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ÉLLEN DE LIMA (vai se casar)
E ROBERTO CARLOS (vai pensar...)
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neste número
COLÉ E LÍLIAN
MOSTRAM

SUA CASA I

Afr-fw\
LUZ DEL FUEGO

um brotinho...
plás^di
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VALE ifüf bemSw?

Oval e retangular: escolha *ü||^ 1
a formato que lha convém

>jf|í JÈ,

• •• Um banhe vai* muM&l *.$&*¦ Ítim4^frÍÊ*.
recoitfôcto que me tfé' ò sea ^ikn^t^ Vp!® Q#W
Mas, compare também o preço ira tmwé®* f$®$#0.
e, na formata aval, é a maior de todo*; * o mais Jtf&t,
Experimente cantar quantos banhos você pO^õ tomar!
cruzeiros, um banha com o seu Sabonete Vale Quanto
cuttq quase mé*. Maior no tamanha, menor nó casto,
banho, como rende um Vale Quanto Pesai

O

Um:

VALE QUANTO PESA

Perfumaria Lopes — organização brasileira de âmbito nacional
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EM vedetes estão guardando a roupa
de trabalho — ó maio com plumas e

"strass" — è anunciam que ficarão ausen-
tes por alguns meses das atividades artís-
ticas. A razão ê clara: vão ser mamães.
Dessa maneira, os íãs de Terezinha Elisa,
Ingrid ia BçtsyÁlvares, ficarão algum tem-
po sem: vé-iás nos shows de Teatros, Boate?
e TVs. Casadas com artistas (Dedé, Augus-
to César e Roberto, assistente de Walter
Pinto), as três vedetes começaram a fazer
os enxovais dos herdeiros. Conta-ssei que os
futuros papais estão mais nervosos que as
esposas, futuras e lindas mamães. Terezi-
nha Elisa, na foto, é prova das melhores.

MAR DUM Z -f.

wm D VEZES
ALTEMAR 

Dutra experimentou, em pou-
cos dias, dois dissabores: Primeiro -foi

o recebimento de um cheque sem fundos
(no valor de dois milhões) por uma longa
temporada que realizou pelo interior do
País. O cantor entregou o caso à Justiça,
aguardando que o empresário desonesto
decida-se a pagá-lo com dinheiro. Mas,
nem bem se conformava com esse logro e
logo sofrteu outra decepção: o carro que
comprara dias antes (um Volks, GB
21-28-31), por 2.900 mil cruzeiros, estava
numa lista de veículos roubados. O cantor
explicou à Polícia que adquirira o carro le-
galmente, comprando-o do Sr. Farid Feres
Mansur. As autoridades investigaram que
tanto o can-
toT quanto o
vendedor do
carro haviam
agido de boa-
fé:, o auto fô-
ra roubado há
algum tempo

e, com a cha-
pa trocadia, f ô-
ra revendido a
.diversas pes-
soas. Os auto-
res do roubo
já foram iden*-

tif içados e
estão presos.

Enquanto isso,
sem perder a

vontade de
cantar, Alte-

mar Dutra
. está sem os

2.900 mil cru-
zeiros e an-

dando a pé..:
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Í?ÒI em São Paulo que a repor-
X tagem da REVISTA DO RA-
DIO encontrou Luz dei Fuego,
em meio a um espetáculo tea-
trai. Nossa atenção foi toda para
o novo perfil da artista: era
outro, positivamente. Operação
plástica? Fizemos a indagação e
Luz dei Fuego não se fêz de
rogada para responder:

— Fiz, realmente, uma opera-
ção plástica há dois meses, com
o Dr. Ivo Pitanguy. Êle foi genti- :
líssimo e sabendo das minhas lu-
tas para tornar em realidade
meu clube naturalista, não co~
brou-me nada, por todo o seu
trabalho. Mas, fiquem sabendo
que apenas operei o nariz e não
fiz qualquer retoque no rosto ou
no corpo, como já andaram di-
zendo. Fiz muita ginástica e re-
gime alimentar, emagrecendo,
oito quilos, voltando ao meu
peso ideal, de 50. A operação fo:
tão bem feita, que meu nariz
quase não inchou e dez dias de-
pois de operada viajei para São
Paulo atendendo ao convite do
Tarcísio da Costa. Trabalhando
em oito sessões diárias, pois o
espetáculo aqui vai desde o
meio-dia até à meia-noite. O tra~
balho é extenuante. Enquanto as
outras moças têm cada qual o

'*„•.• 
i* ¦
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seu dia de folga, eu trabalho
todos cs dias. Fiz muitas amiza-
des, e quando voltar para o Rio,
vou levar algumas das minhas co-
legas para visitarem minha colo-
nia. Há uma mulata que trabalha
metade do dia no Teatro, e a
outra metade como cozinheira
numa casa. Vou levá-la para ser
cozinheira do restaurante que
prendo montar na ilha.

Luz dei Fuego sorri e logo de-
pois continua a palestra:

— Preciso gastar mais 50 mi-
lhões para fazer com que a Bha
do Sol se torne a colônia de na-
turalistas, o que é meu sonho.
Pretendo construir um restau-
rante, com duas partes distintas:
uma para os nudistas e outra
para visitantes vestidos. Numa
parte teremos comida vegetaria-
na e na outra produtos do mar.
Para isso é que pretendo levar a
moça, que é muito boa cozinhei-
ra e adepta do nudismo. Gosta-
ria de ter minha colônia pronta
para os festejos do Quarto Cen -
tenário e para isso desejo o
apoio moral do Departamento de
Turismo, pois acho que minha
ilha pode ser uma atração para
os turistas, e poderia ser incluí-
da nos pontos de visita dos que

. vierem para aquela festa do Es-

tado. Além do restaurante, pre-
tendQ construir uma série de
piscinas artificiais e parece que
vou ter o apoio de Baby Pigna-
tari, pois amigos seus disseram-
me que êle estava interessado
em financiar a construção do
meu restaurante. Se isso f.ôr con
cretizado êle será sócio honorá-
rio de minha colônia. Luto há
oito anos para tornar a Ilha do
Sol uma realidade no cenário na-
turalista e por este ideal estou

.^trabalhando em Teatro. Lutarei
mais um ano, e se não der re-
sultado, doarei a ilha para ser
transformada ém Convento e vou
tratar apenas de minha vida ar-

Apesar de Luz dei Fuego ter
declarado que só operou o nariz,
percebe-se", à sua frente, sinais
de que ela operou, também, o
busto, pois está com o físico bem
melhorado.

Ela ainda nos conta:
Pretendo voltar logo à Ilha

do Sol, para colocar tudo em or~
dem, e depois, talvez aceite um
convite -do Walter Pinto para
atuar na sua próxima peça, no
Recreio. Posso ainda informar
que continuo solteira e livre, e
que procuro um novo amor, mas
tem que ser naturalista.

Perfil de Luz dei Fuegro
é que- é novo. As cur~
vas da artista ficaram
como aB.tes:i ela enten-
deu que precisava me-

>rar apenas o Barâ

w^m
mim
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Carmem Sevi-
lha cantou

duas vezes na
TV-Rio. E cn-
cantou a todos
pela sua bele-
sa e simpa-
tia. Músicos,
maestro e pro-
dutor (Séveri-
no Araújo e
Luís J>elf ino,

nas fotos)
adoraram tra-
balharcome?a
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"•ARMEM Sevilha nasceu mesmo

em Sevilha, Espanha. Iniciou a

lua carreira artística como bailarina

!o corpo de baile do Barão de Mon-

tmartre, de onde saiu. levada por
ornando Fuentes, para o mundo

íinemálográfico. Dona de um belo
•orpo moreno, nada faltava para
lar-lhe o toque de artista in-

írnacional: um bela -rosto e uma
Lgradável voz. Assim foi gravando

piscos às dezenas e trabalhando em

fgual número de filmes ("A Vingan-

;a", *'Europa de Noite" ou 4iPão,

kmor e Andaluzia"). Ficou conhe-
:ida mesmo como a cantora mais
>ela do mundo. Será mesmo?

No Brasil alguns poucos já conhe-

leiam a beleza esfusiante da cantora

|e bailarina espanhola. Esteve ela
kerta vez, entre nós, rapidamente, de

passagem para Montevidéu, sem ter
liavido uma apresentação artística.

ÍMas, agora veio para demorar-se

pior alguns dias, no Rio e em São

{Paulo. Desceu no aeroporto do Ga-

|eão. Contudo, a pequena multidão

masculina que a esperava não conte-

ve um "ohr de decepção. Não por-

que a artista deixasse de ser real-

mente linda. É, que ao seu lado, de-

sembarcou também, o marido da ar-

tista, o compositor Augusto Algueró,

autor de quase todas as músicas der;

repertório de Carmem (dentre elas,
"La Barca"),

No Galeão, enquanto o marido fá-

lava (e poucos queriam, ouvi-lo),

Carmen Sevilha deslumbrava a to-

dos, com um sorriso quente. Para

nâo sair da rotina, repetiu òqae
toda artista diz ao chegar ao Rio;

— Esta é a. cidade mais linda do

mundo!
E, dentro ainda da rotina, falou

que era apolítica e que o seu melhor
filme é justamente aquele que vai

ser exibido nas nossas, telas dentro

de poucos dias.
Porém, ao hospedar-se no Copa-

cabana Pálace, Carmen Sevilha mos-

trou» que era algo diferente para di-

zer, fazer e mostrar (diga-se de pas-
sagem, que no mesmo apartamento
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ficaram ela, o marido, o guitarrista
e-Luizito, um bailarino que veio com

a função de "vestidor" da estrela).

Apresentou-se Carmen Sevilha em

dois lugares apenas, no Rio: no

Social Ramos Clube* e no Canal 13.

E procurou assistir aos espetáculos

noturnos, vendo Otelo, no "Bode-

gon" e as Irmãs Marinho, no Top

Club". Depois 
"rumou 

para São

Paulo,
Mas, antes de viajar, Carmen Se~

vilèa mostrou seu maior desejo:

aprender a dançar o samba. Está

claro que não faltaram professores,
Ela, todavia, preferiu tomar aulas

com as Irmãs Marinho. E, ainda dis-

se o que. reproduzimos aqui, nês-

se diálogo:
O que mais lhe despertou a

atenção entre nós?
Acho que foi o olhar dos meus

fãs. 0 que, aliás, confirma tudo que

ouvi sobre os brasileiros...
Gostaria de voltar?
Ninguém pode conhecer o Bra-

sil em tão poucos dias. Espero re-
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Sempre boni-
ta, Carmem

aí está ao la-
do do esposo,

o maestro
;uero.

tornar ao Rio, por ocasião dos fes-
tejos do seu Quarto Centenário,
dando o meu esforço para as festas
e divertindo-me, também, como gos-
to de fazer.

—. E como é que gosta de fazer?
Praia, música e romantismo.

Trarei por isso, o suficiente para
que não falte nada. Meu marido
virá. Meu filho também.

—- E sobre o carnaval?
Fui convidada pelo Social Ra-

mos Clube, para vir assistir ao pró-
ximo carnaval carioca. Talvez venha.
E tratarei, então, da possibilidade .de
fazer um filme, aqui no Brasil.

Que diz, quando lhe afirmam

que é a cantora mais linda do mun-
do?

-— Claro que fico contente, mes-
mo sabendo que pode não existir a

verdade nisso.
E nada mais perguntamos à bela

Carmen Sevilha. Deixamos também

a interrogação para os leitores. É

ela a cantora mais linda do mundo?

a função de -vestidor" da estrela).
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Texto de WALDEMIR PAIVA

A 
baiana Ellen de Lima, que na
pia batismal recebeu nome de

Heleniee Terezinha, gosta de guar-
dar segredos. Principalmente, quan-
do o assunto se refere a fatos do co-
ração. Bem explicado: quando a re-
velação tem de ser sentimental.
Assim, esperávamos que Ellen de
Lima não nos fornecesse detalhes
sobre o casamento, que, segundo
afirmam, ocorrerá no início do pró-
ximo ano. Mas, a artista adiantou:

-— Sobre coração o que posso di-
zer é que a maior invenção moderna
foi justamente o coração artifi-
ciai...

E sem rodeios pedimos que ela fa-
lasse, exclusivamente, sobre a par-
te sentimental do seü coração. Quis
a simpática Ellen concluir com uma
frase:

— A verdade nesse sentido e que
meu coração já tem dono...

E tem mesmo. Embora saibamos
o nome do felizardo, preferimos
omiti-lo porque êle não nos chegou

através da cantora, com ordens para
publicação. E recordemos: Ellen
nasceu em Salvador, Bahia, emM de
março do ano que não interessa di-
zer. Veio aos três anos para o Rio,
por isso considerando-se carioca.
Começou cantando na Rádio Mauá,
no programa "Hora do Guri'*, Can-
tou também entre os calouros de Ari
Barroso e "Papel Carbono". Porém,
sua grande oportunidade surgiu
quando César de Alencar criou um
quadro de novos e ela surgiu como
substituta de Ângela Maria — sem
que fizesse qualquer imitação de
"Sapoti".

Todavia, vamos falar sobre amor,
Ellen?

— Bem (disse-nos ela depois de
muita insistência) sempre procufei
pautar, dentro do Rádio, uma con-
duta séria. Não recrimino ninguém
que aceitou ver publicadas notícias
dos seus romances. Porém, penso
que esses assuntos são por demais
íntimos. Acredito até que püblicida-
de em torno do assunto é
"água fria na fervura"... Dessa

forma, sempre me mantive distante.
A verdade também, é bom que se
diga, é que eu não tinha nada para
contar.

—_ E agora?
Não adianta negar. Conheci um

rapaz e entre nós existe um namô-
ro, que esperamos venha terminar
mesmo em casamento.

Qual é o seu grande sonho?
-— Viajar, conhecer diversos pai-

ses de costumes para nós exóticos,
entre eles o Hawaí. Ver acabada, no
mundo, a falta de solidariedade. E
muita coisa que ninguém pode ima-
ginar. Casamento não faz parte
disso.

Qual a sua opinião sobre oí
homens?

Os homens, já disse uma vez,
são a maior dor de cabeça para as
mulheres.

Seu namorado lhe dá também
dor de cabeça?

Está claro que sim. Mas, em
compensação vez por outra êle tam-
bém sofre as mesmas dores por mi-
nha causa.
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Ellen-de Lima falava-nos na Rá-
dio Nacional. Comentou que gosta
muito de romance de amor e que
ainda hoje conserva a mania de co-
lecionar bonecas. Quando lhe per-
guntamos o que fazia fora das ati-
vidades artísticas respondeu:

Estudo inglês, faço bordados e
ajudo mamãe a costurar. Contudo,
o tempo que sobra para tudo isso é
pouco. Além de atuar no Rádio, te-
nho compromissos em TV, Discos
e boates. Sem falar nas excursões,
que afinal, são a parte mais rendosa.

• — Qual a sua maior emoção como
cantora? „

Tive muitas, Não sei se foi re-
ceber um prêmio pelas cem. atua-
ções na Taverna "O Galo", ou ser
eleita Rainha da Polícia Rodoviária.

E qual será a maior emoção
fora da vida de cantora?

Não resta dúvida que poderá
ser 6 casamento.

Ainda insistimos em que Ellen de
Lima nos dissesse para quando é
esperado esse casamento. Nenhuma
resposta ela deu, embora nos tra-
tasse com toda a gentileza que lhe
é peculiar. E, o que podemos adian-
tar para os fãs da artista, é que ês-
se casamento — quem sabe? — po-
dera ocorrer em um futuro muito
próximo. Desde já fazemos votos
pela felicidade de Ellen e... deixe-
mos o nome dele para depois,

mm
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anos depois de ter esteado como cantora
de uma escola-de-danças ("dancing"), Ehze-

te Cardoso recebeu a maior consagração de sua
vida artística, ao ser aplaudida, por muitos mi-
nutos pela enorme platéia do Teatro Municipal,
na noite de 16 de novembro. A cantora apnesen-
tou-se, na maior casa de espetáculos da ttuana-
bara, interpretando a "Bachiana numero 5" de
ViUa Lobos: com isso provou que é, alem de sam-
bista, cantora também de música clássica. Eli-
zete Cardoso,' descoberta artisticamente por Ja-
cob do bandolim; — no ano de 1936, cantou ao
lado dos grandes cartazes da época, ate chegar,
há 25 anos; à condição de crooner das orquestras
dos "dancings" Belas-Artes, Brasil, Eldorado etc.
De sucesso em sucesso, ela marcou sua pnasença

no mundo artístico, ganhando mesmo o título de
"A Divina". Há poucos meses íoi convidada a
interpretar a música eruçüta: a viúva de Villa
Lobos considerou-a a cantora exata para as "Ba-
chianas", inspiradas em motivos populares.
Dias anites, Elizete (qu|e canta na TV, no Rádio
e em Boates) sofreu um desmaio, em sua apre-
sentação no "Cangaceiro". Chegou a ser levada
para uma casa-de-saúde, suspeitando-se de seu
coração, Era somente estafa. E na noite de 16 de
novembro, após a sua exibição para uma exigen-
te platéia de música erudita, Elizetei Cardoso íoi
longamentfe. aplaudida, chorando ao mesmo tem-
po que agradecia a entusiástica manifestação do
público. A sambista Elizete Cardoso conquistou o
Teatro Municipal, os fatos confirmam.
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. rainha também caititua seusi discos. ITanjá
_ _ ^cò prova »^e mesmo dona de coroa tem que
corcer os prògra
gar seu £P da Cnantèclerv Não foge a realidade. SssSsfií*.

Para isso já tenho contratos assinados para exibir-me
em diversos países. 0 que é curioso e mostra que o
artista rompe barreiras políticas é que me exibirei
tanto na Rússia como nos Estados Unidos.

Considera que os seus dias no Brasil são en-
fadonhos?

Minha vida aqui é maravilhosa. Afinal de contas,
ao contrário do que muita gente pensa, eu sou carioca.
Sendo que meu pai veio do Norte e minha mãe, do Sul.
Os dois extremos encontraram-se no Rio, o produto
fui eu, com a categoria de filha única. Aqui nasci,
cresci e estudei. Fiz-me artista, inicialmente, aqui.
Por tudo isso, não posso esquecer a Cidade Maravilho-
sa. E sabe como passo os dias aqui? Pela manhã, pon-
tualmente, vou à praia no aterro (prefiro mesmo a
praia artificial, que fica mais perto). De tarde visito
os amigos em emissoras, faço aquilo que vocês cha-
mam de "caitituagem", mas eu prefiro denominar
"relações públicas". A noite é feita para o descanso,
só, em meu apartamento.

Longe do marido e do filho?
No momento, para que eu tenha mais tempo a

dedicar-me ao trabalho, meu filho e meu marido foram
passar uma temporada em Teresópolis, na casa de pa-
rentes. Os telefonemas diários matam as saudades. E
toda vez que posso, subo a serra.

Recordamos aos nossos leitores, que Vanja Orico.
depois de um lançamento estrondoso no Brasil, foi para
a Itália, onde apareceu com destaque até mesmo em
filmes. Ficou por lá, até que — sendo quase desconhe-

cida do nosso grande público — estrelou ao lado de
Marisa Prado e Alberto Ruschel, o filme "O Canga-
ceiro". Foi o bastante para ela voltar à Europa. E ficou
viajando de lá para cá. Numa dessas idas, casou em
Paris com um 

"engenheiro. Mas, quis que o seu filho
naseesse brasileiro. E estava tomando banho em uma
piscina, na cidade serrana de Petrópolis, quando foi
levada às pressas para a Maternidade. Está claro que
foi mesmo de maio. Não houve tempo de trocar a
roupa...

E é a Vanja Orico, carioca, quem afirma:
Meu filho e meu marido são tudo em minha vida.

Quem quiser pode dizer que sou exagerada. Mas, meu
filho é a criança loura mais linda do mundo...

Pensa em outro filho?
Acho que já dei aos meus pais, o que eles tanto

desejavam. Um neto. Portanto, os Orico, continuarão
com êle. De minha parte, missão cumprida.

Que quer dizer, para terminar?
Apenas uma coisa: comprem o meu disco.

Vanda finalizou, bailando ao ritmo do seu disco.
dentro da música "Dandara"., um bailado todo especial.
"Dandarando" mesmo...

E vale registrar: Vanja Orico foi eleita "Rainha
do Cinema Brasileiro", em eleição válida para as festas
do 4.° Centenário do Rio. O fato reabilita a artista de
uma mágoa que guardava desde 1952, quando perdeii
o mesmo título, em eleição vencida, então, por Marli
Sorel. Vanja Orico afinal ganhou a coroa que tanto

queria. E que merece, naturalmente.

''%...
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A NOVA RAINHA DO CINEMA VAI CORRER
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CASA ÜE COLE E
%\

I PEQUENA MAS CHEIA AMOR
— Estou em meu banheiro.

Devo dizer, logo, que êíe é to-
do em ladiilhos verdes, e cor-
tinas côr-de-rosa. Como não
posso ver um chuveiro "para-
do", posei tomando banho de
verdade. O aposento é peque-
no, comportando apenas, o
"boxe", a pia e uma pequena
banheira. Tildo verde, claro.
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Alô, amigos, apresento-lhes minha casa, simples e peque-
na, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, entrada e área com
tanque. Nessa foto, mostro-lhes o meu pequeno tanque, todo em
azulejos brancos. A parede, também em ladrilhos, verdes onde
de vez em quando experimento como lavar uma toalha de banho

Eis a Lílian no quarto da nossa fühinha, que é todo verde-
claro (as paredes), os tapetesi são em cinza chumbo, a. cama ei de
nau-marfim e a mesinha em decapê ouro velho. A colcha estam-
pada em côr marfim e verde Em cima da mesinha, esta uma, fo-
tografia da Márcia, além dos seus perfumes e objetos de um broto.
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— Aí estou com a
Lílian c minha filha,
que para onde vai, le-
va sua boneca. Esta-
mos em nosso quarto,
onde se vê a cama tô-
da em metal dourado,
com. apliques saindo
dela própria, e os ter-
minais com três peque-
nos quebra-hues de ca-
da lado. Mesinhas em
carrara branco, com
pés dourados. A colcha
é de sêda-pura rebor-
dada. Babados Usos

m'mW
 Este recanto é da

nossa sala de estar. As
paredes, são em cinza
chumbo, assim como os
tapetes, em bouclé. As
cortinas são em estam-
pado preto e braivco,
sofá em .caviúna com
estofado branco. As
mesinhas, também em
caviúna. Em cima da
mesinha, coloquei um
abajur estilo moderno,
e cinzeiros, funcionais.
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— Aí estamos reunidos, eu, á Lílian e a Mar-
cia com "sua bonequinha E' o meu quarto, e nele
está o nosso televisor semi-portátil, em cima da
mesinha em carrara com pés dourados um abajur
em estilo "drama". Vemos ainda, uma parte da
cama. O quarto é todo pintado em; cinza chum-
bo, tendo as cortinas em rosa-sêco de seda pura.

— Esta é outra parte do banheiro. Vemos
a pia, com seu armário embutido. Paredes em Ia-
drilhos verdes. Para combinar, coloquei o porta-
escovas verdinho, também. Ficou tudo bem igual.

 Vemos aqui outro ângulo do quarto da
Márcia. A Lílian aproveitou unia velha arca,
e forrou-a com uma colcha de seda pura, cor
de rosa, com babados. Em cima, ela colocou
os bichinhos de pelúcia e bonecas da Márcia
Cortinas em estampado verde e marfim, com-
binando com a colcha da cama, é claro.

— No mesmo local, onde costumo fazer a
barba, a minha filhinha Márcia, sempre cari-
nhosa para comigo, às vezes ajuda-me nesse
mister (ou me atrapalha) o que me diverte



— Na sala-de-estar, colocamos uma
mesa elástica em caviúna, com frisos bran-
cos Acima, um grande espelha, em estilo
margarida. Na mesa, uma fruteira em pra-
ta. Cadeiras também em caviúna e assen-
to plástico branco. As paredes em cinza
chumbo com os tapetes do mesmo tom.

— Esta e a entrada do meu apartamento, em
Copacabana. Coloquei uma mesinha em caviúna,
com gravador em baixo e o telefone em cima. As
paredes, são amarelas, e o tapete cinza chumbo. As
portas, pintei de cinza azulado, fazendo contraste
com o chão e as paredes. Nossa casa é pequena, sim,
mas cheia de amor e muita paz de espírito, saibam.

— Eis outro ângulo da minha saia-de
estar. Muito simples, onde só tem móveis
de utilidades Vemos a Lílian junto ao te-
levisor. Em cima, uma taça ornamental

— Na cozinha, adoro mexer nas panelas. E eu
provo tudo A cozinha é em ladrilhos brancos» o fo-
gão tem quatro bocas. E instalei vários armários
embutidos, para guardar panelas e mantimentos.
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MEU QUERIDO Alternar Dutra
parece que está querendo en-
trar para o time dos cantores
cabeludos. Daqui a, mais um
pouco êle estará igualzinho aos
"Beatles"..-

EMIUJNHA BORBA pagando
uma "nota alta" à sua modista
Tudo por causa da TV...

AQUELA SAMBISTA famosa,
que brigou com o marido, pa-
rece que vai se casar de novo...

MARTHA MENDONÇA não
pode negar que continua ucai-
dinha" por aquele antigo amor...

MEU QUERIDO Paulo Gra-
cindo desfilando no big-carro,
um "Impala" claro, de côr difí-
cil de se dizei* como é...

UMA PORÇÃO de cantoras da
Rádio Nacional experimentou
as lentes de contato, da Gra-
cinda Miranda, que muda a côr
dos olhos. A maioria não gos-
tou. .« <•

E POR CAUSA dessas lentes
o José Messias botou um apeli-
do na Gracinda. Apelido que eu
não posso contar..,

DERAM IIMA música ao Sil-
vinho em que se falava "gosto-
so é apanhar da mulher" ..Êle
não quis gravar, não!...

IARA SALES mudou de pen-
teado, mas eu não gostei mui-
to... (E logo você, bem, que e
tão elegante!).

" HEMÍLCIO Fróes desfilando,
tristemente, pela Rua Senador
Dantas...

A LINDA Noira muito bem
acompanhada por um senhor
de cabelos grisalhos e cheio de
anéis faiscantes, jantava num
restaurante em Copacabana...

FAMOSO comediante está .
doidinho para mudar de espôv
sa. A exemplo de outros engra-
çadós, já está pensando até em
desquite...

EU SOUBE que Dulce Nunes
tèm uma verdadeira fortuna
©m petfucas, mas que preferi©
mesmo mostrar os seus lindos
cabelos.

AMIGAS, como um par de
jarras, a Odete Amaral e Gilda
de Barros...

CASTRINHO agora anda
"apadrinhando" uma bailarina
da Excelsior que é mesmo um
amor de garota.

AQUELE radio-ator está pro-
penso a se desquitar da esposa
para casar na Igreja Católica
Brasileira, fundada pelo Bispo
de Maura, com a jovem colega
Juraciára Diácovo.

CYLL FARNEY atendeu meu
apelo: nunca mais apareceu em
cena de óculos escuros. Obriga-
da, queridão! \

cisma com aquela morena bo-
nita de sua emissora. Não dou
os nomes por que os dois têm
família.

SILVEIRINHA, noutro dia, le-
vou uma bronca muito séria de
uma certa senhora na Rua da
Quitanda. Que foi, querido?

ii NAO SEI porque mas minha
querida Zezé Gonzaga anda
muito triste ultimamente...

DOIS AMIGOS inseparáveis
são mesmo o Mister Eco e o
Everardo Guillon. Outro dia
eles estavam almoçando e con-
versando cada coisa.,.

*

EU VI a Maria Lopes entrar
numa butique em Copacabana
e gastar 300 mil cruzeiros em
vestidos!

POR FALAR em Maria Lofces,
cheguei à conclusão de que a
moça tem mesmo uma queda
pelos baixinhos: deixou o jó-
quei Domingos Moreno e está
com o cantor Waldecir Lima.

GILDA LOPES arrumando as
malas para ir aos Estados Uni-
dos. Diz que vai sozinha, sem
amor, sem ninguém.... Tá bom

IVON CÚRI desfilando, na
Rádio Nacional, com blusão e
calça azuis, alinhadíssimos, fei-
tos da mesma fazenda..

ESTOU SENDO informada de
Í que a Gina Le Feu está de ro-
mance firme com um industrial

, de São Paulo, e, ao .que parece,
o casamento deverá ocorrer
antes do carnaval de 1965...

A BONITA INGRID vai ser
mamãe dentro de poucos meses,
e o papai Augusto César está
que não agüenta de1 tanta feli-
cidade.

QUERIDA ISA Rodrigues: por
nada deste mundo use peruca
loura. Você fica muito mais bo-
nita morena.

CERTO DIRETOR de progra-
ma da TV ainda não perdeu a

WALDIR MAIA, cheio de
fechando negócio com um big
apartamento no Leblon.

ARMANDO COUTO e Diana
Morei em Copacabana, salta-
ram do carro e foram tomar
cafezinho num bar.

GERALDO BARBOSA, cheio
do tutu, está enamorado de seu
bem...

A BOTIQUE da Lídia Matos
tem dado tanto lucro, que ela
todo mês aumenta a mesada
dos seus filhos...

NELLY MARTINS fica zan-
gada quando dizem que ela não
tem mais aquela beleza anti-
ga... (Eu acho que tem!).
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TADENHA da Irene Macedo:
teve uma forte intoxicação, há
três meses, porque misturou uns
produtos de beleza. Cuidado
querida, isso é perigoso,

i' ¦'

AQUELA CANTORA continua
firme com o Germano, cantor
da boate do Cauby Peixoto, o
Drinfe.

NA PORTA da Rádio NaciO-
nal, ouvi um empresário per-
gúntar ao Agnaldo Rayol quan-
to êle queria para fazer um
show num clube de Interior...
e o Agnaldo pediu 600 mil cru-
zeiros, acrescentando que era
•preço de ocasião"!...

IRINA GRECCO está acuar-
dando a visita da D. Cegonha.

CELINHA ALVES já voltou às
atividades artísticas falando
emocionada do seu novo ne-
ném... •

PERY RIBEIRO está pro-
curando apartamento para mo-
rar no Rio. E diz que não pensa
em filho porque o custo de vida
está alto...

FERNANDO DÁVIiLA, La Ra-
na e Marly Cabral foram mor-
didos, lá em São Paulo, por um
cão hidróíobo. Tomaram "mi-
lhões'' de injeções e ficaram
bons,

MARIVALDA E MEIRA Gui-
marães têm caixa-única nos or-
dentados. Depois das despesas
pagas, aí então é que racham o
"tutu"...

A CANTORA DAISY Gamar-
go está anunciando seu noiva-
do com um rico negociante da
Paulicéia...

O EMPRESÁRIO Attílio Ceri-
no recebeu um jacaré do Ama-
zonas e "batisou-o" com o no-
me de "Dr. Raul"...

VOCÊS JÁ NOTARAM como
o Cyll Farney está ficando de
cabelos brancos? (E êle não tem
idade para isso).

GEÓRGIA SCALLA continua
freqüentando o escritório de
um certo jornalista no Centro
da cidade. Olha que o rapaz é
comprometido, Geórgia!

NORMA SUELY também fêz
plástica: nariz e olhos.

UM RESTAURANTE perto do
Canal 13 lançou, com grandes
anúncios nas paredes, o prato"Bife à TV-Rio". E' "tão bom"
que encalha... (Se eu fosse da
TV-Rio proibia o uso do nome):

. j*3

VANJA ORICO tem desper-
tado muitos olhares curiosos na
Rua Senador Vergueiro. E' que
ela gosta de ir á mercearia
fazer as compras. E como gos-
ta dé pechinchar.

ALIÁS, o "fraco" de Vanja
Orico é guardar objetos ca-
rajás. v.

HÁ UM COMEDIANTE da
TV-Tupi, casado, e um diretor
de programas que andam mui-
to assanhados. Outra noite os
dois estavam no Teatro Re-
creio, perseguindo as vedeti-
nhas...

ERA NOITE e havia silêncio
na TV-Tupi. De repente, os ar-
tistas são assustados por gritos.
Era um produtor castigando
uma artista, com quem vai se
casar... No dia seguinte, os
dois estavam de novo juntos
como dois pombinhos...

• LIANA DUVAL depois que
terminou sua temporada tea-
trai não deixou o Rio, apesar
de ter um restaurante em São
Paulo. Tudo para não ficar
longe de Domício Costa, com
quem vai casar em breve.

A STELINHA Egg quer con-
servar sua plástica em forma:

está praticando Yoga todos os
dias pela manhã.

MEXERICOS PAULISTAS

LUZ DEL FUEGO aumentou
sua coleção de cobras, pois ga-
nhou duas do diretor do Insti-
tuto Butantan.

AINDA LUZ DEL FUEGO: ela
viajou para o Rio bem aborre-
cida, pois não lhe pagaram 450
mil cruzeiros do contrato fir-
mado com 6 Teatro Líder.

ENCONTREI Branca Ribeiro
na cidade, muito bem acompa-
nhada. Ela fêz que não me viu.

ME CONTARAM que estão
"in love" Liza Landi e Marcos
Aranha.

RILDO GONÇALVES mandou
construir uma bonita casa no
Parque Fernanda.

O APARTAMENTO de J. Maia
foi "visitado" pelos amigos do \
alheio. Carregaram quase tudo.

O ROMANCE DE NELI Reis e
Sérgio Galvão estjá ameaçado
de terminar.

QUANDO TEM INSÔNIA, Car-
los Zara toma suco de tomate
e dorme.

CELESTE AID A me contou
que vai casar em dezembro com
Antônio Calazans, filho à&
maestro Milton Calazans.

JAIR RODRIGUES e Oslain
Galvão davam autógrafos nu-
ma loja, quando foram "assai-
tados- por muitas fãs. Apavo-
rados, eles se "trancaram" no
quarto existente na loja.
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CONFIDENCIALMENTE...
PARECE QUE infelizmente não tem mais jeito a rec<™^-

ção de Walter PWto e íris Bruzzi. «e a,té ja comprou um carro
conversível, amarelo e espetacular, so para desfilar com a. Bri-

gitte Blair. E os dois passeam felizes que so vendo.

1
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A 
carreira artística de Irene
Macedo é pontilhada de su-

ce .sos e presença marcante em
platéias de outros países. Di-
vulgou a música brasileira em
apresentações na França, Espa-
nha, Portugal etc. Na terra de
Camões, tem gravado seu nome
em ouro, no "Luso". As alme-
jadas "Esporas de Ouro" ali fo-
ram conferidas à nossa canto-
ra. Não só atuou em Rádio,
Teatro, TV, boates, como em
shows para sanatórios e cole-

vgios. A reportagem da RR fixa
detalhes, com a cantora, sobre

¦ seu próximo casamento que ela
mesmo nos informou. Roberto
Dominguez é o nome de seu.
noivo E' mexicano e esta no
Brasil há 13 anos. E' cantor
contratado da Rádio Clube Pa-
ranaense. Eles foram escalados,
certa vez, para cantar no mes-
mo programa, partindo dai o
conhecimento que os levara ao
matrimônio. Eram colegas de
emissora em Curitiba, e quando
falaram em noivado, veio o con-
vite para que o evento fosse co-
memorado no programa "Sérgio
Fr#ga", que é dos melhores do
Rádio paranaense, aos domin-
gos de 19,30 às 22,30 horas. Fi-
cou combinado, então, que cor-
tàriam o bolo no programa do
-Dia das Mães", 10 de maio
deste ano. A afluência de fãs
foi tão grande que o trânsito
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Irene Macedo e Roberto Do-
minguez contam os dias: data
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parou nas imediações da esta-
ção, os presentes chegavam a
todo momento e as entradas
para o auditório haviam se es-
gotado desde muito tempo. As
festividades prolongaram-se por
toda a semana, e eles foram
considerados o casal mais sim-
pático e feliz do Rádio para-
naense.

Irene conta-nos que viveu,
então, a maior emoção de sua
vida. O enlace será em janeiro
próximo, sendo o ato civil em
Curitiba e o religioso no Rio.
Irene vive, no presente, ativida-
de constante, ultimando enxo-*
vai e as providências sobre o
apartamento em que irá morar
ajustando detalhes com os de-
coradores e seu noivo.

Planos para o futuro? Eles
querem um casal de filhos e ga-
nhar muito dinheiro para asse-
gurar-lhes o conforto. Ela de-
verá em breve, gravar para a
Chantecler. A felicidade que os
envolve é o prenuncio de toda
uma vida de compreensão e de
amor, como bem merecem.
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CANTARAM EM DUPLA E AFINARAM
TANTO QUE VÃO SE CASAR
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1 SUCESSO NÃOMUPOU HUMILDADE »!•OS "CLEVER'S
_^ll

i\ sucesso conquistado recentemente, na Europa nao
%>. conseguiu roubar a humildade dos c.nco brotos

paulistas que formam o conjunto 'The Uevers 
J

nem mesmo a próxima ida aos Estados Unidos, nas se-
manas vindouras, consegue torná-los vaidosos. Ê que
os rapazes foram vacinados contra 0 vedetismo e com-

preendem que um artista deve, antes de tudo, ser cor-
dal e simples. Estudantes também, todos eles se

preparam para a conquista de diplomas: ó mais velho
* do quinteto é o Demerval Teixeira Rodrigues, o 'Neno .

É o contra-baixista da turma. Vai-ser advogado pro-
ximamente: tem 23 anos de idade e está na terceira
série de Direito. O seguinte: Valdemar Mozena, que
os companheiros chamam de 'Ri^onho": completou
22 primaveras e está se aperfeiçoando em idiomas, es-
pecialmente» o inglês. Depois, há o "Mingo", que tem
21 anos bem vividos e se chama Domingos Orlando: é o
crooner e guitarrista-base. Estuda contabilidade. O
quarto da série é espanhol de nascimento, mas reside
em Cão Paulo desde pequenino. Seu nome: Antônio
Rosas Seixas. Toca saxofone, tem 21 anos e cursa
a quinta série do Conservatório Musical de São Paulo.
Fechando o quinteto está o Netinho" (por quem a
Rita Pavone se apaixonou, como todos sabem): anda
pela casa dos 18 anos, é baterista e cursa o Científico.
Fazem parte, todos, de famílias tradicionais: graças
a isso revelaram disciplina férrea no trabalho, embora
adorem divertir-se como todos os jovens de espírito
sadio. Ganham bom dinheiro 'seus discos vendem bas-
tante) e esperam concretizar o sonho de serem apon-
tados como os cinco jovens brasileiros que conquistaram
sucesso em todo o mundo. Estão caminhando para isso.
E "Netinho" é o único do quinteto que tem namorada
firme. Os outros preferem namoricos sem maiores com-
p: omissos. "Manito" (do sax; há poucas semanas viveu
um drama dos mais tristes: morreu sua noiva. Foi um
golpe para o jovem que é considerado, mesmo pelos
músicos veteranos, como um virtuoso do saxafone.

No Rio, cm São Paulo, na Itaha — onde
quer que eles estejam, há sempre um mun-
do de brotos querendo autógrafos. Ao Ne-
tinho, perguntam tudo sobre Rita Pavone.

Na praia de Copacabana, no quarto do ho-
tel, os cinco rapazes paulistas nao P«*dein
tempo:, estão sempre dispostos pata uma
brincadeira. São espíritos jovens e-'felizes.
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PARA ESTA SEMANA

'¦áflH^. AM

£/ 0f JANEIRO A
19 DE FEVEREIRO|g_I 22 DE JULHO

A 21 DE AGOSTO

f É provável que tenha de se haver

.om situação complicada. Aplique seu

Uênio inventivo para acertar com as

tdecisões. Em matéria de especulações

financeiras corre riscos. Cuidado. O

imoré refúgio para amenizar. Vigor.

Uma atitude firme e decidida será o,

fator do sucesso. Amor correspondido e

satisfação em família. No presente
terá favores especiais e capacidade

acionai eficientíssima. Lucros e ofer.

tas. Nervos elásticos. Saúde boa.

2ÕM F£V£/r£/*0
A2Úâ£MAI?Ç0
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Sua capacidade de aceitação marcará
fà. boa hora para enfrentar problemas
(ligados à família. Procure manter a

posição de mando diante de fatos. Tu-
do há de passar e melhorar para sua
alegria. Ginástica sempre é saúde.

21 DEMARCO
A 19 DE ABRIL

Dias festivos e entusiasmo realiza-
dor. Acolha as ofertas necessárias ao
bom andamento de seu interesse..Amô-

• res e negócios em fase promissora.
Uma viagem virá alterar planos e dar

^satisfação completa. Estímulos bons.
Jra

-LiÜ-fe <ÉL°__fl
20 DE ABRIL

A 20DEMAIO

Se acontecer o melhor sua surpresa
deslumbrará. Nem imagina o quanto
está bom o plano sideral e favorece
suas esperanças. Solução segura por-
que vem de mão hábil. Lucros. Pro-

|#~moção. Progresso profissinonal.

¦

MiB 21 DE MAIO
fl21DEJUNHO

Alguma inquietação deverá ser es-

quecida para que os projetos tenham
encaminhamento rápido e certo. Dis-

traia-se com a nova aventura que Cupi-
do lhe indica. Viaje, passeie, compre

e reafirme esperanças. Saúde boa.

8BB-BBEBSBHBBRpBBBHBlBB__BVBBaBBi

22 DE JUNHO
A 21 DE JULHO

Aspectos bons pai.ra muitos de seus

interesses. Esteja alerta para a pro-

posta mais rara que já poderia ter

recebido. Oportunidade de progredir

bastante conveniente. Saúde plena de

vigor Otimismo contagiante e puro.

22 DE AGOSTO ,
A 22 DE SETEMBRO}

O bom senso lhe ditará a forma
conveniente para o caso. Tenha maior
acuidade com o trato de assuntos ge-
rais e de sócios. Não arrisque sem

sentir a real situação. Brilho e imagi-
nação criadora. Coração enamorado.

Iffa 23 DE SETEMBRO
A 22 DEOUTUBRO

Depois de alguns dias sem calma seu
signo se estabiliza e você reencontra
caminho seguro e próspero. Inversão e

boa aplicação fazem render o capital.
Setor funcional também promete mu-
danças. Saúde vigorosa. Ginástica.

23 DE OUTUBRO A
21 DE NOVEMBRO

Astralidade favorável e dias propí-
cios a indicação de projetos. Viagens
que virão modificar um ponto de vista
falso, mas trazendo a vantagem de.
sejada. Ginástica e os nervos estarão
sempre em forma esplêndida.

__ __

22 DE NOVEMBRO
A 21 DE DEZEMBRO

Semana sem grandes progressos. Es-
conda-se na rotina e tenha prudência
nos gastos. Evite revelar o que tem
em mente e dedique-se à execução, de
algum plano futuro. Repouso. Ginás-
tica. Leituras estimulantes. Ação,

__ —__. ---^-¦Jtf-,^T'3^^^__BBB---WW^MMIM",^'MM^^^^

EU SOU ASSIM • EU SOU

MKU 
nome completo é

João Caídos Daniel. Te-
nho o apelido de "Dany"

«> Nasci no dia 30 de se-
tembro cie 1937, na Materni-
dade J3£<r José, no. Rio,

io
'ÉS-
Iftl

22 DE DEZEMBRO
a 20 DE JANEIRO

Coração festivo e enamorado. Não
faça das ilusões a sua perspectiva.
Podendo aliar o útil ao agradável
terá vez de melhorar o ambiente. Nada
de viajar ou gastar demais. Conserve
ps amizades. Novidades np amor,

<
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0 Batizei-me na Igreja de
Todos os Santos.

# Foram meus padrinhos^
Carlos Lopes e Maria Lopes,
meus avós paternos.

® Sou filho de Juan Da-
niel e Maria Lopes Daniel.

6 Sou casado com Dorah
Teixeira Daniel, que vocês
conhecem como a Dorinha
Duval.

$ Meus padrinhos de ca-
samento: Zélia e Nelson Va-
lentim e Juan e Maria Da-
niel.

$ Moro no Leblon. Bairro
simpático, sabem? .

# Tenho de altura lm7'8 e
73 quilos de peso.

$ Meus cabelos são casta-
nhos claros e olhos, verdes.

«A
«A
<

3
O
3

Minha religião? Cato-
lica.

• Tenho o defeito de ser
franco. Será defeito ou qua-
lidade?

® Minhas manias: cine-
ma e discos.

6 Minhas maiores amiza-
des? O casal Inalda e José
Carlos.

• Adoro dançar
Dorinha, aliás.

Eu

@ Tenho medo que o Ci-
nema nacional se disvirtue
para o ultra-intelecto. Que
seja Nelson Pereira dos San-
tos, que é verdadeiro, e não
imitação de Antorüoni. Va-
mos ver o futuro.

Sei perdoar facilmente
Acho que isso é uma virtude.
Ou não?

A maior alegria da mi-
nha vida é a de ter casado
com Dorinha Duval.

EU SOU ASSIM • EU SOU
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Tenho mirha filosofia,
sim: "O que é do homem o
bicho não come".

O maior desgosto da
minha vida: quando fui
proibido de estrear no Rio,
pelo Juiz de Menores.

Meu temperamento é
nervosíssimo. Eu sou assim.

O esporte que pratico é
tomar cerveja. Aceitam
uma?

...--¦ ^

Durmo às três horas da
manhã e levanto-me às nove.

#* Uso sabonete '"Cashe-
mir Bouquet" e "Reutér".

Minha pasta de dentes
é "Elizabeth Arden'.

Acho o ambiente artis-
tico atual com grande me-
lhoria, inclusive financeira.

Tenho memória, ótima,
graças a Deus. Isto me aju-
da muito na TV,

Meu ideal na vida é ser
diretor de Cinema.

Detesto mentirosos. São
horríveis!

$ Minhas habilidades ex-
tra-artísticas são: tocar vio-
lão e piano. Apenas arranho,
mas dá para tirar algumas
melodias.

Gosto da côr azul

Falta-me intimamente:
realizar-me, apesar de ser
um eterno insatisfeito. Sem-
pre quero mais.

Não gostaria de ser ou-
tra pessoa. Mas até que se-
ria ótimo ter o talento do
Gerard Philip e a filosofia
de Bernard Shaw.

Assunto que me irrita é
o disse-me-disse. Como per-
dem tempo cuidando da vi-
da alheia!...

Que este final de ano
me dê as mesmas alegrias
que tenho tido até hoje, é o
que mais desejo.

Sou torcedor do Fia-
mengo, completamente.

ASSIM EU SOU ASSIM
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[VETE GARCIA
rANTOBA fiA RÁDIO NACIONAL. DO RIO
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Carioca, nascida no Está-
cio num dia 12 de agosto.

Passou sua infância na Ti-
jucá, guardando felizes recor-
dações de lá.

% Reside há 14 anos em Co-
pacabana. Gosta de estar per-
to do mar.

Vai à praia no Verão com
freqüência.

Tem lm€0 de altura e 57
quilos Não fuma, não joga e
não bebe.

Gosta de estar em casa
arrumando, cuidando do que é
seu.

Tem um canapé em seu
jardim de Inverno, onde gosta

de estar ouvindo música e ien-
do

% Está aprendendo a dirigir
e comprando um Voltes.

Começou cantando ejm
programa de calouros do Ari
Barroso. E profissionalmente
em 1950, na Rádio Guanabara,
levada por Raul Longras e Ary
Vizeu.

Tem carinho especial por
uma estante preta onde guarda
vários troféus ganhos em oca-
siões especiais. E a fotografia
de sua sobrinha Priscila de dois
anos que é a dona de seus mo-
mentos mais felizes.

§ É de temperamento triste,
e quando canta se transforma.
Admite que o samba está em seu
sangue. Música brejeira é o gê-
nero que prefere.

# O que mais deseja: ter
muita saúde.

+ Gosta muito de doces e bi-
fe com batatas fritas.

Seu perfume: 
"Bond

Street".

Acha o telefone um dos
maiores inventos humanos.

Tem medo de ficar sòzi-
nha em casa, à noite.

m Gosta de estar perto de
sua família.

É torcedora do Flamengo.

Acha uma qualidade nws
do que necessária nos homens:
ter bom caráter.

Viaja muito, cumprindo
contratos artísticos vantajosos.
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Flex-A Carioca tem.tudo para o conforto
moderno do seu lar. Escolhendo utili-
dades domésticas Flex-A Carioca você
compra com vantagem total, pois ganha
em qualidade, variedade, originalidade e
preços!

Em
utilidades
domésticas
exija sempre
a marca Tafáüca durar.! 1 «L/ So
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UANDO a estreito

soliréu ensinar ao t?~--
do mambo e de outras *»*»£
revelou-se bom aluno e Pf "JP
línea Libertad prometeu atende*
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bertad Leblanc esteve no
do Ch>crinha'\ no Canal 13, e re-
•ante Abelardo Barbosa os passos
nças le sabor tropical. Chacrinha
ediu quitas outras lições. A curvi-
ttendéllo, quando voltar por aqui...
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Flex-A Carioca tem a maior variedade
e' a melhor quairdade em brinquedos.
Laváveis, duráveis, inquebráveis... e não
machucam as crianças !

Em .
brinquedos
exija sempre
a marca
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Lucre na certa, comprando, um
quilo certo do melhor sabão
étr\ -pó, com à dualidade ga-
rantida por

CARLOS PEREIRA INDÚSTRIAS QUÍMICAS S
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SEMPRE cie-
gante, Rogé-

ria está exibindo,
nesta página, um
adorável modelo
de verão. Trata-
se de um "es-
tampado}' em sê-
da-pura, alegre
como os dias en-
solarados e que
combina plena-
mentécomalgflra-
ca da cantora da
Rádio Nacional.
O feitio é sim-
pies, embora de
lindo efeito A
saia é colante,
terminando logo
depois dos joe-
lhos. Cintura bdm
marcada^ obser-^s
vem. A parte su-
perior é quase
uma blusa, um
ípouco folgada»

sem acentuar o
busto. O decote é
comum, com uma

pequena gola
Mangas em estilo
três-quartos, com
punhos "arrega-
çados'. Rogéria
combinou o vesti-
do com um sapa-
to-e^bôlsa em
tom de areia
Saltos dos maio-
res, com base de
metal O pentea-
do, também, se
ajusta ao modelo,
dando um toque

primaveril ao
conjunto. E esse
detalhe: o "es-
tampado** está

sempre na moda
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PARADA DE SUCESSOS

no Ri
itéa os 10 músicas* de maior ittcfcsso,

n ao%%ãTngnrando nos <iit— * ""^

V t um motivo de aplausos a CBS, o lam^
mento deste LP. "Criss-Cross" sem m™:&£&
exclusivamente de Monk, pois o saxofonista Char-

Wm& é outra atração, constitue uma grande
tóiolr do atuai nível do jazi deste, que alem

teJerumdos maiores pianistas contemporâneos,
i também de temático de jazz de grande fim-
biimde Com Frankie Dunlop na bateria e John

Ore ao bato, além de Rouse e Monk, o 9m>o
interpreta seis temas do Hder, além de dou: o--

tros já populares - e nao ,aM | 
um disco

p™ aue se sente a naturalidade e a cançna
M dois solistas Principalmente o de Monk, mu-

ficoháUposT^ de Istruturas harmônicas im-
ZJsionfaeis Seus ternas são originalíssimos.
ZTaquTom um /rafado mais rítmico aue

& Charlie Rouse, para nós é uma revejo
nesse disco. Nunca o imaginamos tao 

g^|^te em solos rítmicos, e nem tao ágil no desen
«emento dos temas e de suas idétas para estes

EmHackensack e '¦ Çriss-Cross", pnncipa mente,
Rouse leva tão vibrantemente o tema, e ataca
um improviso com tal balança e sonoridade, que
Zs Zanta, Frankie Dunlop trwntmjntmP
com bastante vigor sem apelar para ba™l*°s *?;

cessivos, nem para os !"""-«™««; * " 
Ztvã

co empolgante de uma vitalidade a 1°™ V™™-
Além disto, uma discoteca de jazz sem^ LPs de
TbXntóus Monk é uma balela. Nota: 5 (a md-

--. 
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ir Rodrigu

^OY XOIXI
(Millie SinaU)

Oslaim Ga
WÇÓZZGi
ita Favone

DEIXA PI
w (Agnal
CIN C
— (Ri_
RANCHO•¦¦M (Dalva de Oliveira)
SOMOS IGUAIS•Alternar ^^M

., QUE FUI POR AI
—, (Elizete Cardoso'
FALÁYItÀS'-'S^ PA1«-.;i.»*p

IVfarta Mendonça) WV" " ¦»

NAT KING CO^
LE: seu novo
LP, em espanhol,
é marca de êxito
na fábrica Odeon
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, __ Eis os temas do LP: •Haekensack", -Criss-Cross \
-Eronel-, ••Rhythm-a-ning" "Think o one"_ e

••Creouscule with Nellie" -~ todas suas. Tea for

two" e "Dont blame me" - com um rectal de piano
-são temas de outros. Um grande d1Sco de, jazz!

n _ Mais jazz, e também da CBS: -Quietnights" com

Miües Davis e orquestra sob direção de Gü Evans^
O discÔ é uma espécie de "Desmond blue> que a RCA

VMor lançou há uns dois anos, com Paul Desmond e

arande orquestra. Só que neste de Miües o -comercial

entia bastante. Diríamos: entra e não entra. Pois ten-

C-seíazeTum LP de jazz com orquestra de cordas

üautas etc , porém com alflumas cançoçs sem expressão
ÍS e com arranjos um tanto clássicos - para
fugir ao "comercial" puro - mas sem grande efeito.

* - Resultado: o sopro triste de Milles se saí beta,

3 porém alguns arranjos são mojf.°"os. Éía,uzm 
sfá

recomendável para quem procura gosta^HV^;ss"n_
no entanto começar com o jazz puro ^esde seus^e

mas, até explanações propnas de cada mus.ca A me
íhnr faixa é "Summer mght — em que so o ^j
co"iuntò o acompanha - e há bons momentos, como

em -Corcovado" e "Sonfí I

EO LINCOLN :
voltou em grande
forma. Seu LP é
sucesso positivo
d e vendagam

SILVANA". tá*\\
um LP novo de
belas canções, * i
sua fábrica qu*.
é a Copacabana.
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WANDERLÉA:
CBS lança LP e
MCOrt1pactoM com

5uas canções pa-
ra todos os brotos

- "Os /ocioso* Monngsters", é mais um disco CBS

t de seu novo suplemento: o grupo instrumental em

Za tríade mlica.Vjovem, é muito bem. Um 
^arrisU

firme e insinuante (além da batena) se d«tocoi As

vocalizações, juntas, são agradáveis. Mas °^J™_
c-ipal é fraco, sem animação - que o «rupo posm oas

tante faêendo o disco decair em parte. E alem aw

éteio-tatibitate'- «o inglês. "Um, «m, um um, um
¦Gead ali oner", "Do you want to Kno» 

%%%£"Afrika" são as melhores faixas do LP. Para um con

junto brasileiro, está além do esperado.

- - ¦•Amor", com Eydie Oourmê e c> "J10J£S

5 Panchos-, é o tipo do disco para os 
^JeJ°«.

ros. Me-smo tendo um elima !gual por dema-s.en. t

das as faixas (bolero é assim ^^J^.."§™Jvé-
dado, interpretado fielmente pelos -Panenos e su

mente por Eydie.

, _ Depois do -swing", iriiss Eydie "/f™™*''*»
O tim ílbuns", e este disco é mais um de^.Sem ser

que era, ela canta ainda bem, e o repertono foi. «c

imo cuidadosamente. Para os que gostam de b°£™

o natural e legítimo - é um disco bem interessa
melhor faixa: "Sabon a mi" .

, _ Quando se faz sucesso, o melhor é: mesmo apro-

7 veitar, antes que passe a ópoca^ "Nao me eso

cerás" é o terceiro LP de Carlos Alberto _aue 
» 
^

i?nra. Wanderléa tem outro TP l^ca^ w„ 
BhlQ

. em que é acompanhada pelo Renato e seus ü

Caps.

1
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Uma organização que orgulha o comercio carioca

Compre agora e dê a entradaem65

Teie Rto spfesenta .
Volta âo wundô $aw •
tó força.
TV-ExMtsior Canada
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TELEVISORES - últimos modelos
PHILIPS • PHILCO - G-E • STANDARD ELECTRIC

À VlSta citada Cr$ 395.000,
Prestações doado Cr$ 39.500?

GELADEIRAS
CUMAX - G-E - BRASTEMP - WESTINGHOUSE

Avista** Cr$ 220.000,
Prestações dead» ' Cr$ 22.UOÜ, JI.

MÁQUINAS DE LAVAR 1
BRASTEMP - BENDIX - WESTINGHOUSE f
À vista do.d. Cr$ 440.000,1
Prestações daad. Cr$ 44.000^g

v

MAIOR PRAZO * MENORES PREÇOS * GARANTIA ABSOLUTA

Miííí:;:!:!:?:;^

11>>w«:-:-í:¥í-:íí:Kí:KvX-:.:.»
-¦.¦.•.wX-X-X-X-;- ¦•!¦¦••••¦¦• ••

•:¦:¦:•:••:•¦:•:•:¦:*:•-w.y.r.y.v.v.v.v

»i

SS» ESTOFADOS PROBEL
•tt* Conjgnlo- Linha R»ii.«i)cl< <íSSi A vi.i* «.* 350.000,':
P p-.ii.cò.. *,.» 35.000,

:•:•:" AR CONDICIONADO jj
§? Phlleo - 0-E • W«ttin9houM í
;!;;:; A,i.ué..«. 430.000,:
;•$: pr.ü.eò.t «¦«. 43.000,:

J RADtOFONOS
5 Til.(v««w - PWIip» - T»!»-U«Uo :^ -..C • Sttr.jirn Dwtrlc • GrvnttM ;
, a .,.i. ... 218.000,:

p,«t.c*« — 21.800, {*&.,...

*A

CENTRO
RUA DA ALFÂNDEGA, 261

CENTRO
«RUA BUENOS AIRES, 294

CENTRO
RUA URUGUAIANA, 114 a 116

COPACABANA
RUA SANTA CLARA. 26-A
aberto ai* *a 22,30 ioraa

MADUREIRA
RUACARVALHODESOUZA.263

CAMPO GRANDE
RUA FERREIRA BORGES, 8
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't\ESDE 
o aparecimento da bossa-

1/ nova, gente da músicai popular
brasileira continuou trabalhando>J
procura de maiores novidades Par-
ticularmente, na Odeon, o trabalho
dos técnicos e músicos nao cessava
Parecia até que aquela ««vadora
havia se tornado um completo labo-
ratório de pesquisas. No toai, des-
cobriram modernos métodos de gra-
vaçáo principalmente no que diz
respeito ao som das baterias; en-

quanto que o maestro Wj*»T
calli fazia orquestrações d«e"n*s
de tudo o que era conhecido. O d -

retor artístico daquela fábrica Mil-
ton Mota, lançou, então, o LP ao
Wilson Simonal, "A Nova Dimen-
são Do Samba", realmente uma no-
va dimensão dentro da musica pd-
pnlar, tanto pelas, orquestrações,
como pelo seu ritmo. Um samba di-
f erente, porém tão excitante quanto

, o antigo.
É impossível negar que, uma

erande participação em tudo, é do
Maestro Lyrio Panicali.. Nascido em

y Queluz, Estado de São Paulo, no ano
de 1906, já aos 12 anos era consi-
derado um bom pianista. Primeiro

ingressou no Radia bandeirante. Em
1938 entrou para a Rádio Nacional,
estreando com o programa de Almi-
rante, "Canção Antiga". Ja musicou
mais de 50 filmes nacionais E or-
ganizou uma orquestra melódica,
sendo precursor do gênero entre
nós. Sendo um músico de alta sen-
sibilidade, que poderia fazer após
o sucesso alcançado pelo LP, *
Nova Dimensão do Samba", lançado
por Simonal? -

Lyrio Panicalli não parou. Sempre
ao lado do diretor artístico da
Odeon, esse agindo como coordena-
dor de tudo, passou a trabalhar em
um novo LP, que recebeu o nome
de "Impacto". Deixemos que o prò-
prio maestro o descreva:

— Trata-se de disco moderno, na
concepção dos arranjos e na har-
monia. A orquestra que apresenta
essas músicas, tem também a sua
originalidade. Compõe-se de dois
pistons, dois trombones, dois saxo-
fones, uma tuba, uma flauta. Em
alguns casos, surgem cordas com-
pletas, contra-baixo, bateria, guitar-
ra piano e violão. E há, também,
as' músicas onde uma voz intervém,

como se fosse instrumento.
—- De quem é essa voz?

Quem ouvir o disco poderá
imaginar que trata-se de voz temi-
nma. Mas, é voz de um homem, que
afinal, não é cantor conhecido. O
seu nome a gravadora prefere man-
ter em sigilo. ;

Será "Impacto" um LP so para
o Brasil? I f'-0USua finalidade maior e atingir
o público estrangeiro. Será editado
tanto nos Estados Unidos como na
Europa Êle irá ao encontro da
bossa-nova, que começa a perder
terreno no Exterior. Tem uma gran-
d.- vantagem: é samba legítimo, em-
bora moderno. Os bailarinos nao
precisam andar procurando novos
passos. A própria intuição mostra
como dançar dentro dele.

Para mostrar que estavam com a
razão, Milton Mota, mostrou-nos ai-
gumas faixas do LP "Impacto',

— Preste bem atenção e veja que
é samba para gente nova. Quem
quiser poderá dançá-lo até dentro
do estilo de twist.

E estava certo. Porém, desviamos
o assunto, falando com Lyrio Pani-
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f^M dos jornalistas brasileiros ^^M^ffi^
L queridos em Portugal, é Alves mmg$:>Ji

To MãÈ português, no continente e e»lom^e

(quatro edições foram esgotados0 c0n/ersa
Alves Pinheiro nos diz de viva voz, em eu

tprdiaU na redação de "O Globo^: nuerem auto-- Verifiquei que os angolanos nao ^erem 
aui

determinaçãoq Preferem ^II^IHmaior auxilio do governo metropolim$%£°fm\0.

uma 
0Icen?urdad 

descentralização^ a^n.stratjva.
A verdade é que dois anos depois de hayer^

«quêle livro Alves KnMw.^tou » AM*^« ™

são oficial do governo brasileiro Foi *^g$$ffi
sibilidades da ligação mant.ma entre aquela P
e o nosso País, Referente a isso <ele mz. ta

— Todos os estudos e planos estão, leitos, ou

a execução. i«fei& em torno disso?_Qual o seu maior interesse em w" j das
_ Enquanto aqui procurei dtvulf r Poni^

vezes que estive naquele país um?i das m nhas ma

preocupações foi divulgar o BranL B > m atrav

conferências, não só na Capital, como 
^ 

d£ de
. dades. Não só conferências, mas também, a

entrevistas e trabalhos no sentido econ°mlco o

tico. Fui admitido. c«^o um d« dtfrtores o^ _

Clube de Lisboa", instituto *« •• 
£J,poecar o intercâmbio Brasil -- 

^rtugai. scenta?- Referente ao lado artistico que 11os dQ
_ Ê importante assinalar o »n*2^t«_Ss arttrtas.

povo português, pela "°ss^Vfcna'Pu1°uséffrradia mais
Acredito mesmo, que o Radio P££f*só$** «miss°-
músicas brasileiras, do que as nossas prop
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ealli.
Com tôtía a sua vicia dedicada

à música, juntou uma fortuna?
— Se bagagem musical for fortu-

na eu considero-me um grande
milionário, pois nada fiz, em minha
vida, senão trabalhar dentro da mu-
sicaTudo o que tenho devo a ela.
Mas, em matéria de dinheiro, nao
tenho lá grandes coisas. Aliás, fato
que não traz amargura nem queixa.

J- Considera-se realizado dentro
da música?

— Todo músico ate ao dia da
morte/considera ter, ainda, muita
coisa para fazer. Acredito que a
realização de um -músico, bem como
seu reconhecimento pelo que fez, so
vem mesmo após a sua morte.,,

Qual o seu maior desejo?
Ter forças para continuar em

meu trabalho, por muitos anos. Co-
mo também, viver feliz ao lado dos
que me são caros.

Assim terminou o maestro Lyno
Panicalli, uma das melhores expres-
soes da nossa música. Maestro de
uma das mais altas sensibilidades
já surgidas no Brasil. -Impacto",

somente, seria a sua realização.

^*3BBBBBBBBBBgBHBBl^MBBBBB#5ÍBi^^ ' BBJ

ras. Por isso mesmo está explicado o sucesso de artistas
brasileiros, em Portugal, como é o caso de Ângela
Maria, que empolgou multidões.

Cresce o nome do Brasil em Portugal?
Acho que estamos perdendo tempo e terreno.

O Brasil precisa ter uma presença mais positiva em
Portugal. TJevem ir constantemente àquele pais, dele-
gações que exprimam a nossa cultura. Artistas, poetas,
escritores, pintores, jornalistas e outros.

Quando voltará a Portugal?
Dentro em breve irei a Portugal a fim de rece-

ber o Prêmio Antônio Ferro. .;
Abrimos um parênteses no dialogo com Alves Pi-

nheiro, para dizer que o Prêmio Antônio *erro é a
mais alta distinção outorgada, por Portugal, a um jor-
nalista estrangeiro. E que o nosso confrade P°ssui duas
outras condecorações daquele pais • " Comendador da
Ordem do Infante" e -Comendador da Ordem de San-
tiafío''

E ¦ Alves Pinheiro faz uma confissão de ordem
sentimental: .

Estou há poucos meses fora de Portugal. Parece

que estou lá, volt£o^. ta 
^™^0™* to

conhecem Portugal?
Que na primeira oportunidade apresentejn-se

àquela platéia. Tenho certeza de que sao. ««£%£
bem ou melhor recebidos do que pelo publico br*

^ Finalmente, tem algum *W<£%SÁ ¦
relação ao intercâmbio cultural, artístico ou com
entre Brasil e Portugal? . aií -. mftis irnPortanteTenho muito para fazer E o mais impor
é continuar tudo o que venho fazf™o. Entretanto,Alves Pinheiro nada mais acrescentou. Entre^a ,
aos nossos leitores P^m0'dl^jrJttvL dos
está em Portugal tem sido um granae
brasileiros.
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Na Figueira da Foz foi rea-
Uzado o "II Concurso deFü-
mes Amadores". Nuno Vieira
Fonseca teve dois filmes cias-
sifiçados : "Indecisão" e
•'Margarida".

O produtor brasileiro Jean
Manzon deverá fazer um do-
cumentário sobre Portugal
para ser exibido no Rio, au-
rante as festas do IV Cente-
nário da Cidade Maravilhosa.

A Rádio Ribatejo, de Santa-
rém, está estudando a possi-
bilidade de aumentar a po-
tência de seus transmissores.

O cantor Luís Guilherme de-
verá visitar o Brasil no mes
vindouro.

Mariüa Simáo, da RTP, via-
iará para a Espanha (Madri)
e França (Paris), difundindo
a canção portuguesa.

Esteve no Rio o jornalista
luso Norberto Lopes, diretor
do jornal "Diário de Lisboa*'.

Um grupo de artistas do Rà«
dio, da TV e do Cinema, rea-
lizou uma campanha nas ruas
de Lisboa angariando fundos
para a "Liga Portuguesa de
Combate ao Câncer".

A «Associação dos Jornalistas
e Homens de Letras do Pôr-
to", homenageou o Diár%> de
Notícias, pela pasagem do
centenário do jornal.

Ramiro da Fonseca, muito
conhecido pela sua atuação
no programa "Z3.a Hora",
está agora em "Introdução a
Ciência".

Para a artista Carmem Men-
des o cartaz máximo da can-
ção vortuguêsa no Exterior e
Amália Rodrigues. ÇM foi
explícita quando declarou a
Imprensa que não conhece,
além fronteiras, popularidade
mais evidente.

O cineasta luso Artur Duarte
terminou, no Rio, as filma-
gens de "Encontro Com a
Morte", após um ano de in~
tenso labor.

1 m
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ATÍLIO CERINO

,\ bonita Zélia Campos esta
alinhando o palco do Pigalle
e também a pista do Balalaika

ANA MARIA, muito loura e muito
lusitana, é das mais graciosas show-
giris dentre as que aparecem em
"Scheherazade", no Pigalle.

DÉLCIA LUÍS circulando no Rio e
convidando para o "Tiki Bar Drmk'
em Curitiba. Lá estaremos dentro de

poucos dias.

SANDRA MENEZES não perde as
-leiloadas sabatinas do Piai. A moça

tem até -cadeira cativa" naquela
simpática boate da Zona Sul.

LANA BATISTA foi ao Stop, pediu
um filé à moda da casa, bebeu três
doses de uísque e a notmha foi
apenas de Cr$ 17 mil. V logo!

SILVEIRINHA, por sua vez, foi ao
Castelinho, tomou uns chopinhos
e teve de pagar uma nota de 8 mu
cruzeiros!

NEY MACHADO afirmando que
as bailarinas que Ana Iterman trou-
xe da Argentina para o "golden room
do Copa são simplesmente horrorosas.

m MARLY TAVARES voltou ao Little
Club, onde a Ellis Regina ÍMi ainda
_ e com perfeição. - uma fabulosa
imitação do Wilson Simonal. Ate o
sorriso...

• OSWALDO MARTINS é o ieapo«-
sável pela direção-artística do Baia-
laika, onde uma das atrações sao os
malabaristas Irmãos Polydoro

• NANCY MONTBZ manda seu novo endereço^ pede» «Jetotos
os nossos leitores lhe escrevam: Hotel Samt-Supnce, i, rv

simir DeTavigne, Paris, 6-eme.

•. RAFAEL DE CARVALHO e a 
^^1^"^

pia espetacular.. para shows em clubes e |Telev!sao.
base da arte mesmo.

dúvida.

« ZÉLIA CAMPOS, a bonita ZC, *« 
^*"ffi» ÍRSmSS"-

laika, enquanto Dora Duran faz outra dobradinha, novo

Tabariz.

DILENE, que vem se tornando uma ^riz 
de mérHos, é^gura

de talento <e beleza) no Recreio, com 'Tem Bololo
ainda faturando milhões.

MOACIR FRANCO é figura de grande Pr0^ve^erPna°vida
Carlos Gomes, onde Procópio Ferreira ensina como vencer na

sem fazer força.

CARLOS MACHADO animado com os ensa}**** "*L%se°ntado

neiros" e prometendo que será o maior espetáculo 3a apresent

cm sua vida.

-.'¦¦'..¦"¦¦¦I
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UM ÁLBUM
ESPETACULAR

COM OS MAIORES
SUCESSOS

00 MOMENTO!

colecione os álbuns de ED UNCOLN e seu conjunto
wwwwawijwiiajLJiiiiuJWi^

IRGAO ESPETACULAR
•IPr''Bk

•..V *t -¦":

MASTER-11026
MONO E STEREO

XPL-12
MONO E STEREO

XPL-27
MONO E STEREO

HI-FI-2055
MONO E STEREO
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^TftÉlA - Carlos Imperial começou a aptesen-'S^aBádk.Nacional, o seu P^ama dedica-
do aos brotos. Êle é visto, na f^..^^":
tava com o diretor das programações da emisso
ÍT PaX Tapajóz, detalhes da serie que a • B-8
transmite às 11,30 horas, de segunda a sexta-feira

*^Jí

„âuA71?s _ no programa de Carlos Imperial
SS2SS-Í. Seta. artistas os mais popüa-
ris Prova? está na foto, em que se yeenwiWan-
deriéa José Ricardo, Selmita e outros arttóte
SSSSoí P« fã» e todo o pessoal We_°S™
nos programas (Rádio è Televisão) do Imperial

• iniOGRAtó elenco da Rádio C^ahobara
SSoSSmM populares: Jair Amorim e Ha-
roldoEiras. O primeiro comanda, naquela emis-
sorr o "Discos na Vitrine" (diariamente as^4
Ss) O outro é o animador de «Etacontao Com
A Música", em cartaa às 13 horas, . com. êxito.

^ftr »; '.'¦ ¦¦¦* JÊm ¦ 
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AUTÓGRAFO — Demétrius, um dos ^olM to |u-
ventSde paulista, ê,visto na foto, «"«J^g*,

H :,



ANNETTB. ^— E' o nome'desta bela figura, toda
ritmo que vem de surgir em LP da «Buena Vis-•m novo selo internacional, lançado pela RCA
Victor nô Brasil. Annette é revelação de Walt
Disney criador da "Buena Vista", e estrelou o
íilme "Praia dos Amores", lançado há tempos.

y. jfftHt _ . W- **£¦¦*¦••* ¦>***&&&' ttE fiHKSr^

(XXtmiATG — Dalva Barbosa ingressou: na^
vadorà Philips, onde já esta F^^JS^
com o samba em sua expressão mais a-utentica.
Ela é vista, na foto, com, um dos ^vulgadores^a-
quela fábrica, o Paulo Jorge, <m lhe**cif?£?
dos planos para o lançamento de seu novo disco.

ALEGRIA — E' o quê Èuclides Duarte leva% aos
ouvintes da Rádio Maüá, diariamente, de 6 as B
da manhã, com o seu programa de melodias po--
pulares. Por vezes, participam <lo programa Wp
ms famosos do mundo artístico — e^eo^qu^
Angela liaria, vista ao lado do querido animador^

M§pl ••.
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SUCESSO — Além dos seus programas na Rádio
Mayrink Veiga, Jair de Taumaturgo ?Pre^nt»

-cartazes populares também na Televisão^é
visto na foto quando, em "Ai Vem O Sucesso ,
pelo Canal 13, apresentava aos ^espectadores 

a
cantora Ely Camargo, da gravadora Chantecier.
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- a revista que traz as letras dos

maiores sucessos de hoje e de sempre

A letra que você procura, nacional

ou internacional, certamente está em

VAMOS CANTAR
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Salvador — BAHIA

Boa seleção musical vem aPJfese"
Boa sen-V*1" *_.'._:_„»» Hí» Coe h<

tando o

VHHDS

|::! 200 LETRAS DE CADA VEZ' Lé^^^^^SíÊ
(EM TODAS AS BANCAS) Jfeí£\^?7

/O MÁXIMO DE HUMOR \
| NO MÍNIMO DE PREÇO! V

_EM TODAS AS BANCAS 1
EM TODOS OS LARES I

I! 

. I tssgg w$. II
VjMA REVISTA DE HUMOR 
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.^sqüe" Mtoio." de Coe.ho
^ Tota Luna eufórico com a

U^geS. f f# aniversário «
C;PdaÇD°or 

.sn°ar°depe0?«íra a Rádio So-

?edadP«dà Bahia vem apresentando
a fartamente, às 15 horas, » or-orna' de

Vtetor H"flo "O 
g" ?M^f' kf_

Na Excelsior ^o Jocutor 
e can

noel Aragão despedindo-se ao f*ai«5 definitivameme o Ka-
para abandonar, a*f1^11" nr GOUVeíaííf- a Nossos parabéns ao Dr. «°"vc *

ruhf oelo brilhantismo- da VI Ol.mp.a-
HBahiànadà Primavera. • Um novo
da Bahiana oa emissora

r^TüudedesUdde°BH«oI!"CarrousSe.

Curitiba - PARANÁ
JOSÉ FERNANDO

A A TV-Paraná, Canal 6, apresenta em

teatro Aos Domingos' excelenes pe-

case desempenho, ^"^a-^g 
d*

Rnherto Nlenghini, as 22,30 horas, w

«flnVa e acresço na aud,e„c, da

ffiffiF, V^nf 
iofo da Kàdú, Tin

n^ene «resentoí a 15 de outubro pro.

S horas "A Hora Da Educação
H fl 30 -Concerto Da Orquestra Cias-

sica de Acordeões do Paraná eQ

22 horas programa d» ^"í^is.
Professores Do Paranái # A *m

Tora do Padre Chico, Radio Santa,£*
licidade, apresenta de segunda a sabá

do, às 17,30 e domingos as 9 horas.
"O Mundo Infantil".

Brasília - DISTRITO
FEDERAL

NELSON DA SILVA

MACHADO GOMES

ria Aleeria" Aos sábados, às 15,30 no-
ras sob o comando de Roberto Araújo.

Übaldo Câncio de Carvalho que inu
ciou sua carreira radiofônica na extinta
Rádio Comercial da Bahia, acaba de
completar vinte e sete ano8 de bons
serviços prestados ao Rádio baiano *
Com apreciável índice de audiência o
"'Carreio Musical" que José Rena o
apresenta diariamente entre 14 e 15
horas, pela veterana emissora da Rua
Cario- Gomes. # O concurso do Hmo
da Cidade foi vencido pelo medico Os.
valdo Leal que se apresentou sob pseu.
dônimo de Teseu. Em segundo lugar
foi classificada a produção que tra?
a assinatura de José Moura de Almei
da m Contrataram casamento o locutor
Roberto Araújo, um dos elementos
m*is oopulares do Rádio baiano e a

^acio^^ennÓrita Abnifca das Virgens
Matos da sociedade local. # A ma;ot
revehção artística do ano: o garoto
Jorge Luiz, que recebeu verdadeira
conlagração do público ouvinte e te-

.espectador. Egresso da Ctóad<^e Vi-

tória da Conquista o "garoto Pr°dlg£í
arí apresemações na Guanabara, Sao

Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Recife - PERNAMBUCO
CARLOS MAGNO

m No auditório da Rádio Clubei foi

feaHzada a solenidade de inauguraçãoreanzaaa *» _»--i;0i•,«*»« de Pernambu-do Clube dos «Jdl»l,»t"| de Televisão
co, que reunirá pessoal ae . i
e Rádio de todo o Estaa<>- W ££*„-2 rsr «B-rS-sSi.
cionam como diretor e vice r *v

vãmente,. O secretario é Costa^o
,a Naquela ocasião, o í0™01"**.^^ *

^."discorreu sobre -*£**£
do clube e_ ^"^XÃoria efetiva, e

£p°ara 
d;bate do ante^e^o d^esU

tX que 
¦víaTeneflcfar a radioMsão

de Pernambuco.

:¦:•:•:¦::
:¦:<:¦:¦:

1
m Vanderlei Matos produz e apresenta
?a TV Br,: lia Cana. 6, "«?*«f 

„dJFoloa" e uNota 10,". ÊSse ultimo no_

moldes de "O Céu é o limite", mcen-
I?va o desenvolvimento intelectual das

crianças, propiciando inelu.iv. a d..-

coberta de astros-m.r.ns. • ^0^rBf0ss
odores da Glória" que vji ao ar 

^
domingos as 23 horas, e ">
cumemário. apresenta assuntos varia

a~ in-PTPsse e vtfl mantendo ele-
dos e de interesse e v* Alfredo
vado índice de audiência # J^°
Ribeiro produz e apresenta na Radio
AWorada aos domingos, programa de
"to 

gabarito, intitulado "Música. Jóia

d, um Povo". Também têm destaque
naquela emissora "Você faz o Sucesso
com Abel Segato; "Presença do Pas-
Ida- com Paulo Wilson, entre outros

5,a 
Estreo" com sucesso na TV-^onai

r.nal T, o programa 
"Dino WLeira t

SW- Dino é cantor português radi-
faá:-o Bra°sil e tem contrato assinado
com os "Discos Brasília .

Indo a São Paulo
hospede-se no

ti

ãh-s
¥:¥»

¦:¦:<•>
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O prolongamento de seu lar.

Radio e telefone em iodos
os quartos e apartamentos.

BARBEIRO - MANICURE
'E BOITE

End. Telag. Regenciatel

m



rRÁDIO E TV
E MINAS
NELSON SHEFFICK

RÁOiO ~~ Conta boâ
|\#%l^i\^ audiência o pro-
grama -Coquetel das Dez", que
vai ao ar pela Rádio Minas de
segunda à sexta-feira às dez ho-
ras. $ Diariamente a Inconfi-
dência apresenta no horário das
10,35, Roberto Newton em "O
Cronista e o Disco". % Dentre
as boas programações da madru-
gada, no País, está a seqüência
da Guarani. De valor artís-
tístico e utilidade pública, é
ouvida em todo o Brasil, como
atesta correspondência, em mé-
dia de 300 cartas mensais, vindas
de toda parte. $, A Itatiaia tem
novo horário para a resenha es-
portiva dominical, que vai ao ar
às 19,25 sendo reprisada às 23
horas. ® Zilma Brandão realiza
bom trabalho atuando nas Rá-
dios Minas e Guarani; locução na
primeira, de 11 às 14 horas e
anima programas na outra. Seu
talento evidencia-se e em breve
deverá ir para um dos canais de
Televisão. £ De segunda-feira a
sábado a Guarani leva ao ar
três edições de "O Grande Jor-
nal", às 7, 12 e 22 horas, que é
dos melhores noticiosos do Rádio
local.

T V , Novo horário do
programa "Música

e Romance"", na Itacolomi, sex-
tas-feiras às 20,30. ® A Itaco-
lomi apresentando aos domingos
às 10 horas da manhã sob co-
mando de Sérgio Luiz, "Petilãn-
dia", com brincadeiras e prêmios
para a garotada. $ Sextas-fei-
ras. àsv- 21,30 horas a Itacolomi
apresenta o excelente muéical
""Os Farroupilhas"". © Dos
melhores filmes de ficção-cientí-
fica, "Quinta Dimensão" vai ao
vídeo pela Alterosa, sextas-feiras
às 21,30 horas. $ Aos sábados
às 16 horas na Belo Horizonte,
é sucesso o "Clube do Gésinho".
$ Nos domingos, o Canal 4 vem
apresentando às 14 horas o
"Teatro Infantil" dirigido por
Fábio Sabag. 9 "Clube da Tar-
de", pela Alterosa, conquistando
popularidade, aos domingos às
12,30 horas, com atrações e ale-
grias, $ Em festa a TV-Itacolo-
mi pela passagem ,de seu aniver-
sário, em meados de novembro,
com programação especial. @ O
Grande Teatro",.do Canal 4, te-
ve seu horário antecipado para
21,40, em atendimento à solicita-
cão dos telespectadores.

Walter Sequeira: teatro bom
e alegre para obras sociais

ARA colaborar com as obras sociais de Frei Fernando, o grupo teatral

amador "Amigos da Comédia", fundado e dirigido há 17 anos pelo

autor e intérprete Walter Sequeira, esteve na cidade flum.nense de Angra

do Reis, onde deu três representações, com 
^^TIVm X*s

e -O Tio Boêmio", ambas do próprio Walter. Cerca de 600 pessoas

aplaudiram o afinado elenco, constituído, além do ator-diretor pelos «,-

guintes elementos: Carmen Célia, como atriz convidada; Odete Coppos,

América Maria, Sandra Mara, Oswaldo Goitacaz, Paulo Lander, Robelio

Ferreira, Nílton de Souza e Eduardo Moura, fl,.an, - ,
É das mais meritórias a obra social que ai. vem realizando Fr«

Fernando em benefício das crianças pobres locais. A Ação Social An-

g n e (ASA), por êle criada, destina-se à -f-^1^^

tência familiar em prol das crianças e gestantes pobres. Km terreno

le 50 por 25 metros, numa área total de 1.560 metros quadrados es*

Íendo erguida a sede do futuro "Lar da Criança", obra avahada em

cerca de 150 milhões de cruzeiros.
Além de creche e berçário, haverá uma parte cultural e recrea- ,

tiva com Jardim da Infância e cursos de alfabetização de adultos^

Irei Ferindo já entrou, também, em entendimentos para a criação d.

So Cultura Angrense, que disporá, inclusive, de um Departamento

Cultural, com escola industrial. Fernando
Tem sido, assim, das mais intensas, a atividade de Frel Fernando

n„ sentido de angariar fundos e donativos para o prosseguimento de sua

benemérita obra. Além da ajuda do comércio, indústria e particularesde

AngrTdòs Reis, constantemente são realizadas festas, quermesses leilões

esoeácls tudo, enfim, que possa redundar em lucro financeiro. Dai

! i„ cTaüva de ida dos "Amigos da Comédia" a Angra dos Reis, onde

rlL obtiveram enquanto outros elencos amaiores já se pronti-
tanto su^°^e™£ 

X de colaborarem cem Frei Fernando, numa

Sratie meSceCo apoio das autoridades fluminenses e do povo.

¦ ;.:?f*t&&.

TODAS AS UTRAS Di MÚSICAS: na wvfeta VAMOS CANTAR
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Anora com sincronísmo automático, o

TV STRAUS mamem a recepção sempre

estável, mesmo quando Você troca de canal!
„i IMAGEM .0 ciBescópio pa:

r 

?***A R EA L'! norâmico alumini-

f J zado recebe a transmissão por
 -J»fta II - aaJI um feixe eletrônico ultra-rápido

de 16.000 volts. conseguindo

incrível nitidez na imagem!

ALTA FIDELIDADE!
O amplificador é Hi-Fi. que

dirige a onda a 2 potentes alto-

falantes de poderoso fluxo so-

noro, emitindo som indiscriti-,

velmente fiel!

*1 r - ,l

...e o TV STRAUS custa

menos! Straus vende.direta-
mente da fábrica, sem V. pa-

gar intermediários ... por isso

o TV STRAUS custa menos!

fiSIpiSti

m

23 PREÇO
QUE H1NGUÊM TEM!

Vendas à vista e à prazo

-garantia integral até de

válvulas durante 8 meses!

- assistência técnica per-
manente por nossa mo-

derna frota de jeeps!
. ...

RÁDIO E TELEVISÃO STRftUS S.ft
_ OKI

Fábrica: Rua Condessa São Joaquim. 258

(prédio próprio) .

Exposiçíoe vendas: Avenida Uberd.de. 851

(prédio próprio) Sao Paulo

,vaa Mesiuit* e Marília MeUUçfiguram ÇP™ ^.7
taque no elenco da telenovela Folhas ao v*n*

i nRO Bassini é nome conhecido por todos na TV.

W Seu êxito vem do Rádio, quando era um dos pnn-

cipais autores de novelas da Rádio São Paulo Escreveu

delas de seriados para as Rádios São Paulo, Cultura

e Tupi, dominando horários durante anos. Vários tro-

féus premiaram o seu talento, figurando, na relação,

seis -Roquete Pinto", um deles de ouro, definitivo. Na

TV Ciro Bassini, após longa viagem à Europa, reen-

eontrou o sucesso. Sua adaptação à linguagem do vídeo

foi perfeita, e daí ter-lhe sido conf.ada a che a do

departamento de Teleteatro do Cana. 9. Hoje ele faz

uma porção de coisas: é autor, diretor e produtor de

peças e novelas, um homem capaz de aglomerar mui-

tidões diante dos aparelhos receptores.
Intitula-se -Folhas Ao Vento" a tele-novela de Ciro

Bassini e está sendo apresentada pelo Canal 9. Trata-se

de um drama humano, cheio de lances imprevistos e

com uma mensagem que comove os corações^ O

elenco é dos mais selecionados, com Carlos Zara Aríete

In negro, Ivan Mesquita, U,ci Rangel Edmundo 1, -

pes, Wilma Aguiar, Mário Guimarães Jac.ra Sampa o

e Marília MeliUo. Os ensaios são dirigidos por Cario,

Zara, que reafirma sua competência neste setor eis

que a conduta dos artistas obedece «/„!e-

gorosa exatidão. O ator ou a atriz esta dentro do per-

.sonagem como se vivesse a sua própria historia.
••Folhas Ao Vento" trouxe de volta a TV 1' *

Ar,ete Montenegro. Todos deven.lembrar com^

Usmo ela viveu o pape,£ d* * 
£nal 9, transmitiu

§mHmSSS excelente intérpr-
sendo qS C^to- ^ra ^^"TSTcaÍÍ
O público pedia a volta de ambos, a ravejdeca ^
telegramas e telefonemas, e os dois es ao preste,
•Folhas Ao Vento", desempenhando °s 

^£s na
pais Aríete e Carlos Zara, sempre bons «"w"

vma real, empolgam aos telespectadores pelo que rea

lizam em -Folhas Ao Vento".
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Carlos Zara, Aríete Montenegro e Edmundo Lopes, num instante do romance na TV-Excelsior

TELENOVELA EXIGE TUDO DOS ARTISTAS
¦7*m»n.i.. i «n^ (na Brimeira foto), Jacira Sampaio e Marília MeUUo, fo-

tSSSÍSSSu ÜS£S^£SZ>» da história que apaixona o público da TV

¦¦:-.j*.
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desta semana:

FATALIDADE
TIROU
NÉLSINHO
DO FLAMENGO

•
AS QUEIXAS
DE DA SILVA

*

CARLSON
GRACIE E
IVAN GOMES
PROIBIDOS
DE LUTAR

COMO VIVE
O TÉCNICO
TIM

OS MAIORES
GOLS DE
SERVÍUO,
DO PALMEIRAS

REVISTA
DO

ESPORTE

oSõto
^MXMlm

T \í • A W-áecord promoveu ^^^^tu^rtr^
TV" 

*ar 
Escola São Francisco, usando por titulo Pare E

Ajude Uma Criança A "Andar"

, j ck» «ovíi «prie de filmes lançada pelo Canal

t ^esSS^Ilil^l gü P PÍCr An"
geli.

Abef do Figuro ^^^J^Z &"

„ „. -^ Cn„„c nruna o luear de Mário Gracioiti.
© Prof 4fX Do LivTÓ» d" Canal 5. A conselho médico.

tos na tele-novela de Ivam Ribeiro_« ^ ^ o
*? PCl" datada $2PR3»fflSSÍéí Silvio, Lídia Vani, I

SMa*fBeC:«nh,Xéa Camargo, Wílma Aguiar e Hum- 
|

berto Militello

SvS Jue caracteriza o desfile de números variados.

[mm o Canal 5 está apresentando "Nova Geração", série de fU

mes*com Sériascriminais desenroladas nos bastidores de Los

Angeles.

CINEMA EM TR1S NOTAS

i _ Ainda este mês,-será lançado,
no circuito Serrador, o filme '-Imi-
tando o Sol", realizado por Geraldo
Vietri nos estúdios da Vera Cruz.
Os principais intérpretes sao: Laura
Cardoso, Lúcia Lambertini, Pagano
Sobrinho, Amândio Silva Filho e
Atílio Marques.

2 — A famosa novela de Boris
Pasternak "Doutor Jivago", terá
sua versão cinematográfica a cargo
de Cario Ponti, que brevemente da-
rá início às rodagens da película.
O livro de Boris Pasternak foi

C1RANDINHA
NOTURNA
_ Caco Velho está na My Love,

acompanhado das cabrochas Olga e

Dirce e de Filinho, na guitarra, João-

zinho na harmônica e na bateria

Goiano.

$ Os moços de "O Mundo Em Tra-
vesti" continuam lotando a La vie en
rose.

a Leila Muniz e Nelson de Alencar
são as novidades do Pierrô Bar. "

g No Juão Sebastião Bar, o sucesso
é Pedrinho Mattar e seu excelente
Trio.

¦'best-seller,'}. sendo traduzido ew
vários idiomas.

3 __ -As Vitórias Do Lago", de
Enrico Righini, contando a história
de grandes atores do Cinema, atual-
mente residindo nas costas do Lago
Laman, também será filmado, es-
tando já reservado papel de des-
taque à Gina Lollobrígida.

CADERNINHO
Um dos primeiros filmes nacio-

nais, te^e Genésio Arruda por pro-
tagonista. Levava por título "Cam-

peão De Futebol".

O nome mais comprido que se

conhece no Rádio é do cantor Qs-
ní Silva Na sua certidão de nasc,-
mento está escrito: Osní Rufino da

Silva Gomes Feitosa Filho.

A apreciada novelista Ivaní Ri-

beiro é professora pela Escola Nor-
mal de Santos. •

Paraguassú, que se chama Roflt«
Ricciardi, foi o primeiro cantor q
surgiu no Rádio P™1«£ '"po,
ciou sua carreira nos velhos tem
da extinta Rádio Educadora aV
neira, como era então conhectcta.

<
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"DR. RAUL" EM DISCO
TTÉL/O Souto, famoso galã da TV,
JLX rasga novos caminhos à sua po-
polaridade. Surge agora no mundo
fonográfico, tendo o Estúdio 7 lan-
çado o LP que traz o sugestivo ti-
tulo de "Encontro Com o Dr. Raul",
personagem da tele-novela "A Moça
Que Veio De Longe", apresentada
pelo Canal 9, oue êle. celebrizou,
com seu magnífico desempenho.
Neste microssulco, Hélio Souto, com
Neide Garcias Aparecida de Castro e
outros, atua com brilho em duas
histórias de Haydée Aparecida Setti,
denominadas "Suspeita", onde re-
torna o personagem "Dr. Raul" que
marcou sua vitória no vídeo e "Sur-
presas De Amor", As fãs de Hélio
Souto, que se, contam às dezenas,
andam alvoroçadas com o seu "Dr.
Raul" em disco.

IDALINA DE OLIVEIRA: CAN-
TORA E ANUNCIADORA DAS
MELHORES DO CANAL 7

LPSMAIS
PROCURADOS

1.° — TUDO DE MIM — Nél-
son Gonçalves — (RCA-Vitor)

2.° — REINO DA JUVENTU-
DE — Diversos — (Continental)

o __ BOBBY SOLO — (Ri-
corcji-Chantecler)

o __ ENCONTRO COM LUÍS
VIEIIRA N.° 2 — (Copacabana)

5.° — A OPINIÃO DE NARA
— Nara Leão — (Philips).

HÃflIA * Diante do êxito obtido com a apresentação da
¦***¦*¦%/ novela de Júlio Atlas, -Maria Sem Deus", que se es-
tendeu em 40 capítulos, a Bandeirantes lançou o seriado -Um Gri-
to Em Cada Vida", original de Thalma de Oliveira.

O locutor Alfredo Nagib transferiu-se da Rádioi Piratinin-
ga para a Rádio Marconi. Atua com destaque nos noticiosos desta
emissora.

A Rádio Gazeta transmite, diariamente, em horário mati-
nal, a audição "Sucessos Do Momento", oferecendo ao ouvinte mu-
sica, horóscopo, notas sociais e informações interessantes.

"Disque Bossa" é um programa de Mário Duarte, que a Na-
cional paulista irradia de segunda àí sexta-feira, às 7 horas da
manhã,

'fUmite*
9 Libero Miguel teria se desligado
do Carral 5, devendo Milton Galvão
seguir o exemplo.

$ J. Batista Lemos voltaria ao Ca-
nal 5, assumindo a direção de todos
os noticiosos.

9 A última peça de Abílio Pereira
de Almeida, "Círculo de Champa-
nha", não tem agradado como se
esperava.

9 O produtor Marcos César esteve
sai-não-sai da Record.

9 Maurício Loureiro Gama e Tico-
Tico (José Carlos de Morais) estão
com o pé certíssimo na TV-Bandei-
dantes.
te Vários elementos de destaque de
Canal 7 solicitaram aumento de sa-
\àrio.

9 A atriz Helena Inês estaria du%
posta a fazer Teatro em São Paulo,
durante um ano.

RI B ALTA
© Em janeiro de 65, Zeloni retor-
nará ao Teatro Brasileiro de Come-
dia, como intérprete principal de
"Meu'Amigo Fantasma" (Questi
fantasmi) de Edoardo de Felippo,
devendo Alberto D'Aversa dirigir o
espetáculo. A referida peça, já co-
nhecida do público paulistano com a
denominação de "Esses Fantasmas",
volta ao cartaz para dar outra opor-
tunidade a Zeloni, que nela terá
campo para exibir à vontade seus
recursos cômicos.

Q: Beneficiado com uma bolsa de
estudos pelo governo francês, José
Celso Martinez Corrêa viajou para
Parts, devendo permanecer fora do
Brasil durante nove meses. O diretor
do Teatro Oficina visitará ainda ou-
trás cidades da Europa.

$ O Júri do II Festival de Teatro
Amador do Estado de São Paulo,
realizado em Botucatú, conferiu os
quatro primeiros prêmios, respecti-
vãmente, ao Centro Universitário de

* Cultura Artística de Campinas, com
-A Morotória". De Jorge Andrade;
ao Teatro Experimental de Barretos,
com "Os Fusis Da Sra. Carrar". de
Brecht; ao Teatro Estudantil de Sao
José do Rio Preto, com "O Terrível
Capitão De Mato Ou Os Ciúmes De
um Pedestre" de Martins Pena e ao
Teatro Escola da Faculdade de Fi-
losofia de Santos, com "Vestido De
Noiva" de Nelson Rodrigues.
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JA FELIZ! LEI REVISTA "VAMOS RIR
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CONQUISTA MODERNA
0 cavalheiro galante, depois de dançar algumas

vézescom a mesm* dama, acho* aue pode™ con-

quistá-Iatombem: ^^ (,

•~ !T hin/ir impróprio oara declarações, gostaria

^ ^HarTr ontro, mais tra^o, ma,
S0SSüaMaS; 

o senhor não pode dizer o que deseja, aqui

'""^Não 
porqne, o oue tinlio a dizer, è muito

^VlJ prtenso é o tempo e as pessoas... \
eXtenS\?TseV7aUraimente o senhor vai me contar

~~ JL 
«>' wras não precisa perder tempo, vm>

WS^mmÊê Étll diàriarnente' pe'°
Rádio...

SALVE A M1LÓCA \
.,„ „ inmüia via e ouvia o programa do Paulo 

^

«~ 
®5gSB iSÜe ÜSmd menina

Wam sobre doenças e duas A

S^TlSiínS ^o ^arama, a menina pn-
xou a saia da mamãe... ,

I S^^hi^Stica ,« P-a ,ne[

^,^/>7 TT7n tem a voz tao doce. .;.
bética, né, mamãe/ Eía tem. a <;

¦

CA PRA NÒS...

m
(4 *>

;-:è

.. e assim /icará o dia inteiro

Basta um pouco de Óleo ou de Brilhantina GESSY...

f cê tem um penteado correto, firme, duradouro.

IL ,'¦ o nFSSY fixa com naturalidade. O

óleo GESSY deixa os cabelos macios, brilhantes e

laveis. E todos apreciam, todos preferem a sua
'• 

discreta e duradoura fragrância.

ÓLEO E BRILHANTINA

Com a garotmha ao colo, esgu

menina, então, entrou com os seus.
Papai, o senhor tem medo de jacaré.

* 
- Não! (e o Ivon estufou o peito).

E de leão? nSmtnr estuíou maisí
Também não! (e o peito do cantor estui |

um bocadinho).
E de tubarão? arrphentou o

_ Também não (ai o peito do Ivon *™b™

botão do blusão). Papai nao tem medo de

filhinha, nadinha... i
E da mamãe? ^Sia

• .__ Vai brincar lá fora, vai, filhinha.

i

ELAS POR ELAS!

EL-^fer: -ri

Agora nova embalagem em
2 tamanhos: individual e familiar

Viajavam para São Paulo no mesmo bwíj

condução, o cantor português ^"«fenchem P<f
Ses bagulhos estrangeiros que sempre nos ,

Televisão e não há Fontenele 
^•^^dôrmianè

,o„ga e cansativa, quase todos o» *a«af ™ « 
Màri0'

inclusive o Mário Simões. La pelas tanta

num cochilo mais forte, bateu com a cabeça

do bagulho: ¦ «íAcnfo) O sono pesa<|(
Êpa! (e o bagulho virou filosoio,. y

incomoda as pessoas "úinhas. Palavras do gran

ctor Hugo! palavras do grand'
Vá pro raio que ta Palla/n ,'tugllês, e con

Mário Simões! irespondeu o cantor portug

tinuou a dormir',

i
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# O Deputado índio do Brasil,
a propósito da crônica "Sau-
dade" (publicada no n.° 791
da RR), anunciou da tribu-
na da Assembléia Legislati-
va que vai apresentar Froje-
to de Lei sugerindo a inseri-
ção dos nomes de artistas ei-
tados naquele trabalho na
Ordem do Mérito do IV Cen-
tenário.

m Contratado pela Rádio Tupi
o comentarista de arbitra-
gem Mário Vianna. As ba-
ses foram mantidas em si-

.. gilo.

A atriz Greta Garbo, que há
vinte anos se encontra afãs-
tada do cinema, recebeu
proposta para filmar na Es-
panha, mas não aceitou. (Se
aceitasse, receberia o equiva-
lente a Cr$ 150 milhões).

A Rádio Mayrink Veiga con-
tratou a vedetinha Sônia
Ferreira. Para substituir Li-
gía Rinslli (que se ausentou
para fazer uma viagem ar-
tística) no papel de "Miss
Campeonato".

# Marcado para o dia 14 de
dezembro,.na Igreja de São

José do Jardim Botânico, o
casamento de Mauro Sérgio,
do Departamento de Coorde-
nação Artisílba da TV-Tupi,
com a Sr/ta. Sandra Maria.

% A propósito do encerramen-
to do filme •• Procura-se uma
rosa", Produções Cinemato-
gráficas Herbert Richers e
Magnus Filmes ofereceram
um coquetel no Empire Ho-
tel. Gratos pelo convite.

m A atriz Ida Gomes, que se
encontrava afastada para
tratar de assunitos partícula-
res, já reiniciou sua ativida-
de na Rádio Tupi e no Ca-
nal 6.

# Encontra-se gravemente en-
fêrmo desde 30 de outubro
o veterano ator de Holly-
wood, Paul Muni. O artista,
que conta 66 anos de idade,
depois de um ataque de
pn.eumonia passou^ a sofrer
grave afecção cardíaca.

e Como parte das comemora-

ções do IV Centenário do
Rio, voltará a exibir-se no
Teatro Municipal, em 1965,
a New Philarmonic Orches-
tra, de Londres. (As apre-
sentações estão marcadas
para os dias 8, 9, 10 e 11 de
agosto do ano próximo)

A cantora Nara Leão, que
recentemente rompeu com o
movimento da bossa-nova,
anunciou que irá a Nova lor-
que em fevereiro do próximo
ano.

Emâni Filho está selecio-
nando cabrochas, passistas e
modelos para nova excursão
pelo exterior. (Vai realizar
uma série de exibições pelas
Américas).

O teleator Fredy Kleeman
recebeu proposta para atuar
em teatro na cidade alemã
de Hamburgo e aceitou.
(Fredy deverá deixar o Bra-
sil em janeiro, regressando
em julho do ano próximo).

Revela-se que
efetuada pelo
Globo" para a
emissoras de
pertencentes à
Vitor Costa foi
Cr| 4 bilhões e

a transação
grupo de "O
compra das
Rádio e TV
Organização

da ordem de
120 milhões.

® O Sindicato dos Radialistas
da Guanabara assinou novo
acordo salarial, pelo qual os
empregados em emissoras de
Rádio e TV têm garantido
um aumento de 62 por cen-
to sobre os salários do últi-
mo acordo. (O mínimo será
de Cr$ 30 mil e o máximo de
75 mil).

Depois de alguns meses de
afastamento, para tratamen-
to de saúde, o animador de
estúdio Santos Garcia reini-
ciou sua atuação na Emisso-
ra Metropolitana.

Será lançado brevemente
um livro de crônicas de An-
tônio Maria. (A obra póstu-
ma está sendo organizada
pelo poeta Vinícius de Mo-
rais).

Confirmada a transferência
de Abelardo Chacrinha Bar-
bosa da TV-Rio para a TV-

Excelsior (Chacrinha vai
ganhar Cr§ 8 milhões por
mês no Canal %).

Fundado no Recife o Clube
dos Radialistas de Pernam-
buco, que congrega o pessoal
de Rádio e TV daquele Esta-
do. O Presidente é Nilson
Sabino Pinho.

Dirigentes da Censura da
Guanabara dirigiram men-
sagem de felicitações ao pro-
dutor Irvando Luís. Motivo:
seus quadros são sempre
aprovados sem qualquer res-
trições,

i Uma equipe da TV-Mairüchi,
do Japão, virá ao Brasil no
mês de dezembro, a fim de
realizar uma série de filmes
sobre o nosso País.

) Desligou-se da TV-Rio o Di-
retor de TV Carlos Alberto.
Quando redigiamos estas no-
tas ainda não havia fechado
contrato com outra emis-
sora.

•

> A cantora Odete Amaral,
que esteve excursionando
por alguns países da Améri-
ca do Sul, já reassumiu sua
atividade na Rádio Tupi.

» Promovido pelo Presidente
do Sindicato dos Exibidores

v Cinematográficos, Sr. Eduar-
do Farah, realizou-se almô-
ço na Cote D'Azur brasileira
em homenagem à Embaixa-
da da França, Unifrance
Filmes, Delegação de Repre-
sentantes do Cinema Fran-
cês e Representantes do Ci-
nema Brasileiro. Gratos pe-
Io convite.

A administração de 36 esta-
cõesde Rádio e uma de TV
(exploradas pelo Estado des-
de a época do regime pero-
nista) será entregue pelo
Governo da Argentina a em-
presas privadas..

A propósito do lançamento
do LP "Mundo encantado das
flautas", com Altamiro Car-
rilho, a Copacabana Discos
ofereceu um coquetel em sua
sede Convidada, a RR fêz-
se representar.

£./•..<
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Rádios e
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Qualidade Real
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¦H/TAURO Tavares foi rádio-ator e

1U agora se revela como intérpre-
te de músicas românticas. Tem uma

história para contar. E fala à RR,

apresentando-se aos.fãst diz^que e

mineiro de nascimento. Ê Ia de Po-
nos de Caldas. Tem 23 anos de ida-

de- aniversaria em 9 de outubro.
Sua infância, passou toda em Belo

Horizonte, onde estudou, iniciando
carreira que não era, positivamente,
a de artista. Mas, o Rádio surgiu

em sua vida e êle acabou fazendo

um teste na Rádio Inconfidência:
aprovou e num instante estava fa-

sendo papeis em novelas Por^ volta

de 1956, deu-lhe a vontade de ten-

tar o Rio. Ê seguiu o impulso, indo

parar na Mayrink Veiga, onde ficou

por algum tempo, interpretando os

mais diferentes personagens de ro-

mances seriados. Era o que ele de-

sejava? Nem tanto, porque veio a

vontade de conhecer o. mundo. E

Mauro Tavares conta:
— Por causa disso, ingressei como

comissário de bordo na Panaír Corn

dois anos de vôo, andei por todo o

Brasil e a Europa. Conheci Maysa.

que se tornou minha amiga parti-
cular. Um dia ela me convidou para
cantar num programa seu na relê-

visão Itacolomi, onde interpretei
minha primeira música, -A Moça
Da Lágrima Triste". Fiquei um ano

e meio no Canal 5 de Belo Hormm-
te Voltei ao Rio e gravei "Menem

e -Momentos De Amor'\ Fiquei seis

í >.;,'.
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Rádios com
Válvulas ou
Transisterizados.
Rádios Portáteis
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RADI0LAS
TELEVISORES

INÈLBRAS
INDÚSTRIA ELETRÔNICA

BRASILEIRA LTDA
Rua Prof. Paschoal Pacchi, 19

Caixa P stal 15.100
Telegíamas: INELKIT

TELEFONES: 70-2786 - 70-8129
SAO PAULO — 12

DEPARTAMENTO DE VENDAS
ELÉTRO -DOMÉSTICAS:

Bua 24 de Março, 104 - 5» andar
Conj. B - Caixa Postal 153 -

Telefone: 34-7567
SAO PAULO — 1
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Sempre romântico, Mauro Tavares
fala de seus sentimentos, situando
o amor:

— Ê maravilhoso, quando se en-
contra a pessoa certa. O amor trans-
forma-se em paz interior. Eu deixei
minha paz com alguém e creio que
não vou amar nunca mais. Mas con-?inuo a sentir saudades de um certo
perfil recortado numa tarde que
morria devagar. Quero viver, agora,
só para minha arte. Canto para
esquecer minhas tristezas. Adoro fi-
car sozinho, bater papo com pessoas
inteligentes. Gosto de chuva, por
exemplo.

E num gesto:— Detesto falsidade e incompreen-
são. Para mim, as pessoas felizes
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Oesüusão de amor fés Mauro Tavares compor canções. E inter-
pretá-ias com emoção que empolgou Msysa e outras estrelas
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meses numa boate em Poços de Cal-
das, onde, modéstia à parte, era
muito aplaudido. Sou compositor da
música -Tristeza Em Mim", gravada
peça; Rosana Toledo e a Rosinha de
Valença. Com isto, recebi o convite
do Alaíde Araújo, divulgadora da
Continental, para gravar "Çonse*
lho" e Nós e o Tempo", tudo em
bossa-nòva.

são aquelas que nascem burras, vi-
vem ignorantes e morrem de re-
pente...

E sobre o presente:
— Sou recepcionista da Varíg

Trabalho para não morrer de tédio.
Mas prefiro trabalhar na Televisão
e em boates. Em verdade, meu
maior sonho é vencer como artista.
Estarei desejando muito?
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TRINI LOPEZ SE "QUEIMOU"...
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ACONTECEU 
à entrada do

"Country Club", onde Trini
Lopez; deveria cantar, dentro do
roteiro estabelecido na sua tem-
porada carioca. O cantor, sem-
pre jovial, foi entrando no fe-
chadíssimo "top" carioca, quan-
do aconteceu o incidente: o por-
teiro disse que o "manager" do
cantor não podia entrar. Por-
que a TV-Rio se esquecera de
incluí-lo na lista de poucas pes-
soas que acompanhavam o ar-
tista! Entra-não-entra e o por-
teiro deu um empurrão no "ma-
nager". Trini Lopez guardou o
sorriso no bolso e disse que, nao

cantava mais. Veio o gerente e
pediu desculpas O cantor achou
que não era o suficiente. Dis-
seram que êle assinara um con-
trato. Trini voltou a usar o sor-
riso e disse que pagava a mui-
ta e mais o que fosse... mas
não cantava! A menos que a di-
retoria do clube fosse procura-
lo no hotel e lhe pedisse des-
culpas, bem como ao "mana-
ger". Acreditem ou não, isso
aconteceu. E o moço Trini Lo-
pez, decidido e sem portejro an-
tolhado para chatear seus ami-
gos, deu um show de simpatia
no "Country Club".-

.

__ TOMEM LÁ UM SORRISO...
Eles estão jogando para telespectador ver. é um «macete» para fazer rir
È,CS estão jog r mostram suas graças. No lado

"d'. 
T a8 rtSE um WM^i o Castrinno. Do lado de câ. o Hamilton

Pereira pensa num Jogo maior (7), vaiendo se de .. 
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do colarinho. Enfim, aquelas coisas que V0ent' conn«e^sa^pttmi2lSVa°t^"s
mas sempre recompensa com um sorriso, reconhecendo o esforço *>s art.stas...
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IDAS E VINDAS
a Fernando Garcia pegou avião e
foi à Espanha, receber prêmio ganho
pelo telejornal da Excelsior, consi-
derado "o melhor do mundo". Que
ficou, também, sem o Luís Jabotá,
preso à cama em razão do bisturí
de um seu colega: fez operação e
estava passando bem, quando es-
crevíamos estas notas. Ausência de
duas figuras conhecidas na TV... e
volta de outras: Lour des Mayer e
Aimée, que aderiram.à moda, atuan-
do em programas humorísticos do
Canal .6. Lour des está no "Tiro e
Queda" e Aimée faz a dona da lu-
nática pensão do "A-E-I-O-Urca".
E Hélio Polito também se faz visto
no vídeo, com reportagens diárias
no Canal 2: na base de muito assun-
tò em poucas palavras, E fazendo
a graça finíssima, que é toda sua,
o Millor Fernandes mostra que um
telejornal pode e deve funcionar
com um humorista: é o homem das
manchetinhas agradàvelmente iro-
nicas do informativo excelsiano das
últimas horas. Enquanto isso, fa-
zendo reaparição depois de umas
férias, o Sérgio Porto também en-
tra no programa e faz as vinhetas
contundentes do mesmo telejornal.
Inflação de graça? Pelo menos essa
ninguém combate...

das XjwMi'*'*'1^ na TV-Ex-
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eno do
lido as
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¦Li ÁO estava muito feliz a audição de 9/11 da série «me sè fez
N celsior. AfiBSiV nâo é itodo «a que sé pode "C"*" •**%"". B1Éd«*ift «
ri^meanosentWo Vai daí, embora oempenho ^^^^ J^^isos

voltas com o futuro sogro Rafael de Carvamo., k *^«S^««*Í«^m»iidiA a"iiola oll*
4© «icenou a ausêntia do Costinha, que surgiu na f *^af^'S^taals^ou me-
dal» da emissora <caüsticando-o por isso), ^ ^'T^lfi mon^ s*m
nos do tempo em que se escrevia farmácia ^f^^^E* |f^Sel^O« mos-
maior vibração, o programa não merece g anhar uma condição ^.^^l;.^^^.
mofeSar- Wverdade é dos bons e não seria> mesmo, um ^^^V^erânS.
TútiumTcrítica menós.favorável. TV é g^^r&^L^W *^S^
pelo menos até onde permite o bom-senso, Sentunos_a *^.{£«£2^^^^ com
tantos outros programas anteriores No com puto geral, e um P^^.f^^J^ ^
im^ns claras, iluminação caprichada (detalhe ««^.1^1 2 so e^^s^^eno
^uAZJnau a a «hofliBM eertinho Se tivéssemos que situa-lo numa categoria mais «wjc

K SriamosIT^A ct£S Se Mverte» no prisma dos bons programas de fato,
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NOVELAS DE TV PODEM ACABAR...
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CINEMANÍACOS EM
ESTADO DE GRAÇA

,\ QUELA imensa legião de cine-
Jr% maníacos, gerada pela TV, está
com a vida que pediu a Deus: já
núo-s&i mesmo de casa, nas tardes
de domingos, para enfrentar as filas
do cinema do bairro, acompanhando
a cara-metade ou a filharada, em
obediência ao dever doméstico do
cineminha dominical. Á TV, que já
o prendia em casa, quase todas as
noites, acabou decidindo fixá-lo,
definitivamente, na comodidade in-
superável de sua poltrona e chinelos
velhos. Aconteceu que o Canal 2
descobriu que podia encaixar uma
série de filmes brasileiros (dos
bons!) naquele horário de 2 das
tardes de domingos. E lançou p sen"Festival do Cinema Brasileiro",
com uma seleção de bom gpsto.
Grau 10 para quem teve a idéia.
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VALE TUDO — Ou as TVs adotam o critério de "passes", imposto
no futebol! profissional, ou ninguém sabe onde irá parar esse ne-
gócio de emissora "roubar" artistas de outras. Muitos artistas es-
tão em estado de palpitação aguda, descrentes de que valham tan-
to dinheiro. E' só conseguir um pouquinho de popularidade (ajtes-
tada pelos algarismos frios do "Ibope") e logo as TVs acenam ao
felizardo com milhões dei cruzeiros. As emissoras não querem pro-
priamente o artista: buscam o que êle representa, em, público, ra-
ciocinando em termos eleitorais, como um Partido forte que busca,
noutras pequenas agremiações partidárias, reforços de votantes. ..*.

CHACRINHA: $$$ —,Desde muito tempo que a TV-Excelsior "na-
mora" o "Conde" Abelardo Chacrinha Barbosa. E' romance "es-
timulado" pelos índices que o Abelardo consegue com os seus pro-
gramas na TV-Rio. Ora, essa paixão pelos números, perdão, pro-
gramas do Chacrinha, teria que dar em Pretória. Dessa forma,
depois de resistir por algumas semanas aos acenos (traduzidos em
salário astronômico) do Canal 2, o Chacrinha resolveu entregar
os pontos e. aceitou a corte da Excelsior. A troco de oito milhões
por mês — salário que êle diz '-inventado" pelo noticiário • •!

\
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FIM DAS NOVELAS — Por essa mesma razão é que asi novelas es-
[tão dominando nas TVs: têm público imenso e proporcionam (à
Excelsior, principalmente!) primeiríssimos lugares nos boleltins de
K*Ibope". E como esses boletins decidem, para o anunciante, onde
;éle deve colocar suas verbas de propaganda, compreende-se a so-
ífreguidão das emissoras pelos romances eletrônicos. Há uma
^ameaça, porém, inquietando o pessoal que escreve e interpreta te-
lenovelas: o fim do assunto, pela saturação do público — embora
|isso pareça jparadoxal...

ii

MAIOR A QUEDA — Esse raciocínio, porém, é lógico. Sabe-se que,
jem TV, tudo o que alcança sucesso tem vida efêmera (com as mais
raras exceções). Ora, o êxito da telenovela é inconteste, avassala-
dor... Vai-daí, se esse mesmo êxito chega às culminâncias, a que-
da para o ostracismo é também mais rápida. Quanto maior a su-
bida, maior a queda. Dessa forma, em meio à euforia dos aplau-
sos, os intérpretes de telenovelas, começam a ficar preocupados
com a possibilidade do aparecimento dos primeiros sinais de tédio
do público. Quando isso acontecer, será o fim? A TV passará para
outra novidade, esquecida do Dr. Raul, do Tarcísio, da Glória
e de tantos outros? Esperemos que essa regra não se conjugue.

SAUDADE — E a TV se furtou a pelo menos um regisftro sobre o
desaparecimento de Orlando Caldas, cronista dos mais entusiastas
e homem de coração grande. Onde existisse uma reunião para tra-
tar de TV, lá estava o Caldas, com os seus trocadilhos e sempre
pronto a ajudar nas boas campanhas. Deixa saudades. E a TV,
a quem dedicou sua coluna na "Vida Doméstica", não lhe disse
nem adeus.

E AGORA? —- Elizabeth Gasper e Betty Farias, fazendo as vezes
de Cleópatra & Frinéia, num instante de "Noite de Gala", Algo
bem '•bolado", mas com um texto acima do entendimento do te-
[espectador comum. A realidade é que a Televisão exige texto ob-
jetivo, para compreensão sem mais demoras. Humor subjetivo, e
de alto alcance, evidentemente chega só à minoria... E será isso
o que a Televisão quer, nesta época em que os índices de assisten-
cia, conferidos pelo "Ibope", decidem da sorte dos patrocínios.

DESMENTIDO — As notícias surgiram em algumas colunas da im-
prensa diária: Fernando Barbosa Lima (o dos telejornais) e Car-
los Manga (que dirige a parte artística da TV-Excelsior) estavam
por conta do Bonifácio, porque o.primeiro iria ficar, no Canal 2,
ao lugar do segundo. A emissora, em nota oficial, desmentiu tu-
io. E, dizem, para o desgosto da TV-Rio, que estava "torcendo"

para o Marga sair de lá. (Queria-o de volta, é claro!).
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CANAL 2: EXCELS;
.CANAL 6: TV-TUPI '

CANAL 9: CONTINENTAL

CANAL 13: TV MO

SEGUNDA
16,50 —
17.00 -
17,00 -
17,15 -
17,25 —
17,30 -
17,45 -
17,45 -
17.55 ~
18,00 -
18,15 -
"18,15 -
18,25 -
18.30 ~
18,35 -
18,45 -
19,00 -
19.05 -
19,15 -
19.15 -
19.25 -
19y30 -
19,30 -
19.45 -
19,45 -
19,55 »
19.55 -
20,00 -

.20.00 -
20,05 -
20,10 »
20.20 -
20,35 -
21.00 •
21,00 •
2.1,00 ¦
21,05 •

21,30 •
22.05

22.26 •
22,35
22,35
22,45
22,50
23,00
23,05
2S?05
23,15

23,30
24,00
01.00

Super Bazar — Canal 6
Cine Infantil — Canal 2
Rio Feminino — C 13
Clube da Aventura — C 13
O Chicote — Canal 2
Speak English — Canal 9
NOVELA — Canal 6
Brotos no 13 — Canal 13
Atrações José Soares — C 9
Cine Show Kibon •— C 2

• Desenhos -— Canal 6.
Pergunte ao João — C 13
Showzinho Kellogg's — C 13
NOVELA — Canal 2

s NOVELA — C 13
Filme — Canal 6
Jornal Feminino — C 2
NOVELA — Canal 13

A Marca do Zorro — C 6
NOVELA —. Canal 2
Bate-Pronto Canal 13
Repórter Continental —> C 9
Plantão Policial — C 13
Jornal da Cidade — C 2
Telesporte — Canal 9
David Nasser —- C 6
TV-Rio Jornal Canal 12
A Cidade de Diverte — C 2
Repórter Esso — Cana! 8
Noites Cariocas — C 13
Volantes Audazes — C 8
Pandegolândia — Cana? 6
Expresso da Fartura — C §
Noite de Gala — Cana! 2

-- NOVELA — Canal 6
NOVELA — Canal 1$

r Luta Livre Americana •—
Canal 9
Hong Kong — Canal 6
Las Vegas, urn Sucesso —
Canal 9
Jornal Exceisior — C 2

-*- Ordem do Dia — Canal 13
—- Resenha Esportiva — C 6
r- Mesas Redondas — C 9
r- Coisas Nossas — Canal 13

Rio Ontem e Hoje — C 2
Por Trás tía Notícia — C 5
Filme — Canal 9
Incrível, Fantástico, Ex-
traordínáno — Canal 6
Reportagem Ducal — C 13
Cinema dé Arte — C 2
Boa Noite — Canaí 2

sr"

19,00 -
18,00 -
18,15 -

*I8,25 -
18,30 -
18,30 -
18,35 -
18,45 -
19,00 -
19,00 -
19,00 -
19,15 -
19,20 -
19,30 -
19,40 -
19,45 -
19,45 -

-19,55 -
20,00
20,00 -
20,05 •

20,05
20,20
20,35

21,00
21,00
21,00
21,05
21,30
21,30
21,35
21,35
22/J5

22,30
22,35
22,35
22,40
22,40
22,45
23,10
23,10

C 2
C
6

C

¦C

13

13

17,00
t7,00
17,00
17,15
17,30
17,45
17,45

TíR\
Cine infantil —. Canal 2
Super Bazar -— C «
Rio Feminino— € 13
Cíube da Aventura — G 13
Speak EngÜsh — Canal 9
NOVELA — Canal 6
Brios no 13 —- Canal 13

Cine Show Kibon
O Norte Canta —
Desenhos — Cana
Pergunte ao João %•

NOVELA — Canal 2
Showzinho Kellogg,s-
NOVELA -- C 13
Popeye — Canal 6

-NOVELA — Canal 13
-Artigo 99 — Canal 9

Jornal Feminino — C 2.
NOVELA — Canal 2
Papai Sabe Tudo — C 6
Plantão Policial — C 13
Repórter Continental — C 9
Telesporte Facif. - C9
Telejornal Rio — Canal 13
David Nasser — Canal 6
Espetáculos Tonelux — C ?.
Repórter Esso — Canal 6

~ Os Três Mosqueteiros —
Canal 9
O Abre Alas — Canal 13
Gira o Mundo Gira — C 6
Combine Com Bel-Lar —

Canal 9
Filme — Canal
NOVELA — Canal 6
NOVELA — Canal 13

~Ç _a do CasemSro — C
.Espionagem — Canal 6

77 Sunset Strip —- C 2
Shalon — Canal .9
Combate — Canal 13-

-- Cidades Gaúchas Show -
Canal 9
Espiões em Ação — C

—¦ Mesas Redondas — C 9
—¦ Rio Ontem e Hoje — C
¦— Jornal Excelaior — Canal

Bate — Pronto — Can&i
Ordem do Dia — Canal

9

2
2

13
13
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24,00
01,00

Por Trás da Notícia — C 6
Rio Quatrocentão — C 18
Clube dos Morcegos — C 6
pérlBOopii? — Canal 13

--*. Reportagem Ducal — C 13,
•-,- Cinema de Arte —- Cariai 2

Boa Npite —• Canal 2
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16,50 -

17,00 -
17,00-
17,15 -
17,25 -
17,30 -
17,45 •
17,55 •
18,00 ¦
18,05 -
18,15
18,15
18,30
18,30 •
18,30
18,35
18,45
19,00
19,00
19>00
19,15
19,20
19.23

19,30 -
19,30 -
19,45 -
19,45-
19,50 -
19,55 -
20,00 -
20,00 -
20,05 -

9

20,05 -
20,20 -
20,35 -
21,00 -
21,00 -
21,00 ¦
21,05 -
21,30 •

21,30 -
21,30
21,55 •
22,30

.22,30
22,35 •
22,55
23,00
23,05
23,15
23,15
23,30
23,50

24,00
00,30
01,00

UAI*
O Mundo é da Criança —
Canal 6
Rio Feminino — C 13
Cine Infantil — Canal 2
Clube da Aventura —s C 1.3
Mr. Magoo — Canal 2
Speak English — Canal §
NOVELA — Canaí G
Brotos no 13 — C 13
Cine Show Kibon — C 2
Da Biaços Abertos -- C 9
Desenhos — C 6
Pergunte ao Joáo — C 13
NOVELA — Canal 2

. W.M. em TV — Canal 9
Showzinho Kellogg}s — C 13
NOVELA — Canal 13

A Estrela é o Limite — C 6
Jornal Feminino — Canal 2
Artigo 99 — Canal 9
NOVELA — Canal 13
NOVELA — Canal 2
Rip Cord — Canal 6
Bate-Pronto — Canal 13

Repórter Continental — C 9
Plantão Policial — C 13
Jornal da Cidade — C 2
Telesporte Facit — C 9
David Nassar '•— Canal Q

f 
"ÍV-Rio Jornal - Canal 1|
Humorístico — Canal 2
Repórter Esso — C. 6
Discoteca do Chacrinha —j
Canal 13
Variedades — Canal 9
Manda Brasa — Canal 6
Filme — Canal 9
NOVELA — Canal 6
NOVELA ~~ Canal 13
NOVELA — Canal 2
Ringue na TV — Canal
Hollywood 65 —
— Canal 2

-*~Nova Geração — Canal 6
José Vasconcelos ¦— C
Impacto — Canal 13
Jornal Cassio Muniz — C 2.
Roberto Audi — Canal 6
Mesas Redondas -C9
Ordem do Dia —- C 13
Rio, Ontem e- Hoje — C 2

-- Por Trás da Notícia — C6
Nossa Cidade — C 13
Entrevista — Canal 6
Roteiro das Artes — C 13
Reabilitação em Foco —
Canal 6
Cinema de Arte — Canal 2
Reportagem Ducal — C 13
Boa Noite — Canal 2

'i«

QUINTA

17,00
17,00 -
17,00 %
17,15 -
17,30 -
17,30 -
17,30 -
17,45 -
17,55 -
18,00 

'-

18,05 -
18,05 -
18,25 -
18,30 -
18,30 -
18,35 •
18,45 •

19,00 •
19,00 -
19,00
19,15 •
19,15
19,25
19,30
19,30
19,45
19,45
19,45
19,50
20,00
20,00
20,00
20,05

13

6 c n
C 13

Rio Feminino — Canal
Cine Infantil'— CanaJ 2
Super Bazar — Canal 6
Clube da Aventura.— C 13
Grindi — Canal 2
Speak English — Canal 9
Primeira Edição — C 13' 
NOVELA — Canal 6
Brotos no 13 — Canal 13
O Norte Canta — Canal 9
Cine Show Kibon — C 2
Desenhos — Canal
Pergunte ao João ¦
NOVELA — Canal 2
Showzinho Kellogg.s —
NOVELA ~- Canal 13
Escolínha do Carequinha
Canal $
NOVELA — Canal
Artigo 99 — Canal

) Jornal Feminino -
• Hazel — Canal 6

NOVELA ~ Canal 2
Bate-Pronto — Canal 13
Repórter Continental — CS
Plantão Policial — C 13
Jornal da Cidade —' C 2
Tele-Jornai Rio — Canal 13
Telesporte Faclt -
David Nasser ~~
Repórter Esso —
Filme — Canal 9
Times Square — Canal 2'

-Carnaval do Quarto Gente-
nárío — Canal 13

13
9

C2

- C ?•
Canal 6
Canal Q



HORÁRIOS (GUANABAR
20,20
20,35 •
21,00
21,00
21,00
21,30
21,30
21,30
22,00
22,30
22,35
22,55
22,65
23,00
23,05
23,10
23,20

23,30
24,00
24,00
01,00

Tiro e Queda — Canal 6
Tele/Turfe — Canal Ô
NOVELA — Canal 2
NOVELA -~ Canal 6
NOVELA — Canal 13
Quinta Dimensão — C 2
Bus Stop — Canal 6
O Rebelde ~ C 13
Cidade Nua — C 13
Jornal Cássio Muniz —
Mesas Redondas — C
Bate Pronto — Canal 13
A Cidade na TV — C 6
Ordem do Dia — C 13
Por Trás da Notícia — C 6
Rio Quatrocentão — C
Falando Francamente
Canal 6
S. S. Show — Canal 13
Reportagem Ducal — C
Cinema de Arte — C 2
Boa Noite — Canal 2

512,55
22,50
22,50
22,55
22,55

23,05
23,05
24,00

C 2 24,00
00,15
01,00

13

13

SEXTA
17,00
17,00
17,00 •
17,15
17,25
17,30 i
17,30
17,45
17,55
18,00

18,00
18,10 •
18,10
18,15
18,30
18,30 ¦
18,35 -
18,45 •
18,40
19,00
19,00
19,00
19,15
193
19,45
19,45
19,45
10,55
19,55
20,00
20,00
20,05
20,10

20,20
20,35
21,00
21,00
21,00
21,05
21,30
21,35
21.30
21,30
22,00
22,30
22,35

C
C

2
9

C 13

C 9
C 13
6'

Rio Feminino — C 13
Cine-Infantil —- Canal 2
Super Bazar — Canal 6
Clube da Aventura — C 13
Fury — Filme — Canal 2
Speak English — Canal 9
Primeira Edição — C 13
TELENOVELA — C 6
Brotos no 13 — Canal 13
A Voz de São Judas Tadeu
Canal 9
Cine-Show Kibon
Hora da Criança
Desenhos —- Canal
Pergunte ao João
NOVELA — Canal 2
TV de Brinquedo —
Showzinho Kellogg'» —
Robin Hood — Canal
NOVELA — Canal 13
NOVELA — Canal 13
Artigo 99 -~ Canal 9
Jornal Feminino — Canal 2
NOVELA — Canai 2 •
Lutíogero Dixebom — C 6
jornal dâ Cidade — C 2
Plantão Policial — C 13
Telesporte •— Canal 9
David Nasser — C 6
TV-Rio Jornal ~ C 13
Repórter Esso — Canal 8
Vovô Devtlle --- Canal 2
Praça Onze — Canal 13
Charlie Chan e Seu Filho
— Canai 9
Rua do Bi-rlrri ~- C fi
Momentos. Musicais —
NOVELA — Cana? 2
NOVELA — Canai 8
NOVELA  Canai 1
Genti\ cíc- Finanças —
Dr, KHdarè — Csnai 2
Fala o Juiz — Cana! 9
Patrulha Rodoviária — C
CL — 64 -~> Canal 13
Cheyene — Canal 13
Jornal Cassio Muniz — C
Rohert Taylor Deietive
Can*l 8

C 9

C 9

Ordem do Dia — C 13
Rio Quatrocentão — C 13
Ponto Critico -C6
Wesàs Redondas. — C 9
Rio, Ontem e Hoje ~C2
Por Trás da Notícia — C 6
Frente a Frente — C 13
O Mundo e o Tempo —
Canal 13
Cinema de Arte — C 2
Reportagem Ducal — C 13
Boa Noite — Canal 2

SÁBADO
12.00 ~
12,15 —
12,30 ~
12,40 -
12,50 —
13,30 -
13,30 -
13,35 -

14,00 —
14,10 —
15,40 ™

16,00 ~
16,10 -

16,35 —
16,40 -
17,00 -
17,00 ~
17,15 -
17,15 -

r,50 -

18,00 -
18,20 --
18,30 -
18,40 —
18,45 -

18,55 -
19..00 ~
19,05 -
19,20 ~
19,30 -
19,45 --
13,50 ~-
19;55 —

19,55 -»•
20,00 -
20,00 ~
20,05 -
20,15 —
20,20 —
20,35 —
20,55 —
21,00 -
21,00 -
21,05 ~

21,30 -

21,30 -
21,35 -
21,55 -
22.30 »-

22,30 -

13

O 2

9
13
Conte

C 13

Cana! 13

C
C

Crônica de AA — C 6
Expedições Famosas — C 6
Moacir Franco Show — C 2
Astros do Disco — C
Desenhos — C 6
AP Show — Canal 6

Matinée Excelsior —
Fatos Que São Notícias
Canal 13
Tele Turfe — Canal
Sábado 13 — Canal
Quem' Quiser Que
Outra — Canal 2
Laramie — Canal 2
Alô Doçura — C 6
Revelações Kibon ~
Grandes Lutas — Canal 6
Tom Ewei Show — C 2
Aí Vem o Sucesso — C 13
Desenhos — Canal 6
Revelações Lula e Rádio
Carioca — Canai 13
Viagem Bambino Para a
Fortuna — Canal 2
Circo do Carequinha— C 6
Anki to. ..eu
NOVELA — Canal 2
Na Corda Bamba —
Showzinho Ke!log's —

-Canal 13
Eroptex dá Sorte —
NOVELA ™ Canal 2
Show Para Milhões ~
Popeve — Canal 6
Jornal da Cidade — C 2
Plantão Policial — C 13
BttU Pronto — Canal 13
Diário tfe urn Repórter -•
Canai 6
TV-Rio Jornal — Carta! 13
My Fair Show -^• Canal 2
Repórter Esso — C 6
Filme —- Cana) 9 .
O Riso é o Limite •
Os Flintstones — C
Silhuetas — Canal 9
Bonanza —* Canal 6
NOVELA — Canal 2
Jô Show — Canal 13
Cantínho da Saudade
Canal 9
Show internacional —
Canal 2
O Fugitivo ~- Canal 13
Você e a Verdade — Ç
Lígia Freitas Valle — C
Farroupilha em Família
Cana! 13
Dois, no Rlng — Canal

IO

C &

C 13
fi

22,30 — Por Trás da Notícia — C 6
22,40 — TEATRO DE COMÉDIA -

'.Canal 6
22,50 — Ordem do Dia — Canal 18
23,30 — GRANDE TEATRO — C 13
00,05 — Reportagem Ducal — C 13
00,30 — Cinema de Arte —- Canal
01,30 ~ Boa Noite —• C 2

D0MIN30
Missa — Canal 2
Grindl — (R) — Canal 2

Vale a Pena Ver de Novo
Canal 2
Clube do Guri — Canal fi
Showzinho Kellogg's —
Canal 13
O Riso é o Limite — C 13
Desenhos — C 6
Interpol —. Canal 13
popeye — Canal 6
^é Para Hoje — Canal 9
O Riso °é o Limite — C 13
Jornada Esportiva — C 9
Sessão das Duas — C 2
Grande Vesperal — C 6
Rua do Ri Ri Ri — Calcai
Eu Show Luiz Vieira —
Canal 2
Manda Brasa — Canal 6
Festival do Cinema Bra-
sileiro — Canal 13
Nós os Brotos" — Canal 9
Pandegolândia — Canal 6
TV Stuart-Canal Zero —
Canal 2
Hoje é Dia de Rock —
.Canal 13
Encontro com Neide — CS.
Domingo em Grande Di-
niensão — Canai,9
Reis do Riso — C 2
Tia Amélia — Canal 6
Lassi* (R) — Cana! 13
O Brasii Canta Sua Músicg
Canal 9
Fique no 13 — Canal 13
DishéyJântíia — Canaí 6
Os Sete da Semana — C
Show Riso ODD — C 13
Clubes Sk Divertem — Cf
Garson Garante — C 2
TV-Rio Riso — Canal 13
A-e-i-o-Uica — Canal 6
Expresso da Fartura — C 2
Hora da Buzina — C 13
Jornada Esportiva — C
Inspetor Burke — C 13
Roda de Samba — C 2
David Nasser — C 6
Dercy Beaucoup — Canai
Rota 86 — Canal 5
Bate Pronto — Canal 13
Ben Casey — Canal 2
GRANDE TEATRO — C
TV-Rio Ringue — C 13
Resenha Esportiva — C
Cs Intocáveis — Canal 2
Cinema — Canal 3
Grande Resenha Esportiv.
— Canal 13
Filme — Canal 6
Cinema de Arte ~~--C 2
Soa Noite — Canal 2

10,00 —
11,00 —
12,00 —

12,00 —
12,05 —

12,35 —
13,00 —
13,00 —
13,30 —
13,30 —
13,50 —
13,50 —
14,00 —
14,05 —
15,00 —
15,30 —

15,35 —
15,55 —

16,00 —
16,10 —
76,30 —

16.40 —¦

16,45 —
16,55 —

17,00 —
17,30 —
17,55 —
17,55 -~

18,00 —
18.00 —
1S,20 —
18,30 —
13,35 —
18,50 —
19,20 —
19.20 ~-
19,50 —
19,50 —
20,00 —
20.35 —
20 45 —
2l'05 —
21,00 —
21.20 —
21,30 —
21,30 —
22,00 ~
22,00 —
22.00 —
22,30 —
23.00 —
23.30 —

23,30 —
24,00 —
01.00 —

m

Ü NESTE LOCAL SEMPRE
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AUDITÓRIOS
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0 RÁDIO E Â TV. W REVISTA
Diretor!

I ANSELMO DOMINGOS

Ano #VII ~ N/> 795
12 de dezembro de 1964

RUA DE SANTANA |3fr ^r *ío

• .

Entre muitos outros pontos, há um que iden-

tifica demais a Televisão com o Rádio. É aquele em

que se dá força, prestígio e realce à programação de

auditório diante das câmeras. Contrariando tudo o

que tem sido dito ou escrito sobre a inconveniência

de programas do gênero na TV. Pois eles tendem a

abastecer esse extraordinário veíçu o de divulgação

e entretenimento. O fato, aliás, é de causar espécie. ¦

Porque os mesmos homens que agora se batem

TJela apresentação de programas de auditório diante

das câmeras foram aqueles que combateram o ge-

nero do Rádio. Classificando-o de responsável pe o

atraso no processo de desenvolvimento do Radio

brasileiro. E como principal fator do subdesenvolvi-

mento cultural dos ouvintes, 
'aos 

quais so prestava
desserviços. Entretanto, agora, parecem esquecidos

do que disseram, lançando mão dos programas de

auditório como o único meio capaz de aglutinar es-

pectadores diante do vídeo.

Em verdade os programas de auditório que são

vistos na TV são os mesmos do Rádio. Neles notam-

se que os freqüentadores são aqueles que durante

muito tempo tomavam todas as localidades nos audi-

tórios das emissoras de Rádio. Por isso, o que se ve

na TV são Mancas, gente idosa, gente modesta, com

sinais evidentes de que moram longe, portando me-

rendas e até mesmo marmitas, como muitas vezes

se viu no Rádio. E o comportamento desses frequen-

tadores faz com que o dos animadores da TV seja o

mesmo dós animadores do Rádio. Com as mesmas

piadas sovadas, as mesmas brincadeiras cansativas,

os mesmos trocadilhos sem brilho. Provando que a

TV insiste em estar umbelicalmente ligada ao Radio

Aproveitando-lhe o que há de (ou havia) censurável

e insistindo em erros palmares. Impedindo com isso

que o seu progresso não tenha o elevado índice que

seria lícito esperar.

VALE A PENA VER... . ....
Na televisão s6 pode almoçar quem fôr realmente *« O <^|^ 

gg g*Daí
questão é que aquela mulher tão bela, tao 

^gfS^^ V8%2* preguiçoso! Enfim,
que há mais: aquele galã foi tão sincero que 

f"b~ 
*"nf* q^ 

ViLI"ue a edição da próxima
para encurtar o rosário de curiosidades 0 me^or e dialogo 

^ ^^ ^ fotografias
semana será realmente uma grande edição, com ™ 

^ J 
« 

^° emS casg> tem também todos os
exclusivas. E como em todas as semanas, o leitor qu£ tem Wnu^ m estão
horários dos programas à mão: e so pegar esta sua ***»• 

í™ e 
™é«cão 

que circula em São Pau-
os horários de TV: os leitores cariocas com os programas do Rio, e a edição que

Io com os horários das emissoras paulistas.

REDAÇÃO E OFICINAS:
DE SANTANA 136 ~

Tels: 43-0537 e 4^1045
Íllll|slgSS

SUCURSAL EM SÀO ?AXJLO:
Rua Dom José de Barros 357

Grupo 311
Telefone: 34-8092

Tfir
GERENTE

Lauro de Souza Carneiro:i|lil||tll|^ r
SECRETARIO
Borelli Filho'WSÍS'0ÈS$m§iÊê$'ÊyM

tJHEFE DE TOBtlCIDADE
J. Oliveira Filho

Venda avulsa Cr$ 150,00
Atrasado Cr$ 200,00

ASSINATURAS
Anual &$ X000,GQ
Semestral C*- 3.500,00

IIBB™

111

¦¦¦¦-..:¦ ¦-' -y^' :':..'^:-,:;- 
:yy^'y:y.:

TÒdâs as revistas de Assinaturas
sftb remadas sob Registro ao
Correio. Para os lugares mais
distantes as revistas^ Ç«uirão
por Via Aérea sem mais despesa;

lllllÍÍÍ^|ll|lia';
T?LLEN de IMm e Roberí^
JÚ/ Carlos (ela faz parte ?do
elenco da gravadora Cfawtecler;
éle èda CBS)estão entre os O*-
Ustas mais queridos ntí novaje-
ração, Isso justifica a Wlttsa<^
ambos na cM>adésta^^ Toto

de nossa exclusividade.

¦^*,

J.
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A Conquista do Século — o Automatísmo — chega à costura e ao
bordado, com a Nova Linha Automática - VIGORELLI! - 6 Máquinas

de Costura inteiramente novas! Totalmente automáticas!

Fazendo maravilhas, que a Senhora jamais sonhou ser possível.
Costura comum inigualável! Mais de 1.OO0 bordados diferentesl

Trabalha com 1 e 2 agulhas! Faz costura invisível, sobre costura,

nervuras, bainhas, pontos sombra, "smock", abelha,

marajoara, cerze, chuíeia, cas,eia, prega botões e zippers,

acolchõa, além de uma infinidade de outros serviços.

iTigmãi
6 NOVOS MODELOS:

...Na Liderança

VIGORELLI - Mundial - em móvel e portátil
VIGORELLI -Zig-Zag
VIGORELLI - Kobot - em móvel , portátil
VIGORELLI - Super-Flobot
além da VIGORELLI-STANDARD
com o exclusivo Móvel Eterna !

Venha ver o "Automatísmo Vigorelli" trabalhando para a Senhora,
NOS REVENDEDORES AUTORIZADOS VIGORELLI
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merece É um acontecimento.
.... Com 16 aperfeiçoamentos úteis,

Ser brindaOO a linha Gelomatic OURO é um,uma
nova conquista da nossa indústria.
São refrigeradores para uma nova
época. Idealizados e produzidos
para um novo nível de conforto.
Belíssimos,
sem enfeites desnecessários.
Atuais, incorporando todas as
inovações úteis da indústria
mundial de refrigeradores.
Luxuosos, sem superfluidades.
É um acontecimento
que merece ser brindado.

^BES\

gelomatic
PERFEITO PARA DURAR


