

minha. O primeiro tem o título "Clube dos Artistas" registrado.

E o segundo vem de fundar um clube com esse nome.

Nesta hora em que Elizete Cardoso faz 25 anos de rádio, há-de se

fazer justiça a Grande Otelo. Foi êle quem encaminhou Elizete

à sua primeira emissora, a Guanabara.

Caio Domingues, eficiente e competente homem de publicidade,
foi eleito presidente da Associação Brasileira de Propaganda.

Última notícia sobre Elvis Presley. Êle está ouvindo várias gra-
vações de música brasileira. E já gostou de "A Voz do Violão .

Nestor de Holanda lançou mais um livro. É edição Pongetti «

se chama "Sossego, Rua da Revolução". Mais um êxito, sem

dúvida.

Orlando Dias vai fazer viagem de 30 dias por todo o Norte, coú-

tratado pela agência artística de Paulo Gracindo. Já viaja corno
"Rei dos Cantores", eleito pelas leitoras desta revista.

>

Um bom filme nacional com gente conhecida do rádio e da TV,

é "Mulheres e Milhões'9. Um policial excelente, que deve ser visto.

Ruy Porto é o novo comentarista esportivo da TV-Continental.
Aquisição muito boa.

Seção desta revista recebe correspondência grande é a "Parada

de Sucessos", visto que espelha com fidelidade as músicas era
maior evidência em todo o País.

Sofreu acidente de automóvel {atropelamento) o fotógrafo desta
revista, E. Melo, figura querida de todos da RR e de grande nú*
mero de artistas. Nosso companheiro está hospitalizado.

Santos Garcia, nome de prestígio e popularidade no rádio, esta
agora na Rádio Rio de Janeiro.

Viajou para a Europa, Gontijo Teodoro, locutor do Repórter Es*
so, na televisão.

Pelo Presidente Jânio Quadros foram proibidas quaisquer exi<
bicões de hipnotismo pelo rádio ou televisão.

i.

Amélia Rodrigues voltou a Portugal. Em lá chegando desdisse o
que aqui dissera. Vai continuar cantando.

Até o momento em que encerrávamos os trabalhos desta edição
a Rádio Tupi estava em entendimentos com Orlando Batista, tudo
indicando que seria êle o substituto de Oduvaldo Cozzi na PRG-3,

Enquanto isso, a Mayrink promovia 7/úhert Campos como o titu-
lar das suas reportagens esportivas, permanecendo a supervisão
da sua equipe especializada com o Lúcio Guimarães.
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JXGtfÀLDO Rayol € Hebe Carnaf*
90 (êle, da gravadora «Copaco**
na"; ela, da "Odeon", TV-Paulista e
TV-Continental) são as figuras, W*
ridas da nossa capa, em foto de Wal-
âemir Paiva, exclusiva para & HB-
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Um rosto bonito c sempre a atração de todos os . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&.

\\ rosto adorareimente feminino e sedutor... use #r«*J&v %i fe^a^^r^Wv ^JSS *^5S$Èlm.
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Sinta corno este Po de Arroz de finíssima consistência
adere harmoniosamente a pele. deixando sua maquilagem

perfeita durante mintas horas... como suas maravilhosas
tonalidades. '..nadas especialmente para cada tipo. dão

do seu rosto uma nora rida... como seu perfume insi-

nuante da n sua personalidade um noro encanto.
F.nrolra seu rosto num finíssimo rcu de beleza...

,om PÓ /.)/: ARROZ CASHMERE BOUQUET!
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Você se encantará com o fascinante eleito das modernas e
atraentes tonalidades que Avon lhe oferece, em base... pó
facial... rouge... baton e esmalte para unhas. Em delicada
harmonia, as novas cores de Avon dão à sua beleza aquele
toque todo especial de encanto e sedução.

( k. é
.AVON CHAMA ... para você experimentar e
escolher» era seu lar, os mais finos cosméticos,
corri a ajuda pessoal de sua Representante Avon.

Somente por intermédio de uma Representante V. pode obter,
em sua casa, os produtos Avon. Escreva à Caixa Postal, 2348,
São Paulo, e uma Representante Avon irá visitá-la imediatamente.
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