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agora com sincronismo automático o TV Straus mantém a recepção sempre estável, mesmo quando você troca de canal!

diretamente da fábrica!

PREÇO

é melhor na imagem!
Graças ao circuito de alta sensibilida-
de, que projeta a imagem pelo cines-
copio panorâmico aluminizado com
nitidez, o TV Straus proporciona maior
campo visual - assegurando absoluta
nitidez na imagem!

é melhor no som!
Agora, com o novo circuito de real
fidelidade, (exclusivo de Straus), o
amplificador Hi-Fi dirige o som a 2
potentes alto-falantes de poderoso
fluxo sonoro, proporcionando som mais
cristalino, e indiscutivelmente real!

QUE NINGUÉM UM!
ò vista ou à prazo

dotado de máscara de
ray-ban, o TV Straus faz
a visão mais ampln,
agradável e repousanteí

garantia integral até de
válvulas durante 6 meses!
assistência técnica e
permanente! ^

VENHA VER (E OUVIR) UMA DEMONSTRAÇÃO, SEM
COMPROMISSO, DO MODELO QUE V. ESCOLHER PARA 0 SEU LAR

ÍJSiifj RáDIO E TELEVISÃO SfflUS Si.
258Fábrica: Rúa Condêssa São Joaquim

(prédio próprio)
Exposição e vendas : Avenida Liberdade, 851

(prédio próprio1 - São Paulo
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DORA LOPES QUASE PERDEU A VIDA, NUM DESAS-
TRE DE AUTOMÓVEL, HÁ ALGUMAS SEMANAS: ES-
CAPOU REALMENTE POR MILAGRE, CONFORME O
RELATO QUE FAZ NAS PAGINAS SEGUINTES. AS
DUAS FOTOS AQUI PUBLICADAS MOSTRAM A CAN-
TORA ANTES DO ACIDENTE E COMO SE ENCON-
TRA, EM SUA RESIDÊNCIA NA CAPITAL PAULISTA
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A desastre ocorrido com Dora Lo-
\J pes, na Estrada Rio-São Paulo,
em abril último, foi amplamente
divulgado pela RR. Entretanto, de-
vido o estado de saúde da cantora,
havia sido proibido pelos médicos
qualquer contato com a Imprensa.
Somente agora foi possível ouvi-la
e fotografá-la. E aqui está, nas pró-
prias palavras da cantora, o relato
frio daquele acidente, em que quase
perde a vida:

Fui a São Paulo visando fazer
duas coisas. Tomar contato com os
negócios da minha boate e trocar
de automóvel. Vendi o meu Volks-
wagen e comprei um Karman-Ghia,
zero quilômetro. No dia em que re-
cebí da agência, esse carro, voltei
para o Rio, trazendo a minha colega
Marisa Açode Bravo. Eu estava na
direção do .veículo.

Como conta o desastre?
As fortes pancadas recebidas

no crânio deixaram-me, como ainda
hoje estou, com forte amnésia.
Lembro-me que um pouco antes da
localidade de Piraí senti-me can-
sada e com sono. Disse à Marisa que
estava com vontade de parar e dor-
mir um pouco, ao lado da estrada.
Ela alegou que já estávamos perto
do Rio. O melhor seria chegar mais
cedo e mostrar o "carrão" aos nos-
sos familiares e amigos. Concordei
com ela e continuei. Foi quando, em
dado momento, senti que o carro
desgovernado* ia em direção a um
precipício. Gritei para Marisa saltar.
Ela relutou. O carro, nessa altura,
incontrolável, saiu da estrada. Abri
a porta que estava ao lado dela e a
empurrei para fora. A força que
fiz para isso foi tamanha que fratu-
rei o braço.

Qual acredita ter sido a causa
do acidente?

Não sei mesmo qual a certa. A
perícia achou que entrei na curva
desenvolvendo 140 quilômetros, o
que julgo impossível. Uns acredi-
tam que dormi um pouco ao volan-
te, enquanto que outros chegam a
afirmar que um carro, vindo na di-
reção oposta, obrigou-me a um gol-
pe de direção e usar os freios. Não
sei mesmo como aconteceu o aci-
dente. O certo é que aquele foi o
de número 796, naquele mesmo lo-
cal...

Quando Marisa saiu do carro.
o que aconteceu?

O Karman-Ghia despencou no
abismo, capotando cinco ou seis vê-
zes, e finalmente, ficando parado a
uns 40 metros da estrada. Nessas
capotagens, as ferragens retorcidas
arrancaram-me o couro cabeludo,
tendo por um milagre, escapado com
vida. E já numa das últimas capo-
tagens (ninguém pode saber qual
foi), fui atirada inerte sobre umas
pedras.

Quem lhe prestou socorro?
O proprietário de uma Kombi,

que ia do Rio para São Paulo. Con-
ta-se que êle de longe viu quando
o carro vinha desgovernado. Parou
a Kombi e ficou olhando o meu car-
ro capotar. Viu quando Marisa saiu
pela porta. E então indo socorrê-la,
perguntou: — "Minha filha, ainda
ficou alguém no carro"? Marisa que
pouco sofreu, disse-lhe: — "Lá em
baixo está Dora Lopes, morrendo".
O homem, então, que foi de uma hu-
manidade exemplar, desceu o abis-
mo com muito sacrifício e encon-
trou-me cheia de fraturas, toda en-
jsanguentada, com o couro cabeludo

a um lado. Era um quadro terrível.
E êle, então, colocou o couro cabe-
ludo em minha cabeça, amarrando-a
toda com a sua camisa. Colocou-me
nas suas costas,- subiu o abismo —
só Deus sabe como! — e levou-me
para o hospital de Piraí. Infelizmen-
te, não sei seu nome.

Como os médicos de Piraí rece-
beram-lhe?

Não sei como poderei pagar o
que eles fizeram por mim. Eu es-
tava com fratura numa costela, no
maxilar, no nariz, no frontal e cor-
tes enormes pelo couro cabeludo e
a mão esquerda, também fraturada.
Para que se tenha uma idéia dos
cortes recebidos na cabeça, basta di-
zer que recebi 51 pontos no couro
cabeludo e 28 pontos da testa até
o olho esquerdo. Por um milagre
não fiquei cega.

Depois de socorrida, com o maior
cuidado, em Piraí, Dora Lopes foi
removida para a Casa de Saúde São
Clemente, no Rio. O tratamento
continuou. E, muito antes do que
se esperava, foi considerada fora
de perigo. Porém, ainda hoje Dora
Lopes. sente dores terríveis, que só
lhe permitem dormir à custa de
sedativos. Está esperando a comple-
ta recuperação, para, então, sub-
meter-se a várias operações plástl-
cas que, certamente, irão restituir-
lhe a beleza.

E quanto à cantora Marisa Açode
Bravo, vale acrescentar, que ela fí-
sicamente está bem. Sofre entretan-
to, de uma depressão nervosa pro-
vocada pelo acidente, cuja cura, as-
seguram os médicos, se dará quando
Dora Lopes estiver plenamente re-
cuperada.

¦' :''.¦' ¦'''¦¦' :' 
'¦¦-''. ¦'¦ '" '¦¦ :.''XyiX

i;r'-yi'r!?;r.r.r;..,' ¦,;¦- '.'.'.' .,..:.. '¦ v- :,. • \Y-, V-í W >¦''.:¦'¦' ¦' \^^tf^^^^^y^^j|

' -'XXX mmm

m
iWXXXxXxx: WwtWX. .,.' y ¦

«

iiiiien«iliililWM—HWIII 1'llHh l'V"i' > llilTITWTllifflfllflnifrifTrfrfliB8ll*Ma'l>m^^*1'1™

UVi- BwPtf' tfywl H

|J§§1|| mW-''' -ámlÈÈÊÊÈÈSÍÍÍ^mm^->~*-^Êimm\

m^SkÉJPÍhJ m%K ^t JM&Btlr j*"*n. -^1

i '- * i W&- -LMOümt ¦-*•! '•""/•¦'ffif1' «7'KÍ»^..

-ivmmmmmmmmmmmmj^^^.-^.^;->~-. * ^m *•***/** i\ntiMi9mm.mmm^mmmm*^mmi"m>mji m ^^¦«••i«
. ,„...., . . ... ^ ........ 

^

Llõ os que trabalham no Rádio e na Televisão
tf somam uma quantidade apreciável de votos.
Mas não é aí apenas que está a força dessas
grandes forças. Ninguém mais tem dúvidas d

que tanto o Rádio como a Televisão canalizam
através de suas ondas, o movimento de eleit0."'
e é muitas vezes através da propaganda elen •

ral que o homem se decide. *
Um nome está em evidência no momento,

o de Carlos Lacerda, que se poderia class!" 
Uo

de radialista, se quisesse, pois foi por mi
tempo comentarista político na Mayrink v 

^
e é no momento uma voz comum na leie>
onde por sinal vem "atuando" há bom peri.
desde a época anti-Getúlio. Pois por isso, e r

projeção na classe, tencionamos a repons
enquete para distinguir um dUema-poimc»
momento: udenista ou lacerdista? Per^"ta * 

.
pies à procura de respostas desassombraa .^

Mas nossos repórteres trabalharam em

quase em vão. Definidamente poucos noni
^nM
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Parentes e amigas estão sempre ao lado da can tora, fortalecendo-lhc o ânimo. Dora Lopes es
pera retornar à vida artística depois das operações a que se submete, dentro de pouco tempo
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deram ser anotados como lacerdistas. Isso mes-m° colhemos através de informes e não dos pró-Puos. Assim é que; tidos como votantes certosae Carlos Lacerda, temos Raul Brunini, José
Carlos 

Manga, Arnaldo Nogueira, Paulo Ceies-lno, Tonia Carrero, e outros não confirmados
no ir,?"10 a udenistas> propriamente, há muitosKadio e na Televisão. Mas definidos entre«ios Lacerda e UDN, não se pôde colher a
duo 

Evidente é ^e Amaral Neto (hoje assí-
comno 

Haaio e na Televisão) se pode apontar
lacerH^ °U ex-udenista, mas jamais um
veira / A jornalista Magdala da Gama Oli-
iá fâ, ?U? se dedica aos assuntos radiofônicosle* definição: é udenista. ,agora o leitor menos relacionado com apoliu"u^nistaca poderá indagar: que diferença há entre

e ••lacerdista", se Carlos Lacerda foi• uae
ronhi

tica ninguém se entende.

wmeífPUdKnista? Bem' aí ° melhor é ^ue o leitor
PolítirJ e na Política, pois em matéria de
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l^OM o trágico desaparecimento de Edinho, o Trio
KJ Irakitan deixou de existir. Mas, muita coisa se falou
a respeito, uns dizendo que os outros dois estavam se-
lecionando um novo elemento, e outros afirmando que
o conjunto acabara com a morte de Edson. Para uma
informação exata, procuramos falar com o Gilvan e o
Joãozinho, remanescentes do trio. O primeiro a ser
ouvido foi naturalmente o Gilvan, que afirmou à KK:

— O Trio Irakitan acabou mesmo com o falecimen-
to de Edinho. E por várias razões, entre outras, por-
que há algum tempo fizemos um juramento, pelo qual
se saísse um elemento por briga ou discussão, o trio
seria reformado, mas se fosse por morte, o conjunto
encerraria suas atividades. Pesamos cuidadosamente
prós e contras da questão e chegamos à conclusão que
uma convivência de 15 anos, uma amizade assim tao
longa, não poderia ser modificada pela inclusão de um
elemento novo. Pensem só no trabalho de ensaia-lo até
ficar afinado como os demais. Tudo isso Pesamos há
meses, antes da tragédia, mas ha um detalhe que nao
se cogitou. Para substituir o Edinho, que fazia os
arranjos e as harmonizações do trio, teríamos que con-
seguir um elemento que fizesse isso, e havia a pro-
habilidade da pessoa escolhida, WfJ™* ™™at?;
querer chefiar ou dominar os outros. Em suma de
acordo com o que ficara decidido, com o Edinho ainda
vivo, o Trio Irakitan acabou mesmo.

Como indagássemos de seus pianos, Gilvan acen-
dendo um cachimbo de sua enorme coleção, disse:

— Antes de nos unirmos, eu era cantor de um
certo nome em Recife. Portanto vou voltar a cantar
sozinho, como no começo de minha carreira. Aliás, co-
mecei cantando só, depois fiz dupla com o Joãozinho,
e quando conhecemos o Edinho é que formamos, entãr
o trio. A Odeon convidou-me para gravar e o meu pri-
meiro disco vai ser um compacto com as melodias
"Triângulo", uma versão italiana, e "Mil Tristezas",
um bolero em versão também. Tenho uma situação
financeira estável, pois em sociedade com um irmão,
possuo uma loja de artigos masculinos em Recife, cha-

mada "Torre de Eiffel", que veste os mais elegantes
da sociedade recifense. Como "hobby", comecei a pin-
tar, adotando o gênero moderno e para minha sur-
presa, já compraram três dos meus quadros e pagando
melhor que meus cachês de cantor. O que ajudou a
venda deles foi a sua apresentação num programa de
TV. Já tenho 43 quadros pintados e breve vou fazer
uma exposição, e dedicar-me bastante à pintura. Já
tive vários convites para cantar em São Paulo e ainda
não fui por não ter orquestrações prontas, mas irei
em breve. Cantando vou apresentar-me simplesmente
como Gilvan, e em minhas telas assinarei Bezerril.

Em seguida, Gilvan levou-nos ao apartamento de
João Araújo Costa Neto, o Joãozinho, que confirmou a
extinção do trio e declarou:

— Estou dando agora maior assistência às Confec.
ções Arcon, título formado pelas iniciais de meu nome.
Até agora eram meus dois irmãos os encarregados
de tudo, inclusive da fábrica, que fica em Alegre, no
Espírito Santo. Estou em conversações com a COPEt}
para transferi-la para a Guanabara, apesar de em Ale-
gre ter até isenção de impostos. A Arcon fabrica artU
gos para homens. Tenho a mania de planejamento, mas
só tenho feito planos de fundo filantrópico, como a
Casa do Pequeno Atleta (para menores abandonados^
e o plano de divulgação do artista brasileiro no Exte-
rior. Lancei o Clube do Leme, que se refere não ao
bairro, mas ao leme de navio e que é um plano de apro-
ximação dos artistas com a campanha presidencial de
Carlos Lacerda. Quanto aos planos artísticos, preten-
do dedicar-me à produção de programas, como "A es-
colinha" que começou sendo transmitido em "Noite
de Gala" e que é produção minha. Estou bolando "um
musical para a TV-Globo e estudando um convite da
TV-Rio para ser ator-cantor e apresentador de pro-
gramas, mas de cantor, pura e simplesmente, não pre
tendo voltar. O que talvez faça, será uma excursão
com Gilvan para atender aos pedidos e fazer a nossa
despedida como parte de um conjunto, depois, sò-
mente Gilvan será o cantor.

Há poucos meses o Trio Irakitan era todo sorrisos e sucessos. Edinho c seus companheiros Gd-
van e João posaram assim para a RR Com a morte do chefe, seus companheiros (fotos ao
lado) decidiram cumprir o pacto feito há tempos: acabou-se definitivamente o Trio Irakitan
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Texto de WALDEMIR PAIVA

T?M 1948, a mocinha Dora Vivaqua
1ÍJ embarcou para os Estados Uni-
dos, a fim de estudar dança moder-
na. Em seu espírito existiam, já,
muitas idéias sobre nudismo. E,
quando ela retornou ao nosso País,
em 1950, tomou o nome artístico de
Luz Del Fuego, tendo estreado: no
Teatro-de-Revista, na peça "Cutu-,
ca Por Baixo'', de Ari Barroso. Des-
de aquele tempo, Luz Del Fuego
vem se mantendo no noticiário da
Imprensa. Mas, nos dois últimos
anos, andou desaparecida dos pai-
cos. Retornou agora dentro da pe-
ça "Boas Em Liquidação". E o que
é mais importante: retornou tal
um autêntico broto. Chamada a fa-
lar sobre as suas atividades, durante
o tempo em que ficou longe do Tea-
tro, Luz Del Fuego disse à RR:

Quando comprei e fui morai
na Ilha do Sol, aquilo não passava
mesmo de um recanto deserto, den-
tro da Baía de Guanabara. Não ha-
via nenhuma casa. Dediquei-me, en-
tão à construção de várias moradias:
lá permanecendo, meses seguidos,
sem vir ao Rio. Foi bom porque
aproveitei o tempo para fazer gi-
nástica, pescar e cuidar da minha
forma física.

—r E as operações plásticas?...Fiz plástica exclusivamente na
boca e no nariz! Aconteceu que ai-
guns jornais noticiaram que o bis-
turi do Dr. Pitanguy cortou outras
coisas mais. Não é verdade. Antes
da operação plástica tive de me sub-j
meter a uma intervenção no busto,
para a extração de um tumor. Foi
apenas isso, e não plástica para a
correção dele.

Mas, só fazendo plástica na
boca e no nariz você ficou assim?

Foi, sobretudo, o contato com
o sol que deixou-me remoçada...
O sol é tudo para mim. Houve um
dia em que tive de fazer compras
no Rio. Fui naturalmente vestida.
Acontece, que devido a alergia que
tenho por roupa, e sem receber o
sol diretamente na pele, desmaiei
em plena Cinelàndia. Levaram-me
para o Pronto-Socorro, onde fui
socorrida.

Depois • dessas declarações, Luz
Del Fuego informou que havia doa-
do ao Instituto Butantan, as suas
cobras. E que para voltar ao Teatro,
teve de comprar outras (ela compra
jibóia por dez mil cruzeiros o me-
tro). E prosseguiu dizendo:

Está programada para o mês
de junho uma grande festa na ilha,
quando serão batizadas as minhas
novas cobras.

— Qual a inovação que pretende
dar à Ilha do Sol?

Estou contruindo um restau-
rante que será um dos mais moder-
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nos do mundo, no campo natura-
lista. Haverá cabines luxuosas para
os freqüentadores despirem-se ao
chegar. E os garções servirão a
comida nus, também. Levarão, ape-
nas, dobrada no braço esquerdo,
uma toalha, é obvio para limpar
mesas. E os cozinheiros terão apc-
nas o direito de usar aquele cha-
péu comum a eles...

E onde os fregueses levarão
dinheiro ou cigarros?

As contas serão pagas no mo-
mento em que eles vestirem-se pa-
ra a volta à Cidade. Cigarros exis-
tirão sobre todas as mesas.

Quanto já gastou fia Ilha?
Mais de 30 milhões de cruzei-

ros, só em construções. Tudo isso.
em sete anos, sem qualquer ajuda
oficial.

E, encerrando essa reportagem,
Luz dei Fuego salientou que está
se preparando para em setembro
próximo viajar à Alemanha, onde
representará o nosso País em um
concurso patrocinado pela F.I.N.
(Federação Internacional de Nudis-
tas). Será a escolha da "mais bela
nua do mundo", e Luz quer trazer
para o Brasil esse título.

NOTA DA DIREÇÃO — Evidentemen-
te todas essas declarações da popular
Luz Del Fuego são autênticas e os
leitores as apreciarão dentro do espí-
rito excêntrico da simpática artista.
Quanto ao fato de estar construindo
um râstaurante-nudisfa, evidentemer».

te a inauguração só acontecerá se a
Polícia do Governador Carlos Lacer.
da concordar. ,
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Luz dei Fuego voltou ao Teatro de Revista com entusiasmo
e fisionomia nova! Mas, teve que andar vestida pela cidade
e as roupas fizeram-na desmaiar. Estava desacostumada...
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Sempre juntos e fe~
itees, Alternar Dutra,
e Marta Mendonça
só têm olhos um. pa»
ra o outro, vejam...
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|"NONTA-.SE que foi no Rio, num espetáculo no Maracanã-
V_^ zinho, que Alternar Dutra e Marta Mendonça se conhece-
ram. A atração mútua foi imediata. 0 gosto pela música, m-
clusive, aproximou-os ainda mais. E assim foi que "aSC
um namoro que continua em fase de doçura, com o Altem
viajando constantemente para a terra bandeirante.. afl^
ficar bem pertinho do seu amor. Ou, então, é ela quem tom
o rumo da Guanabara. Na verdade, eles não se «costuma
em ficar longe um do outro por muito tempo. E ha m •.

Alternar Dutra fêz questão que sua namorada conhecesse ^
Geralda, sua querida mãezinha. Que, por sinal, achou a ft
tinha um 

' 
encanto. Na verdade, são dois cantores jo '

plenamente na idade do romance, em que ela s?nhar.cd a0
seu príncipe-encantado e êle faz planos para toda vi
lado do seu bem. Diz-se mesmo que é ela a razão do Alt

¦c Morta MendonÇ3mar cantar com tanto amor e emoção. E Maria ^
não esconde pra ninguém o fato de que canta ainda ^ ^_
quando pensa que sua voz chegará aos ouvidos do 

^ ^
morado. Enfim, dois namorados como tantos outros e
as partes do mundo. Só que esses, na verdade, te
e estão sob os olhares de uma imensa legião de tas.

na-
todas
fama
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a Meu nome completo è
ívete Savelli Argileu e Silva.
Nasci em Niterói

§ Sou espiritualista, e te-
iho uma legião de santos
me protegem-me. Sou tam-
iém afilhada de Nossa Se-
ihora da Conceição.

$ Gosto muito de ajudar
os outros: contribue para es-
quccer nossas tristezas fa-
zermos alguém feliz

I ® Nunca tive um apelido.
Aliás, sou a única na farni^
lia, por isso arranjei um
pseudônimo

$ Graças a Deus costumo
I reconhecer os meus erros.

# Não acredito que a Te-
levisão esteja matando o
Rádio, principalmente em ei-
dades pequenas.

§ Minha maior alegria foi
quando ganhei o concurso
na Rádio Nacional, e até ho-
je ainda considero uma das
maiores*.

© Minha maior tristeza
foi quando perdi minha mãe.

# Confesso que acredito
em macumba. As bruxas
existem, sim

$ Na cozinha sei fa2er de
tudo um pouco. Só um pra-
to que gostaria de fazer e até
hoje não consegui: vatapá.

$ Já sofri multas decep-
ções em minha vida, mas
prefiro não citá-las.

m O que mais me desgos-
ta na vida é ver uma crian-
ça chorando.

9 Gosto de lidar com pes-soas inteligentes e de bons
sentimentos. Pessoas de res-
ponsabilidade, sejam pretasou brancas, na verdade, cria-
turas de Deus

m Se eu não fosse artista,
gostaria de ser artista, poisvemos a vida por outro án-
guio.

• Há vezes em que gostoao silêncio.

• O assunto de minhaPreferencia só depende domomento. Quando estou com

uma criança deixo que cia
encaminhe a conversa; quan-
do estou conversando com
um desportista procuro o
que mais lhe agradar, e
quando estou com minhas
amigas, conversamos a res-
peito de modas ou da situa-
ção atual. .

9 Confesso que sinto-me
feliz quando recebo um elo-
gio, às vezes acho que exa-
geram, mas é sempre agra-
dável ouví»-lo

$ Acredito que o amor
tem grande significado em
nossa vida. Sem êle é im-
possível viver.

# O amigo perfeito é to-
do aquele em que deposita-
mos confiança e sabe nos
orientar nas horas precisas.'

m No homem, admiro sua
formação moral íntegra.

m Ainda não considero-
me completamente realizada.

m Na minha opinião, a
popularidade é este bem
querer que o público dá ao
artista. O carinho e a aten-
cão.

Acho a vida maravilho-
ga... mas o homem compli-
ca tudo.

$ Tenho a mania de le-
vantar da cama com o pé
direito.

$ Fora da vida artística
nada faço além de cuidar do
lar e estudar.

Moro em Botafogo com
meu esposo.

$ Meu maior defeito é
não saber perdoar.

m Modéstia à parte, mi-
nha maior qualidade é ser
sincera.

9 Meu temperamento é
normal, equilibrado.

Sou cem por cento a
favor do divórcio.

m Não considero-me vai-
doso Sou muito simples

Acredito possuir capa-
cidade de receber crítica, e
acho que todos nós devemos

ter, pois uma boa crítica
sempre nos é favorável.

6 De vez em quando cos-
turno falar sozinha.

# Fui uma criança muito
levada, segundo dizia ma-
mãe.

9 Não tenho medo da ve*
lhice, só do reumatismo. A
velhice é suave e tem seus
encantos.

$ Carrego uma porção de
patuás comigo.

$ Meu maior desejo é via-
jar, mas por todo o mundo,
se possível. Adoro viajar.

# Minha pior recordação
é de quando criança, num
dia de Natal, não ganhei
nem um presente.

© Minha melhor recorda-
ção, prende-se à infância,
nas festas de São João,
quando eu pegava balão com
os garotos da redondeza.
Sentia-me dona do mundo.
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Luís Wanderley acabou com a cabeleira que
o tornava um "Reatlc" brasileiro, muito

antes da moda começar por aqui... t\e
agora é ator teatral e aí aparece com os
travestis Eloína e Fabete, que atuam na co-
média musicada em cartas no Teatro Rival.
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Texto de MAX GOLD

T\E cabelo cortado e sòbriamente vestido, o cantor
JL/ Luís Wanderley é mesmo uma novidade para todos.
Ante o espanto dos amigos, vai dizendo:

Agora sou um homem sério e quem tem que
rebolar são elas. Enquanto fui um sujeito alegre, ex-
pansivo e meio louco, os amigos não me levavam a
sério e não acreditavam que fosse homem de cumprir
meus compromissos. Isso muito me prejudicou, moral
e financeiramente. Resolvi dar uma guinada de 180
graus no modo de viver. Resolvi ser sério, mesmo, e
iniciar uma nova fase em minha vida. Eu sempre ado-
rei as maluquices que fazia, e para minha surpresa,
sinto-me muito melhor como estou agora. O público,
os colegas e os empresários acreditam muito mais em
mim do que antes.

Visivelmente feliz, o cantor continua:
O primeiro passo para a minha transformação

foi deitar abaixo a juba leonina que usava e que es-
tava começando a angustiar-me. Depois, diminuí o nú-
mero de botões em meus ternos, tanto que meus pa-
litós só têm o número normal de botões que qual-
quer homem usa. Imaginem que até óculos estou
usando. E não são de fantasia ou ostentação, mas
realmente de grau para corrigir astigmatismo. O pri-
meiro resultado dessa minha nova fase é que fui con-
tratado por Gomes Leal para ser atração de sua revista
"Boas Em Liquidação". Minha apresentação na peça
é uma surpresa para o público, pois não é de cantor,
compositor ou animador a atuação, é sim de comedian-
te. Nessa Revista eu conto piadas, represento, e até
imito o Jânio Quadros, além de contar anedotas à moda
do papagaio Eleutério...

Apanhando uma folha de papel, Luís começa a es-
crever algumas estrofes e depois diz:

Veio-me subitamente a inspiração para escrever
a letra de uma música e tive que aproveitar a oportu-
nidade, pois vou gravar em breve na Philips um novo
"compacto duplo" com cantigas de berimbau. Aliás,
estou comum "compacto" simples para ser lançado na
praça para as festas juninas com "Forró Na Imbiribei-
ra" e "Por Motivo De Viagem", este último, expio-
randoos anúncios que vemos diariamente nos jornais,
dos que vendem tudo e alegam motivo de viagem. De-
vo voltar a fazer programas de Televisão, não apenas
como cantor e sim também como comediante. Men
grande sonho era trabalhar ao lado de Chico Anísio
em um de seus programas e recentemente tive o prazer
de receber um convite dele para ir a São Paulo e par-
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ticipar de programas que está lançando na TV-Excelsior
paulista.

A entrevista ocorre no camarim de Luís Wanderley.
no Teatro Rival e a todo o momento é interrompida
pela entrada de uma das garotas do elenco. Falta meia
hora para começar a sessão e todas as moças que che-
gam ao teatro para trabalhar, vêm dar uma palavra
com o cantor. Êle atende a elas e explica :

— São todas minhas amigas e eu as considero como
se fossem irmãs mais novas, dando conselhos e opi-
niões. Não namoro nenhuma. Gosto de todas, mas
como irmão. Resolvi tomar férias sentimentais, mas sou
um solitário romântico. Moro sozinho num aparta-
mento, no Centro, apesar de viver aqui, cercado de
moças bonitas. Faz parte de minha nora fase de ho-
mem sério. Foi Gomes Leal quem aconselhou-me a
cortar o cabelo e eu concordei quando vi que agora
todo o mundo era cabeludo...

oH
Be cabelo cortado a sério, Luís Wanderley não sente saudades dos seus tempos de "cabeleira
E as vedetes que atuam com êle, na revista "Boas em liquidação*' (Sônia Mamcde aparece na
primeira foto) concordam em que Wanderley ficou melhor assim. Que acham as leitoras?
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m VOCÊ COSTUMA MENTIR?
A mentira é uma .necessida-
de em determinados momen-
tos da vida.

$ TEM ALGUM COMPLEXO?
Nenhum, nenhum, nenhum...

m RECEIA A MORTE?
Não. Por que? E coisa na-
tural, não acham?

@ PREOCUPA-SE COM O DI-
NHEIRO?
Sim, dá preocupação. £' o
meio mais prático de se
viver.

SABE GUARDAR SEGRE-
DOS?
Se fôr realmente segredo,
sim. Podem confiar.

LEMBRA-SE DO PRIMEIRO
BEIJO?
Mas faz tanto tempo!...

CONFESSA TUDO AO
PADRE?
Não, sinceramente.

ACHA-SE UMA PESSOA
PERFEITA?
Também não!

CITE UM DEFEITO SEU?
Sou esquecido demais...

JA PEDIU DINHEIRO EM-
PRESTADO?
Já, mas todas as vezes pa-
guei.

m REZA ANTES DE DORMIR?
Rezo, por, que não?

@ TEM DINHEIRINHO GÜAR-

Ainda não. Pretendo ter, sa-
bem como é...

GOSTA DO SEU NOME?
Gosto. Principalmente do
pseudônimo.

GOSTA BE TER INIMIGOS?
Não sei se os tenho. Acho
que não.

O MUNDO E' BOM?
O meu mundo é bom.
paz na terra é ótimo.

Com

QUE DOENÇA MAIS TBMK?
A inveja. E' muito triste
essa doença.

ESPERA FICAR MILIONA-
Ei O?
Não. Quando eu conseguir

terminar a minha casa, meu
din/ieiro será distribuído aos
mais pobres do que eu.

COSTUMA DAR ESMOLAS?
Para os que necessitam,
mesmo.

$ ACREDITA EM MACUMBA?
Acredito, mas não tenho
medo.

m RECONHECE OS SEUS
ÊRBOS?
Sempre. Se eu os reconheço,

corri jo-me.

0 GOSTA DA SOLIDÃO?
—- Só quando estou ensaiando.

DORME PENSANDO EM
QUE?
Em Deus, só!

ACREDITA EM AMIGOS?
Sim. Acredito em alguns.

® ONDE DESEJARIA
MORRER?
Na cama, junto aos meus.

SEU DESEJO ATUAL?
Continuar agradando ao

meu público, cantando cada
vez mais e agradecendo a
Deus.

TEM DIAS DE MAU-
HUMOR? '
Tenho, mas não deixo trans-
parecer,

COSTUMA TER PESA-
DELOS?
Não, mas já tive muitos.

DEPOIS DO BRASIL, QUE
PAÍS GOSTARIA DE CO-

Todos eles, e cantando.

* DEU MUITO TRABALHO A
SEUS PAIS?
Principalmente pra aprender

a tocar violão. Foi difícil,
mas consegui.

m CONHECE ALGUÉM SOCEM-
PLAR?
Conheço, perfeitamente.

—¦ Não. Estou construindo, com
ajuda dos meus irmãos, mi-
nha casa em Petrópolis.

GOSTA DE DORMIR DE
BI A?

— Gosto. Só não tenho tempo.

SABE CONTAR ANEDOTAS?

Algumas, mas decentes,

GOSTA DE OUVIR ANEDO-
TAS PICANTES?
Não. Falando em Deus e coi-
sas religiosas sinto-me feliz.

% JA CHOROU DE RAIVA?
Nunca e nem sei o que é Isso.

m E DE TRISTEZA?
"Já estou cansado de cho-
rar" é o título de recente
gravação minha.

FALA SOZINHO?
Só quando faço contas na
rua.

JA TEVE DECEPÇÃO COM
AMIGOS?
Já, mas entrego a Deus.

JÁ VIU ALMA DO OUTRO
MUNDO?
Já, quando chego diante do
espelho...

SABE FAZER CARINHOS?
Esta pergunta só ela- poderá
responder.

TEM MEDO DA VELHICE?
A velhice faz parte da vida.

$ ACREDITA EM SANTOS?
Acredito. Sou devoto de São

Jorge.

m FAZ SEGREDOS DK SEUS
PLANOS?
Nem sempre...

0 FALA QUANDO DORME?
Não sei...

m FALA OUTROS IDIOMAS?
Falo três: o caipira, o mi-
neiro e o trerriense de Três
Rios.

QUER VIVER ATÉ QUE
IDADE?

—• Até quando Deus consentir.

m JA XINGOU ALGUM?
Nem em pensamento! ...

CONFIA EM QUEM?
Em Deus!

SABE BEIJAR BEM?
Somente quem recebe meu
beijo poderá responder. Ca
pra nós: é caprichado..

QUAL Á PERGUNTA QUE
O ABORRECEU?
Já acabou? Gostei de todas
e agradeço à REVISTA DO
RÁDIO a gentileza.
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Ma22aropit longe das câmeras de Cinema, vive tranqüilamente numa bela residência, ao lado
de seu filho adotivo c a querida mãezinh» Diz que jamais trocará seus filmes pela Televisão.

'/"TA.DA indústria cinematográfica que se preza tem o
V_fi seu grande cômico popular. Aí estão Chapiin, Tatti,
Cantinflas, Bob Hope, Sandrlni e tantos outros, com-
provando nossa afirmativa. Nós, infelizmente, não te-
mos uma indústria cinematográfica contínua, mas temos
Mazzaropi. Êle não é só o caipira engraçado, é o homem
brasileiro de sensibilidade igual ao resto da humanida-
de, que sabe viver no meio do riso os dramas da in-
compreensão e mesquinhês humanas, sonhando sem-
pre com a paz e a união que fazem a alegria do mun -
do. Depois de 19 filmes de sucesso, pode-se dizer que
Mazzaropi está milionário. Uma belíssima fazenda em
Taubaté, uma casa moderna no bairro Itaim, um escri-
tório super-equipado no Largo Paissandu, dois carros
último tipo e dinheiro no Banco. Apesar de tudo isso,
êle não pára de trabalhar. O repórter da RR indaga:

Por que você agora não aproveita a vida?'•rr Não sei. Acho que todo mundo tem détermin.r)»
missão a cumprir. A minha é fazer rir. Se eu parasse
para descansar, minha vida ficaria sem sentido.

E o grande cômico sorri. Um sorriso confiante, um
sorriso simples. De um homem que sabe o que diz e
o que quer. Já não é aquele rapazinho tímido e sonha-
dor que trabalhava arduamente para conquistar um
lugar ao sol, na Rádio e TV-Tupi, e que foi descoberto
por Abílio Pereira de Almeida e Tom Payne. Foi
assim: Abílio escreveu uma história para Tom Payne
.dirigir. Fizeram testes com vários atores e resolveram
experimentar Mazzaropi. Aprovado, fêz "Sai Da Frente"'
e não parou mais. Nunca mais "saiu da frente". Sou-
bemos que Mazzaropi vem sendo insistentemente re-
quisitado para voltar à Televisão, com propostas fa-
bulosas. Tem rejeitado todas.

, , — Por quê, Mazza?
Falta de tempo, sobretudo. Hoje, minha vida

se divide com meu escritório, os filmes e minha fa-
zenda. Tenho muitos negócios importantes. Além disso,
ler e escrever novas histórias para meus filmes, preo-

cupar-me com os lançamentos em todo o Brasil, es-
colher técnicos, atores c tanta coisa mais. dá muito
trabalho. Poderia, com o que tenho, tr3nsformar-me
num pacato fazendeiro para o resto de meus dias. Mas,
parar de ser ator. para mim. significa morrer. E eu,
adoro viver.

Quer dizer que você não voltará à TV?
Não. Cinema é muito mais importante. E tem

um poder de comunicação além-fronteiras.
Que acha do Cinema novo?
Para mm não existe Cinema novo. Existe Çi-

nema bom e mau, isso sim. Esse negócio de filme her-
mético que só uma pequenina parte do público entende
e finge que aceita, é uma espécie de arte menor. Eu
gosto das coisas claras, das coisas simples que qual-
quer um pode compreender e gostar. Não sou mais uma
criança e sonho muito pouco. As experiências que te-
nho tido mostraram-me um País pobre necessitado de
coisas urgentes, tanto ou mais do que desenvolvimento
cultural, da sua nutrição e da assistência hospitalar. E
esse público aflito mais do que qualquer outro, quer
ver na tela a sua gente e os seus problemas. É o que
eu procuro fazer em todos os meus filmes.

E esse público tem correspondido?
Plenamente. Quero, por intermédio da RR, ^'

zer um agradecimento todo especial ao público do Rio,
de São Paulo e de outros Estados que vêm dando uma
acolhida fabulosa aos meus filmes. Sem esse apoio.
não continuaria a luta e não estaria produzindo tantos
filmes como estou. E espero cada vez mais melhorar o

padrão dos meus filmes.
E qual vai ser o próximo?
"O Puritano", que comecei a rodar. ,

De repente, Mazzaropi vai se entusiasmando. J? e

o ator vivendo o personagem. E conta-nos toda. a ms-
tória que não revelamos para não perder o nusteri ¦

Mas asseguramos, que é uma história boa, human .
cheia de grandes lances cômico-dramáticos.
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\~*\ MARISA BARROSO perdeu

Wfg ^&> sete quilos. O regime foi para

L^V valerVin querida?!...

ANGELA MARIA comemorou
seu aniversário (13 de maio) ao
lado de seu amor, numa festa
em que convidou poucos ami-
gos. Ficaram de mãos dadas o
tempo todo... felizes que só
vendo...

VI A belezoca da Darlene
Glória, numa cena do filme
«Um Ramo Para Luisa"... e
cheguei a ficar encabulada, nu-
ma cena exageradamente "for-
i>e ...

O TRAVESTI Fabete está re-
cedendo, todas as noites, uma
caixa com orquídeas, de alguém
que se assina "Mineirinho".

O CANTOR José Augusto an-
da desesperado: uma fã "es-
curinha" resolveu segui-lo por
toda a parte. E não adianta o
queridinho explicar à admira-
dora que não lhe pode dar o seu
coração...

NÚCIA MIRANDA ficou «an-
gadíssima com o seu amor,
quando soube que êle 'estava na
casa de alguém... que não é de
sua simpatia.

ROBERTO CARLOS namo-
rando um brotinho. Sei até o
nome da moça: Marilene. (Não
é mesmo, queridinho?...).

ROSINDA ROSA fazendo as
compras para a chegada do seu
herdeiro. Acho que vai ser nes-
ses próximos dias...

CARLOS ALBERTO comprou
uma Vemaguete para a sua
esposa (D. Pérola), que é fun-
cionária do IPASE.
i

| MARIZE RIBEIRO namoran-
do um capitão-tenente que é
um encanto. (Ouvi falar em
casamento...).

E QUEM está magrinha, ma-
grinha, é a Eva Vilma. Uns qui-
linhos a mais até que lhe fica-
riam bem, sabe?. .

ATÉ que enfim Nair Ciarei
decidiu!! (Alfredo Murphy ga-
nhou o seu coração).

MARILDA VALLE desfilando
no Leblon com seu lindo carri-
nho novo.,.

UM romance que vem duran-
do, embora recortado de brigui-
nhas: Sônia Mamede e Lourei-
ro. (Assim é que eu gosto).

DESCOBRI a leitura predileta
do Leony Mesquita: histórias
em quadrinhos... principalmen-
te do Super-Homemí

OUTRO dia, encontrei o Wal-
dick Soriano, numa TV de São
Paulo. Estava de terno preto de
tropical, camisa preta de seda,

.lenço de seda preto no pesco-
ço, e... botinas brancas!

DORA LOPES continua se re-
cuperando do acidente. Entre
os que mais a visitam, está o
Cauby...

/

RAUL DA -MATA separou-se
definitivamente de sua esposa,
Lena Crespi, que seguiu para
Porto Alegre.

à

PRECISA-SE de uma pombi-
nha da paz para reunir nova-
mente Nazareno de Brito e Ri-
naldo Calheiros...

LUÍS WANDERLEY me disse
que Geórgia Scala é mesmo o
amor de um certo empresário...

VI o José Messias numa agên-
cia de automóveis... Já vai tro-
car querido?

AINDA vou descobrir o reme-
dia que a Marivalda anda to-
mando. Puxa, cada dia está

mais bonita! Acabo ficando
complexada...

VANDA MORENO está com
um amor que tem feito tudo
para tirá-la do Teatro..

O VAGAREZA disse que ago-
ra resolveu negociar com auto-
móveis. O negócio rende... (Mais
que a TV, querido?).

OS rapazes ficam malucos
com as bailarinas do programa
do Chacrinha. Os nomes delas:
Débora, Elizabeth, Valdinéia,
Angela, Laís e Marli...

EU vi a Vilma Valéria, num
carro "Impala" que é um es-
touro. Da próxima vez eu dou o
nome do broto que estava com
ela, tá?...

RUY CAVALCANTI sempre
com a desculpa que deixou o di-
nheiro no outro bolso só para
não pagar os cafezinhos. .

FERNANDO JACQUES cir-
culando na Guanabara, e exi-
bindo uma barriguinha que bem
demonstra que a culinária nor-
te-americana não é tão ruim co-
mo dizem..".

E O Jerry di Marco está tão
gordo que até recebeu o apeli-
do de "Bolinha"

O MÍLTON RODRIGUES está
com os cabelos mais louros ain-
da! E cada vez mais bonitos.

NO outro dia eu vi a bonita
Vânia Fernandes num ônibus,
de mãos dadas com um conhe-<
cido cômico... (Cena de amor.'J.

RISADIiNHA fêz operação--
plástica na testa. Era o ultimo
vestígio do seu automóvel...

CAHUÊ FILHO anda muito
zangado....

DEIXARAM de se cumpri-
mentar o ator Angelito Mello
o José Sampaio...-
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DIZEM que o grande sonho
de Dalva Barbosa é ter um filho.

SABEM quem atua como mo-
torista particular de Ivon Cúri?
E' a própria esposa do cantor,
mesmo esperando criança, como
está.

DOMINGOS MARTINS fica
elegantíssimo na praia de cal-
ção branco. Pena é que nem me
cumprimentou..

QUEM está ficando cada vez
mais bonita é a Elisabeth. E
antes que eu me esqueça vou
logo dizendo quem é a Elisa-
beth: é filha da Neusa Maria.
Lindíssima.

A LUZ DEL FUEGO anda re-
clamando que tem sido rouba-
da. E' que compra dois metros
de cobra (cada metro por CrS
10.000) e quando chega em ca-
sa vai medir novamente a co-
bra, sempre falta muito. . . (Os
vendedores possuem métodos
especiais de espichar cobra. . .)

havia ordem da direção para
não deixar ninguém sair até o
fim, do show. (Nem mesmo pa-
ra ir lá dentro?)...

WALDICK SORIANO e José
Augusto andavam brigados mas
agora fizeram as pazes...

A VEDETE francesa Fran-
çoise Alauze feliz que nem ela
só: nasceu sua filhinha Francis.

EPAMIíNONDAS, do Trio Na-
gô, tem vários amores, mas a
verdadeira dona de seu coração
é aquela morena, baixinha, bo-
nitinha... que reside ali no
princípio da Av. Copacabana.

GRACINDO JÚNIOR de carro
novo, um Volkswagen de côr
gelo.

A DESPESA de Elza Soares e
Garrincha, numa Farmácia na
Ilha do Governador, foi no mês
de abril a quase 200 mil cru-
zeiros.

voltou para os braços do gaú-cho. Você é mesmo indecisa,
nãor querida?

DIZEM que o noivo da Giane
está mesmo "gamado". (O caso
é que êle não sai de junto dela
um só minuto.,,),

O BIQUÍNI de Marly Marley
causou reboliço à porta do tea-
tro, quando ela tomava um ^u-
to após a vesperal.

ANA ROSA confessando que
sente saudade do Teatro de Re-
vista.

CONTARAM-ME que Xêríia
Bier rasgou as páginas do livro
de boas maneiras, que um anô-
nimo lhe enviou.

CÉLIA COUTINHO voltou a
sorrir novamente. Eu sei por-
que...

i

NO restaurante Bossa-Nova
assisti a uma "luta" terrível:
Dalva Eirão contra um prato3e tutu à mineira. Acabou ga-nhando a popular jambete, após40 minutos de "briga"...

BLANCHE MUR foi passaralguns dias na Argentina e vol-tou com alguns quilinhos amais. Mas continua bonita.

ARLY GRESSE, o brotinho do
^anal 2, está virando a cabeçaaos rapazes da casa...

QUEM está precisando passarPor um barbeiro é o João Ro-
rWilKtlly' Sua cabeleira que-"Gês- nmria «íuaiiuer

fcnm! Vj^DUN e Margô Morei
&ao1fre0toCr°raÇâ0 ^ Um C°-

artista^1Sre-rarm qUC Um grupo de
TV-r,ink zer Pr°Srama na
túdio i°. y^ou Preso no es-aas Io as 18 horas, pois

O MEU querido Cauby Pei-
xoto, foi a um show no Bonsu-
cesso F.C. Ganhou 350 mil cru-
zeiros Logo após foi cantado
para dar um jogo de camisas de
futebol de salão. Será que vai
dar?

DÓRIS MONTEIRO e Ivete
Garcia são boas amigas. Nou-
tro dia elas foram juntas visi-
tar a Dora Lopes.

EU VI o meu querido Alternar
Dutra, comprando numa loja
em Copacabana, dois discos
seus, e dando de presente a
duas mocinhas que estavam es~
perando dentro do seu carro.

LIA MARA resolveu terminar
seu romance com o argentino e

O ROMANCE de Guy Loup
com o Hélio Ribeiro está es-
friando.

MANOEL DE NÓBREGA trou-
xe do Oriente uma piteira que
vale uma fortuna.

MARIA BETHÁN1A fica fu-
riosa quando algum "engraça-
dinho" lhe dirige gracejos.

IDALINA DE OLIVEIRA gos-
ta de ver as colegas jogar bo-
liche, mas não sente vontade de
praticar esse esporte.

NA entrevista de Rita Pavo-
ne com os jornalistas de São
Paulo, Teddy Reno fêz "vexa-
me". O rapaz precisa controlar
melhor os nervos..

CONRDiNClALMlNTi ! * *

POIS ME CONTARAM, muito em segredo, que a cantora Elis
Regina está de coração feliz outra vez E' que apareceu rverda-
deiro amor de sua vida, depois que ela des ma nchoufoi»oivaSo O
apaixonado da gaúchinha é um oficial da Aeronáutica, que esta
disposto a levá-la ao altar o mais breve possível. '
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1PNC0NTRAM0S Marilena Alves da Rádio Mayrink
I!j Veiga Além de atriz e produtora, ela é, também,
dona de uma agência de publicidade: Marilena Alves
Publicidades. A artista tem grandes planos para 1965.
um novo programa de TV e casamento, que ocorrera
ainda este ano. Conversamos com a atriz no intervalo
do programa "Aquarela Sertaneja", transmitido, con-
secutivamente, há 11 anos pela Mayrink, onde ao lado
de Aldo César, Batista Rodrigues, André Villon, entre

outros, vive os tipos bem brasileiros, criados pelo Rai-
mundo Lopes. Para a Televisão produz o "Tele-Turfe; ;
com cinco horas e meia de programação, e árt ter mi-
ciado essa programação dos sábados, na TV-Continental.
como uma aventura. Foi chamada de "louca" por mui-
tos Vários produtores já haviam tentado realizar pro-
gramas sobre Turfe, que redundaram em fracasso. Ma-
rilena não desistiu, pesquisou, planejou, lançando, en-

fim um programa que atingiu a todas as classes, pois
as transmissões do Hipódromo da Gávea sao entremea-
das com shows. Inicialmente teve um prejuízo de quase
cinco milhões, mas logo a seguir o prêmio por sua per-
severança "Tele-Turfe" é hoje sucesso de público e de
anunciantes. Apesar de todo o seu trabalho ela nao
deixa de lado o divertimento, não dispensando, diária-
mente, a praia e termina sempre o seu dia jantando
numa boate, onde assistindo a seus colegas, descansa
das tarefas e prepara-se para um novo dia. Interrompe-
mos para um cafezinho. A seguir ao ser .inquirida so-
bre sua vida sentimental, Marilena Alves desconversou.
Insistimos e ela revelou. _

— Estou amando apaixonadamente. Meu noivado
será para breve. Pernambuco de Oliveira está ultiman-
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do a decoração do meu apartamen-
to. Na festa de inauguração reunirei
os meus amigos, inclusive os da RE-
VISTA DO RADIO e, então, apresen-
tarei o meu amor.

E muito feliz prossegue Marilena
nos convidando para dar uma volta
no seu novo carro., um Simca-
Tufão. Mudando de assunto, Marile-
na nos revelou estar preparando urn
novo programa para a Televisão, a
ser transmitido em outro canal, e

que no momento ainda está em fase
de pesquisa e planejamento, pois.
pretende que tenha o mesmo exilo
de -Tele-Turfe". E, disse ainda, que
embora venha sendo insistentemen-
te coiv idada por outros canais para
transferir "o -Tele-Turfe" nao o

fará pois, a experiência ja leni
mostrado que não se deve transferir
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um programa, e além do mais é
muito grata aos dirigentes e funcio-
nários do Canal 9, onde é tratada
com atenção e carinho. A exclusi-
vidade das transmissões do Hipó-
dromo da Gávea, segundo declara-
ções de Marilena Alves, pertence à
sua agência.

Durante o carnaval Marilena Al-
ves integrou a Equipe da TV-Con-
tinental, cobrindo a todos os acon-
tecimentos da festa popular. Ela, por
sinal, salienta:

Adoro o carnaval. Trabalhei,
mas, também, brinquei muito, pois,
sou foliona. Sou carioca e não fujo
às minhas origens e às minhas tra-
dições. Sou cidadã da cidade mais
alegre do mundo.

E, voltando a falar de seu amor,
diz que felizmente êle também
é carnavalesco. Perguntamos-lhe
quando seria o casamento. Ela sor-
ri e responde, dizendo, que será em
fins deste ano.

Engraçado (diz Marilena) sem-
pre fui contra o casamento, sempre
relutei em abdicar de minha liber-
dade e, também, achava que a vida
artística exigindo muito, não me
deixava tempo para me dedicar ao
lar, mas, agora que conheci o ver-
dadeiro amor, desejo que o dia de
meu casamento chegue logo.

Eir iando um abraço para seus
fãs. Marilena Alves se despediu de
nossa reportagem, porque já estava
na hora de recomeçar a gravação
de -Aquarela Sertaneja"2
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Marilena Alves em quatro instantes fotográficos e quando recebia, dos Srs Crispim karan.
jeira e Rubens de Melo, as chaves do seu novo carro. A artista nunca se sentiu tao íeüz
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r\ HirPtnr da REVISTA DO RÁDIO entrava no avião para as viagens de rotina a São Paulo
W auando viu(quedentados se achavam vários artistas. Era como se o dirigente da RR ti-
^ses^DreeZdo um encontro marcado por alguns astros - um encontro nos céus, digamos
vesse su.preenaioo "*» ei"r PwrP aUe tornou mais amena a distancia, viagem que fêzassim. Foi ^.^^^^f ^SSfi*£}iecessém de perto vários nomes do Rádio
eTa S&aSTffiS* 

•mâ^MS* havia, por sinal um Ministro simpático, Mi-
nistro jtarezTávora, da Viação. Não houvenúmeros musicais mas houve "jg^bate^po,
muitn^ «hrnros muitas novidades e... nenhuma fofoca. Pelas íotogranas os ieuo.es vermca-
râo como PoTàcalo o fotógrafo da RR que acompanhava seu diretor, conseguiu uma reporta-rao, como poi au js^ 

reunindo um grupo de artistas nas nuvens...
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Gilberto Alves ouve o seerêdo de Anselmo Domingos à Marlenr E SUvino Neto mnta uma
anedota à aero-mô>a. Mas fala sério (foto abíiixo) 0»m o Ministro Juarez Távnra. Num canto
do avião, Marlene, Orlando Silva e Gilberto Alves ouvem o que lhes conta Anselmo Domingos,
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Orlando Silva - rVíarlene sorriom, enoumto GlMí*rto Alves conta algo a Anselmo Dirnimeos *¦
Abaixo: Jãrksoíi e Àlmira faxem do mula aue esiart em terra firme, distraindo-e rom Horos-
copo e sondando a sorte. Alternar Dutra, nos céus, sonha com os anjos. Ou com sua amaua.
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X^NCONTRO COM VOCÊ E AMÍL
11/ TON FERNANDES — (Em
crônicas de Barros de Alencar) —
É com satisfação que a Copaca-
bana Discos entrega ao público de
Amílton Fernances (intérprete do
Dr. Alberto Limonta, de "O Direito
de' Nascer") este magnífico LP,
que entre outras belíssimas melo-
dias, apresenta também "Mamãe
Dolores", que é o fundo musical da

& novela. Um sugestivo presente pa-
ra o "Dia dos Namorados".

if CLP — 11.429
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Atendendo a pedidos, aqzu
reaparece a lindeza da ve-
dete que é Zeni Drumond.

noiTe
• ATÍLIO CERINO

<§ DE PAULA já tem titulo para
o seu próximo show no Pigalle:"Brasil de Norte a Sul". Estréia
prevista para dentro de poucos
dias.

SILVINHA, a mais bonita jam-
bete do Rio, deixou o elenco do
Rio 1800 e transferiu-se para q
Fred's, onde "Rio Boa Pinta" pios-
segue em cartaz.

0 ELISABETH é aquela simpática
jovem que se apresenta no Pira-
quê, no Largo da Carioca. A moça
canta direitinho

RENÉ e Ventura compõem uma
excelente dupla de garçãos. Os ra-
pazes trabalham no Bpssa-Nova,
onde o Albano continua faturando
uma enormidade.

ANA MARIA GENTIL deixou o
elenco do Copa. Perdeu "Rio De
400 Janeiros" uma de suas mais
bonitas modelos.

LETÍCIA, Lourdes Coimbra, He-
lena e outras famosas jambetes es-
tão firmes no Don Jardel, onde
a direção pertence ao veterano
Chianca de Garcia.

MARIVALDA falando de sua
temporada no El Bodegon, com
Gasolina e outros cobras. A pre-
sença da Rainha das Atrizes é ga-
rantia de sucesso.

1>CMANCE SIN PALABRAS —
AV Waldir Calmon e orquestra,
apresentando: Nosotros — Três pa-
labras — Volverás — Vereda Tro-
picai — Lágrimas de sangre --
Separados... nada somos — Ro.
mance sin palabra£ — Acercate
más — Noche de ronda — Besar —
Traicioneira — t)ês«Bp«ria;dame»*»s

\f CLP — 11.423
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UEM FOI VAQUEIRO — Trii.
Mossoró numa festa de ritm-.s:
Quem» foi vaqueiro — Cfir-

cará — Mineiro pau — Candomblé
da Bahia — Revendo Mossoró — O
tricô da Carolina — A topada clt
menina. — João do Maranhão —
Curió — Só pago devendo — Con:o
tú tá Maria — Pula.pula.

# CLP - 11.427.

m BOUZAS, do Stop, apesar da
crise porque passa a madrugada,

prossegue faturando bem com o show de travestis.

m NEÜSA e Ana são duas bonitas figuras do "Novo México", tra-
dicional casa noturna do boêmio bairro da Lapa.

CLÁUDIA é o nome de um interessante travesti que atua em
São Paulo, fazendo a dobradinha Teatro Santana e La Vie en Rose,

*

® CINTHIA CYL chegando de São Paulo e afirmando que prosse-
gue excelente o movimento do Din-Din, com um público de pn-
meira categoria.

$ GERALDO é dos melhores maitres das madrugadas cariocas.
Querendo comprovar é só ir ao Pigalle.

*

LUZI FÁTIMA desfila todas as suas curvas (e não são poucas!)
no palco do Rival onde "Boas Em Liquidação" prossegue com ex-
celentes casas.

O OLIVEIRA FILHO ainda é o responsável pelas noites mais
agradáveis do Plaza, às terças-feiras, com '•milhões"' de atraco
na Noite do Disco.

WALTER PINTO ceando na Fiorentina e dizendo que não qa«r
saber mais de show business...

$ EDSON GIL, Felipe de Córdoba e Trio Fluminense há meses
que deixaram o Moulin Rouge, A casa vai indo mal.
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Ester Tar-
citano está
apresentando

às nossas lei-
toras, nesta
página, um

adorável mo-,
dêlo Chemisier
em côr lilás e
de corte reto.
A parte supe-
rior é fechada
por quatro bo-
toes. Cintura
bem marcada
e mangas em
três-quartos l
Reparem na
elegante "go-
linha" e no

cinto em for-
ma de laço.

Sapatos e bôl-
sa de Ester

Tarcitano
também sáo

elegantíssimos,
feitos em na-

pa, em tom
rosa claro.

Reparem que
a artista está
usando, com o
modelo, jóias
muito bonitas,
feitas em ouro
e platina. O
vestido pede,

aliás, essa
complementa-
ção e se faz
encantador

para as leito-
ras de porte

esbelto e figu-
ra esguia.
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Á pouco mais de 13 áno»yiorá conheceu, na Radio ha~.
cional» uma graciòsír cantora italiana: Franca Fenatti. Apaixonaram-se

a primeira vista e casaram-se em Curitiba, onde êle nasceu Fonnam, &&Je,
uma família realmente feliz, com os dois fühos, Regínaldo (de ü anos de
idade) e Rosana, que já compíètou seis primaveras. Residem, todos, num belo
apartamento, emIpanema, onde l>JçFrancã ainda canta belãg canções de sua
terra, para o enlevo do marido e dos f ilfcós,que tem tambéin^ gosto *«!* musica
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K-ENtt BITTENCOURT

AVISOS CADAVÉRICOS
E LA NUM CANTO, BEM NUM CANTINHO DE

UM CEMITÉRIO QUALQUER, NUMA TABOLETA FEI-
TA COM CAIXA DE UVAS, NUNS DIZERES, MUITO
MAL ESCRITOS A PICHE, LIA-SE, OU LÊ-SE O SE-
GUINTE:

AQUI JAZ MANE FAGUEIRO,
EMPRESÁRIO, MAS... SEM SORTE.
CONTRATOU TANTO ESTRANGEIRO,
QUE FÊZ CONTRATO CO'A MORTE.

O nome do defunto está trocado, a pedido do mes-
mo antes de fechar o blusão (defunto não usa mais
paletó). Ainda temos um grande estoque de caixões
à espera de outros "inimigos" que já devem estar a
caminho daqui.

MENU CAPRICHADO (?)
Andava uma turma de artistas fazendo ••defesa'"

pelo Interior de São Paulo. Numa certa Cidade, aco~
medaram-se num hotel e, na hora do jantar, João Dias
chamou o garção e enrugou o nariz...

Qué que há, meu camarada? Carne seca com
mamão verde?! Isso é jantar de artista?

Ah, seu João, é o jeito (e o rapaz
cabeça). Há falta de tudo por aqui...

Essa, não! O ano passado eu estive
fiquei três dias e só me deram galinha! No
no jantar!Ah, (confirmou ingenuamente o garção) é
mesmo,
linhas.

abanou a

por aqui,
almoço e

Mas não é todos os anos que dá peste nas ga
isso
!.t;i-

SABIDO CONTRA SABIDO!
E aquele cliente "mão fechada" entrou no coiu.ul-

tório do Dr. Paulo Roberto. E sabia, por informações,
que o doutor cobrava cinco ri 11 cruzeiros pela primei-
ra consulta e a metade pelas subsequentes. Mesmo as-
sim, querendo marretar ¦ o médico, entrou pelo con-
sultório a dentro e, com a maior intimidade, atirou
em cima da mesa, dois mil- e quinhentos cruzeiros

Pronto, doutor, ac.ui estou eu novamçnte!
Paulo compreendeu logo o golpe e não-fce abalou.

Embolsou as duas mil e quinhentas pratas x, com mais
intimidade ainda, pôs a mão no ombro do Cabido:

Ah, sim. Lembro-me bem. Mas não há novida-
de em sua saúde. Repita todos os remédios que lhe
receitei na primeira consulta.

ÊPA!
O COMPOSITOR: — "Águas passadas não movem

moinho".
ARTISTAS DA ZONA SUL: — Êpa, velhinho, es-

pera aí! Nós não sabemos o que é isso há muito tem-
po! Nossos bicas "tão" secas! Vá debochar da vovó-
zinha, viu?

O COMPOSITOR: — "Tornei-me um èbrio. Na be-
bida busco a esquecer'X

NÓS: — Êpa, Vicente, que mentira é essa? Desde
quando guaraná pode tornar um homem num ébrio?

O COMPOSITOR: — Eu chorei pela primeira x :
na minha vida... "

TODOS NÓS: — Êpa, Ari! Você pode ter chorada
pela primeira vez, mas nós estamos chorando até ho}»
com saudade de você, viu?

iíflERNANDO LUIZ)

A HORA Ê DE IMAGINAÇÃO ~ Os tem.i0i^rx andam bicudos, difíceis para todo o mundo
em razão dos problemas monetários que o Golvêrno se esforça por consertar. Mercadoria
qualquer que seja, não se vende com a facilidalde de outros tempos. Pela simples razão de queo mercado consumidor não dispõe de recursos
pródigos para a aquisição do que poderia chamar
de "Supérfluo". Vai daí; o disco entra p<*r uma
fase de cuidados excepcionais, porque não é
qualquer gravação que obriga o público àquele
sacrifício de sangrar sua depauperada economia
para comprar esse LP ou aquele "compacto".
O disco, em razão de tudo isso, tem que conter
algo mais que a simpels müsiquinha ou a voz
do cantor de muitas fãs. Precisa oferecer algo
de novo, capaz de sensibilizar um mercado ar-
redio por fatores conhecidos. Portanto, tarefa de
produtor de LPs e sucedâneos não se restringe
à escolha de um repertório bonitinho. Tem que"descobrir" a melodia que "fala" àquela gente
que procura mensagem nova. Não adianta insistir
em velhos clichês, porque a realidade econômica
supera padrões antigos, exigindo soluções inteli-
gentes. A hora é de imaginação, inclusive no mer-
cado de discos. Quem não tiver essa acuida.
de o melhor é sair para outra profissão.

wm&%ada4>
Nas vésperas de seu embarque para a Europa

(onde ficará dois ou três meses ;, Miltinho gravou
um LP na RGE, com o estúdio cheio de gente, em co-
quetel informalíssimo. Toda a atmosfera foi captada
pelos microfones, incrustrando-se no disco.

O objetivo da reunião foi realmente o de juntar
ao LP do Miltinho aquele ambiente cordial, como

$e estivessem todos numa boate, com o cantor da RGE
dando um show para os amigos. Benil Santos, da gra-
vadora, "bolou" a idéia e deu-lhe forma convincente.

A CBS lançou um suplemento repleto de novida-
des. E com LPs que certamente marcarão expressivos

índices de vendas. Vamos comentar esses discos pròxi-
mamente.

4 
— A Odeon está em grandes preparativos para mar-
car a presença de seu astro Jofmny Mathis, em sua

temporada no Brasil. Gurzoni, Ribamar e Edvaldo estão
em atividade intensa para que a passagem de JU sep
um sucesso artístico — e financeiro, com a venda ac
seus LPs em dose triplicada.

Leny Andrade ingressou, também, no elenco da
Odeon. Foi uma boa aquisição da gravadora que

tem a simpatia de um Monteiro, de um Valentim
outros mais. Milton Miranda começou a preparar re-
pertório para o lançamento da moça que é uma aa
rainhas da bossa-nova.

LANA BlltN-
COURT: prepa-
rando novas gf*a-
vações na marca
da Fábric3 CBS.

|r€P^ -^%'i

**&
**5éíán

OSMAR NAVAR-
RO produzindo e

gravando LPs tfe
bons) na Philips

&*à

'tèk
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PARADA DE SUCESSOS
* ^rro estão as 10 músicas de maior sucesso,
ÍB l Rio « em São Paulo. Não significa, ngo*
A -«.te m ««o» mais «endidos. São « mú-

¦SÍUSww» cariocas « paulwla».
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TROVADOE ^-_ (Alternar Dutra)
PRESTE ATENÇA<>
_ (Wanderley Cardoso)
SABOR A MIM.

(Eydié Gormé 0 Trio los Panchos)
AMORÉ SCÜSÁWI

(JohnFostcr)
UM PAR DE ALIANÇAS

(Marco Antpiüo)
. NAO ME ESQUECBRAS
•_ (Carlos Alberto)
OFERENDA

(Alternar Dutra) |; ^ ^. POR QUE SÓ PENSO,EM TI
(José Ricardo)

NEM. ME LEMBRO MAIS
(Nelson Gonçalves)

TREM DAS ONZE
(Demônios da Garoa)

• 
¦

-2

2/'

mm
NARA LEÃO 1
marcando sucts-
so com o seun curtoso
rá".

"Carca-
Merecido .»

MILTINHO: com
LP prestes a ser
lançado peja suu
gravadora RGE.
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/ - Vendendo bem, 71a América do Norte, os LPs de" Vonda Sá. Rosinha de Valença e Sérgio Mendes. E
Dorival Caymmi manda dizer para os amigos que nunca
mu tantos dólares em sua vida: está enchendo os
bolsos com o sucesso (merecidíssimo) que alcança
por lá.

1 - E Eliana Pittman ficará ainda algum tempo nos
, Estados Unidos. Assinou contratos para mais alguns
importantes shows (o de Jack Paar, inclusive) e pre-tende voltar de lá devidamente rica e marcada por um
cartaz internacional.

0 Dean Martin tem mais um cantor na família: sua
fítòa, Deana. Está no elenco da Colúmbia, segundorevela o Silvio Túlio Cardoso Mais um elemento paraa '9anga» 

pacífica do Sinatra?...

fj- 0 presidente da gravadora Continental, agora, é
o Sr. Alberto Byington Neto: a fábrica dos sininbos

òòPr f U em r':tmo dinâmico, procurando lançar LPn
Adn com a época e ao SÔStO do grande público.
nara 

rad°res que som°s da Continental, fazemos votos
que ela progrida cada vez mais.

|Q 
— Vendendo discos à maneira de sorpete em dia de

êssp 
rQl0-r> ° ^arotão Wilson Simonal. Outro que segui

ml2mnho: w^derley Cardoso. Mas o dono da bola.
com 

' 
1° Alte™ar Dutra. Está na base da lua-de-mel

Dio 7S" seus LPs P^ecem até a REVISTA DO RÁ-fodo mundo levo para casa.

&

FESTIVAL
DE SUCESSOS
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muita bossa cortC.
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FLP 2 010 $ FLP 2 006 M
A TURMA DA MUITA BOSSA II
VELHA COM... SYLVIA ||
GUARDA N.° TELUES e outros ||

SUCESSOS... SUCESSOS... 1
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# FLP 2 005 • FLP 2 013 ||
SUCESSOS N.a SUCESSOS N.° ||í

OS BALANCEI- os BALAN- g§
ROS CEIROS. M
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\T0 dia 4 de agosto de 193-1, na Guanabara (Kua Bue-
pi nos Aires), nasceu Milton Pires Fernandes — um
dos mais completos locutores de TV, Tem êle boas re-
cordações da infância, ao lado da irmã e mais dois
irmãos. Porém, não gosta de recordar quando aos 10
anos de idade foi caçar passarinhos, com um amigo, nas
matas de Petrópolis. Perderam-se, e só conseguiram
encontrar o caminho da volta, quando à procura deles
estavam os pais, aflitos, auxiliados por policiais. Além
do medo que passou Milton Fernandes ainda levou uma
sova daquelas...

E como êle chegou a ser locutor? Aconteceu que
no seu colégio, havia uma colega, linda, chamada Dayse
Lúcidi. A professora, nas lições de leitura dava sem-
pre nota 10 ao rapaz. Era comum, também, que êle

 

¦ .'-

fosse o exclusivo da turma, para ler trechos em
alta. Talvez, por causa disso, todos só lhe chamav'°'
de "locutor do colégio". rt ari1

Em determinada ocasião, Milton Fernandes foi i
vado por um irmão da colega Dayse Lúcidi, para fa"zer novelas na Rádio Clube (hoje, Mundial). Êle nà*
gcstou muito do rádio-teatro. Foi, então que Dayse
Lúcidi disse-lhe:

r-r Meu noivo, Luís Mendes, pode lhe ajudar mui-
to. Vou falar com éle para ver se aparece uma oportu"
nidade como locutor.

E coube a Luís Mendes levar o rapaz para um
teste na Rádio Globo. Todavia, nessa emissora, não
haviam condições para novos locutores. E Milton Fer-
nandes, com uma carta de recomendação de Luís Men-
des, foi à Emissora Continental, onde submeteu-se a
um leste, sendo imediatamente contratado.

Hoje, Milton Fernandes revive aqueles dias:
Ao entrar para o Rádio, como locutor, julguei

haver encontrado 0 caminho certo da minha vida.
Demorei três anos na Continental e, então, preferi abari:
donar os estudos, quando preparava-se para exames
vestibulares. Fui para a Rádio Jornal do Brasil, onde
permaneci por oito anos.

E como passou-se para a TV?
Quando da inauguração da TV-Rio, fiz teste pa-

ra locutor. Eram 300 candidatos, alguns com nomes
bem conhecidos. Fiquei entre os cinco primeiros co-
locado». Lá fui locutor de cabine, comercial e de no-
ticiário. Estava assim quando passei para a equipe de
Fernando Barbosa Lima. na TV-Excelsior, onde fazia-

ti
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ÍLTQN FERNANDE:

. 4
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mos o jornal que foi considerado como o melhor do

mundo.
Como foi a sensação de falar ao microfone pela

primeira vez?
Fiquei muito nervoso. E o nervosismo só passou

quando terminei de ler o texto. Acontece que hoje. an-
tes de começar a falar, ainda fico um pouco nervoso.
Mas, logo desaparece.

Tem planos especiais para o futuro?
0 principal plano é encontrar um negócio para

ganhar mais dinheiro. Gostaria de ser rico. Mas, o lo-
cutor não fatura o suficiente para acumular fortuna
Quando muito èle ganha para viver bem.

0 que mais detesta?
As pessoas que não são sinceras
Quais são os verdadeiros amigos?
Aqueles que sabem calar ou falar nas hora.i

precisas,
E em matéria de futebol?
Torço pelo América. E 'sou desses que vai à ar-

quibancada culpar o juiz pela derrota...
Voltando a falar sobre a sua vida artística. Milton

Fernandes alegou que a maior alegria ocorreu quando
passou da TV-Rio para a TV-Excelsior. Para isso rece-
beu uma bolada de dinheiro, daquele tamanho.. E,
referindo-se a assuntos sentimentais, apenas disse:

Estou de bandeira livre...
Finalizando, tem medo do amor?

Não. simplesmente é que êle não apareceu na
dosagem que faz levar o homem ao casamento.

E para provar que é mesmo corajoso, Milton Fer-
nandes encerrou dizendo que entraria até mesmo, em
um cemitério, à meia noite. Desde que. é lógico, es-
tivesse bom acompanhado...

Milton Fernandes está semprr
no mun4o da TV enfrentando
as cameras, ou preparando no-
tícias para os tele-jornais da
Excelsior. Mas no dia de foi:;A
sempre arranja um tempinho
para fugir dos refletores dos e*-
túílios e viver sob o ar livre
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ÊPIADAS DE SALÀO E SITUAÇÕES |
GARGALHANTES... |

I - EM TODAS AS BANCAS I
I EM TODOS OS LARES I1 mm m$ J
V COMPRE E LEVE PARA J

li1 ^ /%<T
COMPRE E GUARDI

VAMOS CANTAR
— a revista que traz rs letras dos

maiores sucessos de hoje e de sempre

A letra que você procura, nacional
ou internacional, certamente está em

VAMOS CANTAS
200LETRAS DE CADA VEZ'
(EM TODAS AS BANCAS)

PARA ESTA SEMANA

21 DE JANEIRO A
19 DE FEVEREIRO

22 DE JULHO
A 21 DE AGOSTO

Dias festivos c felicidade plena, Qual-

quer dúvida deverá ser afastada para
não prejudicar a influência favorável.
Os negócios se apresentam generosos
e largos em rucros. Ouça o que lhe
dizem sobre investimentos e ganhos

Sideral repleto de ajuda e de surprè.
sas. Você terá ensejo de conhecer quen
virá de dominar seu coração. Benefj.

• cios expressivos e inesperados de pes.
soas distantes. Estuds os programas
tíe ação e cuide praticá-los, Otimismc.

[BfflseStiSa "li
A2ú0£Meç0

Toda a perspectiva será de progressos
e afirmações. Coração venturoso De
sua definição depende em grande par
te o sucesso nessa fase. Assuntos im-

portantes serão comentados facilitando
sua promoção e melhoria geral. Saúde.

lES 22 DE AGOSTO
A 22 DE SETEMBRO

Sua condição atuai permite luxos e
devaneios. Procure conservar a alegria
espiritual e manter a confiança na
sorte Ofertas novas e melhor visão
nos negócios. Mente criadora e ener-
gia acionai. Ginástica faz bem à saúde,

|^^^P^^|^Éi 21 DE MARÇO
A 19 DE ABRIL B3 23 DE SETEMBRO

A 22 DE OUTUBRO

Sua segurança está fortemente ligada
à influência astral. Tendência a fugir
das responsabilidades. Romance sem
expressão» Espere realizar algum nego-
cio de grandes vantagens. Evite via-
gens muito longas e despesas Saúde,

Adversidade nos temas afetivos, mgia.

tidào e angústia, Deixe passar. Apli-
* que.se às questões de interesse porque

o trabalho metodizado e constante tam-

bém realiza milagres. Todos os setores

de atividades sofrerão alterações.

mrYm 20PEA8RIL wt^WM
wÊLtòjjM fi 2o be maio mZ-ütM

2$ DE OUTUBRO A
21 DE NOVEMBRO

Alguma coisa de extraordinariamente
boa acontecerá para o bem-nascido
desta égide. Os amores e os negócios
vão em franco progresso e contenta
mento. Até o que você duvidava pode
ocorrer. Está feliz? Saúde e estímulos.

Não creia demais nas palavras. Muita

bajulação sem oportunidades sólidas e

reais para seu interesse. Considere as

decisões antes de se achar em emba-

raços e muito gasto. Um pouco de gi-

nástica e incentivo mental fazem bem.

21 DE MAIO
A 21 DE JUNHO
¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦i

22 DE NOVEMBRO
A21DEDEZEMBRO

Os temas sentimentais não serão
apradáveis. Dedique mais de seu
tempo aos afazeres e as coisas ime.
diatas. Refúgio na prece e n0 traba-
lho. Imaginação fértil e entusiasmo
pelos assuntos assistenciais. Saúde boa.

Nada de novo. Arredios os astros nq

sentido de favor. Convém adotar a«-

tude coerente com a hora. Gastar

tempo em trabalho, meditação e T*

pouso.. Acreditar que amanhã é um dia

que resurge com melhores surpresas.

:"&!iHr;' -fi
22 DE JUNHO

A 21 DE JULHO

— 
¥mWm\\\\ "22MPEZMMP

A20DEMÜ®
Aura ingrata e vontade frágil. Con
vêm reagir no sentido positivo e sin.
cer0 para não agravar mais a situação.
Amor tranqüilo. Arredio o campo co-
mercial e imobiliário. Depois de pro-
Icngada ausência você terá um encon-
tro.

imaciinac'V)
Sentimentos acrimoniosos c im«» 

^
atormentada. Transfira os comp _ ,

sos que venham de lhe causar P

z„s « cansaço. Observe ««nl»""^

os temas para depois decidu P

e certo. De incentivo ao
gur0

m%
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O S discos de N«t King Cole continuam sendo
- tocados em quase todo o mundo. Sua voz,

doce e romântica, chega a emoção de todo»,
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Shirley soube merecer o Troféu-Paulista que a RR lh« ofereceu Er revelação do Teatro musicado
m

ff^ETENTORA do Troféu Pau-
lista da RR, como a l,reve-

lação feminina" do Teatro de
Revista, Shirley (Shirley Lurdes
de Souza) antes de ingressar no
Teatro exerceu as funções de
secretária de um médico. Co-
meçou em "A Panela Está Fer-
vendo", lançada por Álvaro
Marzulo no Teatro Recreio
(Rio). Depois veio para São
Paulo, ganhando aplausos co-
mo vedete em "Mulher, Sal E
Pimenta'", "Com Jeitinho Vai"»
produções de J. Maia para o
Teatro Santana. Atuando ain-
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— PÓ FIXADOR QUE ELIMINA ,OS PROBLEMAS E

EMBARAÇOS CAUSADOS PELA DENTADURA FROUXA - 2i
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da em boates do Rio e de São
Paulo, Shirley, após amealhar
algum dinheiro, adquiriu um si-
tio em São João Del Rei, Cida-
de mineira onde nasceu. Shir-
ley nos disse que a mamãe, D.
Nair Dias de Souza, é a sua
maior fã e primeira a incenti-
vá-la na sua carreira artística.
Isto significa dizer que Shirley
tinha de vencer, pois o aplauso
tão necessário ao artista ela já
obteve em casa. Shirley é noiva
do jogador Bianchini do Bota-
fogo e está indecisa se deixará
ou não o palco após o casamen-
to. O Troféu Paulista é o seu
Primeiro galardão, representan-
do a maior alegria de sua vida.

:»GÂ mantém firme a

sua DENTADURA, facilitando a mas-

tiaação de qualquer alimento, qu

,e ou frio. Use CO-RE-GA apenas

uma vez por dia e, mantendo a sua

dentadura sempre fixa, poderá co-

mer, falar, tossir ou esp.rrar

preocupações.

sem

1 . Molhe ligeiramente a sua dentadura

f. pulverize a superfície comC1
unilormemenie.

3 • Ajuste a dentadura na boca.
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JUNHO
Dia 1 — l-uiz G. Torres Júnior.

Dia 2 -- Gilberto Ferreira.

Dia 3 — Juliano dos Santos e Ra*-

mundo Nobre de Almeida.

Dia 4 — Heron Domingues e Moy.

sés M. Simas.

Dia 5 _ jvon Curi e Eugênio Lyra

Filho,

Qja q _ paulo Raimundo. César

de Alencar, Èuclides Duarte e Ser-

gio Érico.

Dia 7 — Edmundo Maia e Cléb-.r

Figueiredo.
Dia 8 — Rogério Guimarães e Is-

màél Bittencourt.

Dia 9 _ Castro Menezes, Orlando

Silveira e Luís Mendes.

Dia 10 ~ Maria Luiza. Pernambu-
co de Oliveira e Nelly Martins.

Dia ^ __ Antônio Carlos, Mário

Lago e Nelly Vilanova.

Dia 12 — Irene Silva, Alberto S*a;

ria e Iberê Gomes Grosso.

Dia 13 — Arnaldo Brito

Dia 14 — Linda Batista.

Dia 15 — Raul Bruce.

Dia 16 — Nilo Sérgio, Mário Ga-
rófalo, Paulo Mourão, Áttila Nu-

nes e José Carlos Machado.

Dia 17 _ Fernando Simões.

Dia 18 -- Dante Santoro. Cerquei-
ra Leite, João Fernandes, Aloísio
Silva Araújo e Martin, Francisco.

Dia 19 — João Cabral,

Dia 20 — Vera Brito e Lourdinha
Pereira,
Dia 21 — Nelson Gonçalves, Ary
Picaluga, Cosme Teixeira, D'An-
dréa Netto e Rogéria.

Dia 22 — Germano, Plínio de Sou-
za e Marta Janete.

Dia 23 — Margô Morei.

Dia 24 — José Dias.

Dia 25 — Murilo Gondim Coutinho
e Gastão Formenti.

Dia 26 ~- Lyrio Panicali, Moraes
Sarmento. José Fernandes e Nõr.
ma Suely.

Dia 27 Maria de Lourdes

Dia 28 — José Mauro, Rúbio Frei-
re, Eleazar de Carvalho e Mar-.
Silva.

Dia 29 — Luís Alberto, Edmundo
Peruzzi, Hildo Malaguti e Pedro
Raimundo.

Dia 30 — Jayro Ribeiro e Feman
ck> Jacques.

M»yiw iiwiiiii«WlMriii'TnTfir'''*™'~""*i'a"al*a''M''"IM*1*

Porto Alegre — RIO GRANDE DO SUL
«$ Diariamente, a partir das 12 horas,
a Rádio Farroupilha leva ao ar, em
produção de Sérgio Jackymann.e Ma-
rio Hornes, o programa "Portoale-

gria", com músicas, esporte e humo-
rismo A seleção musical está a cargo
de Marcos Antônio Riso e a direção é
de J. Saldanha. ;£ A TV-Piratini, Canal
5t leva ao vídeo, aos sábados a partir

NOTÍCIAS DO RÁDIO
E TV CEARENSES

RAIMUNDO BATISTA

J| Ayla Maria renovou contrato com a
TV-Ceará, durante este ano, para per-
manecer em cartaz o programa "Ayla

Maria a Estrela", levado ao vídeo aos
domingos às 18,45 horas. If Foi criai,
no Ceará o Fã-Clube de Ayla Man.,
e Irapuan Lima. Uma iniciativa ti
Célío Cúry. $ Selma Lobo continua
firme com sua coluna "Tribuna do Rn
dio e TV", noticiando as atividades
artísticas do Rádio e Televisão, diária-
mente, no Jornal "Tribuna do Ceará".
kj. O radialista Augusto Borges assumiu
a direção artística da Ceará R'ádi«.
Clube, t Um dos programas esporti-
vos oe maior audiência no Rádio cea
rence é "Esporte No Ar 65", da Ráuio
Iracema Alan Neto e Vicente Alencar
comandam as audições. |$ Foi extinto
o elenco de rádio-teatro da Rádio Dri-
gao do Mar. |$ A Rádio Uirapuru em
suas novas instalações terá sala espe
ciai para funcionamento do departa-
mento esportivo, chefiado por Alfredo
S?.mpaio. Ifi O cantor Getúlio Fonte-
foi convidado para participar do Festi-
vai (Ia Secretaria Cultural, $ Harolrlo
Serra, um dos diretores da Comédia
Cearense foi ao Rio tratar de assuntos
referentes à opereta "A Valsa Proibi-
da" que será encenada no Teatro Jo-
cé de Alencar, dentro de alguns dias.

JÚLIO ARAGON

de 21,40 horas a série "Show 
WiMi-65". « "Radiomania", e o programa deatrações que a Rádio Farroupilha

apresenta aos sábados, em dois horarios: de 14 às 15 e de 19 às 20 horas
t£ Segundas-feiras a partir de 20 20horas, está no vídeo, no Canal 5 

' 
r

programa "Musikelly". 
$ No~CanaÍ 5'TV-Piratini, a partir de 22,45 horas de

segundas-feiras, é visto o seriado "Pa
trulha Fantasma". % A Rádio Far!
roupilha conta, diariamente, em suas
18 horas de transmissões, com 16ho.
rário£ de programas nptigiosos a cargo
da equipe chefiada por Flávio Correi

RÁDIO
MINA n

JOSÉ FERNANDO

$ O Canal 6 está apresentando aos
domingos, às 19 horas, a série "O
M?.ior Espetáculo da Terra", i$i A Rá-
dio Marumby leva ao ar, diariamente,
às 12 horas, a produção de Mòysés
Itzcovich, "Melodias Italianas" ij
O seriado "Combate" está no vídeo,
no Canal 12, às quintas-feiras às 20,30
horas, fj» O programa 

"Ponto de Inter-
rogação", produzido e apresentado
por Antônio Marcos, é visto no Canal
3 de Londrina, TV-Coroados, às 20/30
horas das quartas-feiras. f£ O film^ de
flcção-científica, "Quinta Dimensão"
é apresentado no Canal 6, às sextas-
feiras às 21,30 horas e tem uma hora
de duração $ A Rádio Guairacá apre.
septa diariamente, às 7 horas, o "Pa-
norama Matutino", informativo de pro-
dução de José Spíndola. !$ O programa
"Mérito Escolar" é visto no Canal 6,
às quintas-feiras às 17,30 horas. $ O
seriado "Dr. Kildare" está no vide.
no Canal 12. às quartas-feiras a par-
tir das 21.20 horas. <fi O "Tele-Show
Canal 6", em novo horário, está no vi
des às terças-feiras a partir das 22.40
horas.

NELSON SHEFFICK

RADIO — Sèxías-f éirfui
IVMI^iV a partir das
20.05 horas, pela Rádio Guarani,
vai ao ar o programa "PRH-
Samba". 9 De 21 05 às 22 horas,
sextas-feiras, na Rádio Guarani,
o programa "Parada dos Maio-
rais". conta com a participação
dos disc-jóqueis Teixeira Neto.,
Assnd Almeida, Aldair Pinto, An-
tônio Augusto e Maria Suely.
ç -Com a Mão na Massa", dire-
tamente do auditório da Guará-
ni, às terças-feiras às 21,05 ho-
ras, tom animação de Aldair Pin-
to. $ Do auditório da Guarani,
Assad Almeida comanda o musi-
cal "Conjuntos da Cidade", que
vai ao ar às t.êrça^-feiras as
2C.05 horas. $ Logo após, a,par-
tir das 20,30 horas, e com anima-
ção de Aldair Pinto, está o pro-
grama "Parada de Sucessos
Planbel".

V mm Terças feiras a Va-'
tir de 23,20 horas,

a TV^Alterosa, Canal 2, leva ao

vídeo o "Clube dos Mowfl > .
¦m Na TV-Belo Horizonte, Cam
m, às terças-feiras a partir,a
^05 horas está o senado w

SZras* esM U,«
Canal 4, TV-ltacolom, o *£
><Os Flintstones". * ^s q .

0tm^Sm^&
4 apresenta, simuwj
eom a Kádio Guarani, e em V .
(Wfão de HéUo Avel^o 

J ;
tor e o Cantor . $ ^u ^ . rflS
ffVi segundas-feiras » W 

„„.

moristica ^eara
com Jô Soares.

rt ,
I

TODAS AS LETRAS DE MÚSICAS: na revistes VAMOS CANTAR



\ \

m*

rLÉLIA HIROSE (Araçatuba — SP)
<L é possível publicarmos capa e

rlportagem^cor^ o conjunto "Os Inçff.

veis'
sim.

ex*'The CleverV? É possível,
Na oportunidade atenderemos.

TRENE FERNANDES GUKGEL (Re-
— Não possuímos o en-

pede, do ator Guycife RE)
derêço que
Williams.

nos

MARIA ANTÔNIA DE SOUZA (Du-
Caxias - RJ) - Anotada a

sugestão para focalizarmos o ca ntor

Noite ||uc^rada. na seção Mmha fi-t
que

sa é Assim f

MARIA CONCEIÇÃO MENEZES
(Rua Manuel Moreira — ?) — La-
mentamos informar não ser possível
atendê-ia.

ALFA P. COELHO (Belo Horizonte
— MG) — Recentemente, na edição
816, Ronnie Cord foi- focalizado na
capa, juntamente com Agnaldo Rayol.
Para conseguir o exemplar, peça-o à
nossa Gerência. Preço: 250 cruzeiros.

NATALIA PYKOSZ (Agudos do Sul
— ?) —Se é possível publicar capa
com Sérgio Murilo e Agnaldo Rayol,
juntos? Vamos tentar reuni-los, em
foto, e atendê-la.

DIVA MARIA MENDES LIMA (GB;
— Anotado o pedido de capas e cn-
trevistas com Erasmo Carlos e Ro
berto Carlos.

LOURDINHA OLIVEIRA (Barreiros— PE) — Aquele cantor casou-se re-
centemente. O pedido de reportagem
com Flora Geni e com Carlos Zara cs-
tá na fila para atendimento^ Quanto à
capa com os dois artistas, vamos ten-
tar reuni-los, em foto.

DENISE CARVALHO (Vila Nova -
SP) — o endereço, que possuímos do
cantor Franquito, é o artístico da gra-vadora Copacabana — Av. Cásper Li-
bero 58, décimo segundo andar — SP.

MARIA LÚCIA COPJDEIRO (,GB) -
Experimente pedir fotos dos artistas de
filmes da TV, escrevendo àquelas emis-soras, TV-Rio — Av. Atlântica 4261
GB. TV-Excelsior —. Av. Venezuela43 — GB. Somente não afirmamos o
envio das fotografias.

GILBERTO SANTOS (Porto Alegre— RS) — Estudamos suas sugestões;
capa com Pat Boone} e para focalizar-mos o Cyro Aguiar com mais r—
Vencia.

fre-

MARIA CARMEM'SANTIAGO (?) ~-
WS os endereços que nos pede: Car-ios Alberto gravadora CBS — Rua Vis.conde do Rio Branco 53 — GB. DalvaQe Oliveira gravadora Odeon — Av.™° Branco 99. décimo quarto andar —

L. GOMES (Barreiros — PE) — Ano-
tados os seus pedidos: reportagem
com Aríete Montenegro e Carlos Zara,
Quanto a capa com Marcos Valentim
e Giane, juntos, vamos, tentar reuni-
los, em foto. As edições que focaliza-
ram a Marta Mendonça, na capa, fo-
ram: 649 (com Edith Veiga), 676, 748
e 810 (com Sérgio Murilo). Para ad-
quirí-las, dirija-se à nossa Gerência.
Preço de cada exemplar 250 cruzeiros.

JANETE MARTINS DE CARVA-
LHO (João Pessoa — PB) — Você
deseja corresponder-se com fãs de Emi-
linha Borba? Eis o seu endereço para
os interessados: Rua Maria Leonardo
48 — Jaguaribe — João Pessoa —
Paraíba,

VERIDIANA FONTES (Engenho No-
vo — GB) — O nome verdadeiro do
"Mingo", componente do conjunto "Os
Incríveis" ex-"The CleverV, é Do-
mingos Orlando. Não possuímos o en-
derêço de sua residência, apenas o ar-
tístico da sua gravadora. Largo da
Misericórdia 24, oitavo andar — SP.

BENÍCIO ARISTIDES DE ABREU
(Piedade — GB) — Angelita Martinez
foi focalizada na capa das seguintes
edições: 522 — 545 —¦ 651 (com a filha)
e 799 (com Carequinha e Chacrinha).
Para consegui-las, dirija-se à nossa Go-
rência. Preço de cada exemplar: 250
cruzeiros Anotamos seus pedidos de Ca-
pas: Emilinha Borba, Angelita Marti-

nez, Oldair Marzano.

^SONiA POHLMANN (Restinga Seca
7", RS) — Estudamos a sugestão de
M°^ur na capa a Rita Pavone e o
fifi,nh°. Juntos, Mas, será que vale aüen3i agora?

Ângela Maria,
Dalva de Oliveira, Hélio Souto, Tar-
císio Meira e Glória Menezes. Reporta-
gens: Milton Rangel, Álvaro Açuiar,
Chacrinha, Odair Marzano, Paulo Mo-
reno, Juciára Diácono.

THEREZINHA SANTOS PEREIRA
(Recife — PE) — Quando sairá re-
portagem com o seu cantor favorito,
Cyro Aguiar? Logo que possível. Já
estamos providenciando.

MARIA JOSÉ (Santíssimo — GB) —
Podemos estudar a sua sugestão de
modificar a seção "50 Perguntas ín-
timas Respondidas na Intimidade", é
bastante enviá-la.

IONY SANTOS (Blumenau — SC) —
O endereço, que possuímos, de Tony
Campello é o artístico da grava-
dora Odeon, em São Pauúlo: Rua Ben-
to Freitas 362 — SP,

ELIZABETH S. MAC GREGOR (Rua
Roquette Pinto —?) — Como conse*
guir a edição 786 que traz a Rita Pa-
vone, na capa? Solicite-a à nossa Ge-
rência. Preço do exemplar: á50 cruzei-
ros.

<

ALDA FILGUEIRA DE MENEZES
(?) — "Minha Casa é Assim" e "50
Perguntas" com o cantor Nílton Cé-
sar? Anotado o pedido.

¦--.;¦>
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MANDE SEU "RECADO URGENTE'''
EMSCREVA 

no cupom abaixo o que você tanto deseja dizer ao seu
* artista favorito. Remeta, então, à nossa redação (Rua Santa-

na 136, Rio) e o seu "Recado Urgente" será levado pela RR as
mãos de quem você quer. Mas, lembrVse: não mande pedir fo-
tos, porque isso é impraticável. Não é preciso mandar envelope
selado para a resposta. Mande só o cupom para o nosso endereço
e aguarde, em breve, a resposta do artista.

RECADO URGENTE
POR INTERMÉDIO DA REVISTA DO RADIO

PARA 0 ARTISTA:

DARA^IO:

-8
i ce

R EL<Z A DO:^

>
UJ
cc

-I

NOME DO LEITOR
ENDEREÇO:
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oeste, imcl oc ayic>3cu«vu,1»v«-»» , —
cantando no programa "Valda Valsa", que César
de Alencar comanda no Canal 13. Os números
que Ayla Maria interpretou foram bem aplaudidos
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EUFORIA — Procópio Ferreira e Lilian Fernan-
des aparecem, no flagrante, comemorando, com
justificada euforia, as 200 representações da co-
média musicada "Como Vencer Na Vida Sem Fa-
zer Força". Já em despedidas no Rio, a peça irá
para São Paulo dentro de breves semanas.

CONTRATAÇÃO —- A Rádio Nacional (do Rio» ampliou a sua equipe esportiva, contratando ^
comentarista João Saldanha. A foto é do momento em que êle firmava compromisso com



I TO-TEATRO — Movimentando as programa-

leões '"
rádio
KXTcom" Augusto Baroni, Talita de Bar-

aparece +rt/írtc Hn plpnp.n ria Marconi

^padio Marconi, Waldemar Ciglioni criou
l$5. tpatvo na emissora paulista, dando-lhe
KS&es de conquista do público Na foto

ros e Mirtes Grisoli, todos do elenco da Marconi

!' ^jBflSf^fjt^jl^Pfaft tf^ \ f*JSrf*jB5B JBnftJ'* * Bff!P",í!\'*v-¦ -íífi&ÍSHÈ" •'»

trio — E' dos mais credenciados o que grava na
RGE e tem o título de Zimbo. Está com LP para
ser lançado pròximamente, contendo o disco ai-
gumas das melodias mais expressivas da música

[popuiai a.iOQt..na. A foto mostra os três artis-
tas que formam o conjunto vitorioso da RGE.

SHOW — José Messias está sempre promovendo
espetáculos por toda a cidade e boa paiMo
Pais levando» artistas os mais queridos do publi,-
co Êle aparece, na foto, quando apresentava,
num. desses shows, a cantora Kosemary <s o cau-
bói do Rádio, Paulo Bob, que também e animador
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SAMBA - Sambista dos mais 
gP^£££do nas melhores boates de Sao Pa^°- 

£°ue arHQ a integrante do elenco da Pniiips e uwaa

gravadora aSu, recentemente da homen»-

|em que a Companhia Brasileira de 
fiscos 

p^es
teu aos seus convencionais reunido* no
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T V # A TV-Cultura, Canal 2, terá os seus estúdios insta-
I.. J..r. v>n r. <-l J f í/•• i/"V 4 Cfit» /* M « t í ri t í ri f\ *-» O CVí..^., •lados no edifício a ser construído na Freguezia do ó

cujas obras deverão estar concluídas em cinco meses

Blota Jr continuará no Canal 7, pois acaba de renovar
contrato com a emissora de Congonhas.

m O Governo Federal agraciou o locutor esportivo Geraldo
José de Almeida, do Canal 9, com a Medalha do Mérito Esportivo.

m O programa de Paulo Rogério "Boa Noite", é transmitido
pelo Canal 5 às terças-feiras, às 20 horas.

m O cantor Léo Romano tem boa atuação no papei do mor-
domo "Ramon", na telenovela "O Direito De Nascer", apresentada
pelo Canal 4.

Genival Melo é o produtor de "Wanderley Cardoso Show",
que o Canal Z transmite diretamente do auditório da Avenida São
João.

•

$ O programa "Sabatinas Maizena" voltou a ser apresentado
pelo Canal 4, audição que dá prêmios e bolsas de estudos aos es-
tudantes da Capital e do Interior do Estado

Com Glória Menezes e Tarcísio Meira, o Canal 9 lançou em
vídeo-tape a telenovela "Pedra Redonda 39". de Vitor de Martini,
realizada em Porto Alegre nos estúdios da TV-Gaúcha. O elenco
tem ainda Amélia Bitencourt, Énio Castro. Marlene Riperti, Ester
Castro, Pepe Horness e outros

DISCOS EM TODAS AS ROTAÇÕES

© No álbum da Ricordi, distribuído
pela Chantecler, temos a "mezzo so-
prano*' Florenza Cossoto mterpre-
tando árias de óperas de Masca^ni,
Verdi, Rossini, Donizetti e outros.

© Em compacto simples da Conti-
nental, Fernando Reis interpreta"Doce ilusão" e "A flor do amor
que feneceu", ambos no ritmo bo-
leristá.

u A dupla sertaneja Tônico e Ti-
noeo apresenta vários sucessos de
seu repertório no LP lançado pelaChantecler.

© A Continental inaugurou sevs
novos escritórios, à Praça D. José
Gaspar, 134-2.° pavimento, onde jáestão funcionando a direção ar tis-
tica e divulgação.

DIÁLOGO INDISCRETO
Você sabia por que o Ca-

narinho passou a usar cava-
nhaque?

~- Não.
E' que o Luís Vieira garan-tiu a èle que cavanhaque dá

sorte e espanta uôlho-grande"...
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rANTORA
MARIA BETHÂNIA, CA"ES.

REVELAÇÃO, FAZENDO SUC

SO MAIÚSCULO EM SAO PAU



RUMORES
$ O Canal 9 apresentará uma
tele-novela escrita por J. Silvestre.

MARIO JÚLIO a
Hebe Camargo não voltará mais

trabalhar na Televisão.

\m José de Alencar Ramalho, qu*
freqüentou o curso.de Teatro rea-

[lizado por Emílio Fontana no Tea-

ftro Bela Vista, foi contratado para
dirigir o departamento teatral do
Instituto'Cultural Brasil-EUA.

ô O Teatro Santana, sob a direção
de J. Maia, está comemorando o seu

primeiro aniversário. Os espetácu-
los, com muitas atrações, são apre-
sentados do meio-dia às 24 horas.

I A peça de Jorge Andrade "Os

| Ossos Do Barão "2 que durante um

i ano e meio de apresentação em São

[Paulo, rendeu ao TBC 83 milhões,
vai ser apresentada em vários Cida-
des da hinterlândia paulista.

HNEMA EM

CIRANDINHA

TRÊS NOTAS
- Hélio Souto e Eva Wilma vão

aparecer ao lado de Erika Remberg,
Helmut Lage, Pedro Paulo Hatheyer
e Gustavo Rojo, no filme "Noites
Quentes De Copacabana", realizado
em co-produçào Brasil-Alemanha,
com Hors Haechls na direção.

— Antes de seguir para a Espa-
nha, para tomar parte no filme "La
Dama Del Alba'2 a atriz mexicana
Dolores dei Rio recebeu significa-
Uva homenagem aos críticos de Ci-
nema do México, que festejou o 35.°
aniversário do Cinema sonoro na-
quele país.

— A estréia da película sobre
a vida do Duque de Windsor, reuniu
no Cinema londrino várias figuras
importantes, ainda vivas, que teste-
munharam a abdicação do Rei
Eduardo VIII, que trocou o trono
Pelo amor da Sra. Simpson.

VENENO
DA SEMANA

tjEPOIS do incêndio ocorrido
num estúdio do Canal 2, as

fundadoras de lá vão apren-
^r a saltar de pára-quedas...

0 Com Claudete Soares, Sérgio
Augusto e o trio de Pedrinho Mat-
tar, estreou no Ela, Cravo e Canela
-Um Show de Show", produzido

por Abelardo Figueiredo. Um su-
cesso.

$ Hélio Ansaldo assumiu a direção
artística do Jardim de Inverno Fa-
sano e já movimenta novas atrações
nesse endereço.

9 Na New Night é muito apiau-
dido o cantor Carlos Nobre.

$ Inaugurado o "007" de Higino
Carlos, que contratou para longa
temporada o novo quinteto de Wal-
ter Wanderley.

m Oscar Ferreira e Zuleica Pinho
atuam com êxito no Michel.

$ Porque os artistas pediram sa-
lário alto, Dercy Gonçalves dfesis-
tiu de fazer Teatro em São Paulo.

$ Roberto Barreiros, com contrato
vencido no Canal 5, trocaria de
emissora.

$ Artisia avulso que atua no Canal
9, pagaria comissão à agência de
publicidade de Edson Leite.

LPS MAIS PROCURADOS
l.o — AS COISAS QUE EU

GOSTO — Moacir Franco —
(Copacabana)

2.° — RITORNA — Rita Pa-
vone — {RCA-Vitor)

3.0 __ PERSUASION — Ray
Conniff — (CBS)

4.0 — O MELHOR DA BOSSA
• Diversos — (RGE)
5 o __ ESTRELA DE VELUDO

- Luís Vieira — (Copacabana)

R é O programa Clubinho G-9», trananjtldo aos sã-

bados pela Rádio Nacional de Sao Pauio, rem iu

naldo Calheiros como artista exclusivo.

ESSSffSff no SPSS « Teatro.

• walter Seyssel (Pimentinha) é o responsável pela audi-

ção da Record "Placar Musical".

-Noel Rosa Paulista".
Por.H Trnféu Paulista de 64 da RR> é chefe de ga-

bi„e£ dAon aS StSif dVKcação e Cultura da Municipal!-

dade, deputado Valério Giuli.
,A/rnihPr bv da Rádio Excelsior, é apresen-

m Hélio Ribeiro deixou de exercer as funções de diretor arüs-

tico da Rádio Tupi.

romã -Teatro Manoel Durães" é apresentado, ago-

ra. a!s ?àbParOdgosaamparSadra0s 13 horas, na Rádio Record.

. A Rádio Marconi reservou, em sua programação diária,

doistofadosVra novelas: 10 e 15 horas.

SEJA FELIZ! LEIA A REVISTA "VAMOS RIRil l-

\
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A Conquista do Século — o Automatlsmo — chega à costura e ao
bordado, com a Nova Linha Automática — VIGORELLH — 6 Máquinas
de Costura inteiramente novas! Totalmente automáticas!
Fazendo maravilhas, que a Senhora jamais sonhou ser possível
Costura comum inigualável! Mais de 1.000 bordados diferentes!
Trabalha com 1 e 2 agulhas! Faz costura invisível, sobre costura,
nervuras, bainhas, pontos sombra, "smock", abelha,
marajoara, cerze, chuleia, cadela, prega botões e zippers,
acolchôa, além de uma infinidade de outros serviços.

6 NOVOS MODELOS:

..Na Liderança

VIGORELLI -Mundiál • m mm* * p<*,s

VIGORELLI -Zig-?ag

VIGORELLI - Kobot - m **"• • *ortj!'1

VIGORELLI - Super-Itobot

aiém da VIGORELLI-ST ANDARD
com o exclusivo Móvel Eterna

Venha ver o "AutomaHsmo Vigorelli" trabalhando para a Senhoral
NOS REVENDEDORES AUTORIZADOS VIGORELLI

. .



_-=-~ "—I
y.yá

RÁDIO, TELEVISÃO, BOATE, DISCO, CINEMA, TEATRO ETC.

. 0 Contei abriu concorrên-
cia pública para a instalação

fde uma emissora de Televi-
são na cidade gaúcha de Ca-
xias do Sul.

# Licenciado pela Rádio Na-
cional, Saint-Calir Lopes vai
passar um mês nos Estados
Unidos (a convite do govêr-
no norte-americano) gra-
vando programas para Tele-
visão.

0 Deputado Eurico de OU-
veira apresentou projeto de
lei à Câmara Federal, no
sentido de que as emissoras
de Rádio e TV transmitam
(obrigatoriamente) meia ho-
ra diária de matéria moral
e cívica

> A Organização Januário
Carneiro obteve concessão
para instalar uma emissora
de Rádio na cidade mineira
de Juiz de Fora.

| 0 locutor esportivo ívo Su-
ter, que estava afastado por
ter operado as amídalas, já
reiniciou sua atividade na
Rádio Guanabara

I A TV-Continental adquiriu
equipamento de -vídeo-tape"
portátil para as suas repor-
tagens externas.

• Contratado pela Rádio May-
rink Veiga (em bases que
não foram reveladas) o pro-
dutor humorístico Jason Al-
ves

© A peça "Orfeu da Concei-
ção", dej Vinícius de Morais,
deverá ser encenada n a
Broadway, com Harry Bela-
fonte no principal papel.

t Nosso companheiro Atílio
Cerino assumiu as funções
de assistente da Direção-
Gerai da A.B.R.T.

$ Nova câmara de Televisão
toda transistorizada (que
tem como grande novidade
o fato de trabalhar com uma
única lente», podendo fazer
tomadas de 35 a 350 milíme-
tros, está sendo fabricada na
França.

• Grande programa de festivi-
dades está sendo organizado

para comemorar, neste mês
de junho, o décimo aniversá-
rio da Fundação Brasileira
de Teatro.

> A Associação Brasileira de
Rádio e Televisão (ÀBRT)
adquiriu o 20° andar do nú-
mero 502, na Avenida Presi-
dente Vargas, a fim de ins-
talar sua sede.

9 De acordo com as pesquisas
do Ibope, a Rádio Tupi con-
servou o primeiro lugar (ab-
soluta) nas pesquisas de au-
diência do mês de abril.

$ O teleator Geraldo dei Rei
vai fazer o principal papel
do filme "Vingança De Can-
gaceiro". que será dirigido
por Aurélio Teixeira.

M Segundo o relatório de sua
Diretoria, no exercício de
1964 a Rádio Guanabara ofe-

v receu o saldo de Cr$ 
17.242.335.

O jornalista Manuel Tavares
assumiu a chefia do Setor de
Reportagens da Rádio Mauá.

Nara Leão, Baden Powell,
Edu Lobo e Jair Rodrigues
foram contratados pela TV-
Record de São Paulo

$ Carlos Machado já iniciou
entendimentos para levar o
seu espetácifto "Rio de qua-
trocentos janeiros" a Las Ve-
gas, erri 1966.

$ O compositor Carlos Lira vai
mostrar a música brasileira
(com a orquestra de Stan
Getz), em julho próximo, nas
cidades japonesas de Tóquio,
Osaka e Hiroshima.

M Assinou contrato com a Rá-
dio Eldorado (em bases que
foram mantidas em sigilo) o
locutor Ricardo André.

6 Informa a BBC (de Londres)
que no período de março de
1961 a março de 1965, a Te-
levisão brasileira adquiriu-
lhe 14 prograrr^is.

# O locutor esportivo Márcio
de Sousa renovou contrato
(em melhores bases) com a
Emissora Continental,.

Também o comediante Ro-
nald Golias renovou com o
Canal 13, na base de Cr$ 3
milhões e 500 mil por mês.

O México foi o país da Amé-
rica Latina que mais produ-
ziu filmes em 1964, com 65,
seguindo-se o Brasil £om 18
e a Argentina com 15.

O cantor Hílton Prado fir-
mou contrato para fazer
uma série de apresentações
em Caracas e Nova Iorque.

O comediante Lauro Borges
reformou contrato com a
TV-Rio, passando a faturar
mensalmente Cr$ 2 milhões
e 500 mil.

i O bale da Guiné (que está
realizando uma série de
apresentações pelas princi-
pais cidades do mundo) de-
verá vir ao Rio ainda este
ano.

) O cômico José Vasconcelos'
anunciou que vai construir
uma Cidade da Criança, nos
moldes da Disneylândia.

| Mariene revelou que vai fa-
zer uma série de apresenta-
ções (pròximamente) no
Teatro Olympia, de Paris.

» O comediante Oscarito reini-
ciará brevemente sua ativi-
dade no teatro.

t O ator cinematográfico An-
thony Quinn feriu-se grave-
mente (na Espanha) ao cair
de um rochedo, durante as
filmagens de "Os Centu-
riões".

• Divulgado nos Estados Uni-
dos que existem 163.379.805
aparelhos de Televisão no
mundo, sendo 71.875.000 re-
ceptores na América do Nor-
te e 7.886.600 na América
Latina.

M A atriz cinematográfica Eli-
zabeth Taylor está pedindo
um milhão de dólares por fil-
me em que trabalhar.

# Será realizado no Rio, no
mês de julho próximo (pro-
movido pela Associação do
Teatro Amador), o II Festi-
vai Infantil de Teatro.
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LADO
Texto di! MAX GOLD

CAÇULA de uma família de sete
V/ irmãos, José Augusto é o único
solteiro e por isto mesmo um dos
bons - partidos" de São Paulo. Seu
pai faleceu seis dias antes dele nas-
cer, Tem ainda sua mãezinha e duas
irmãs e quatro irmãos casados, que
vivem em seu Estado natal. Sua fa-
mília ainda reside em Aracaju,, on-
de José Augusto começou sua car-
reira artística. De lá foi para São
Paulo, num caminhão "pau-de-ara-
ra", para tentar a carreira de can-
tor no Sul.

Cantou durante muito tempo em
várias emissoras paulistas, até em
que gravou '-Beijo Gelado" e como
se diz em linguagem musical, "Abriu
uma flor". De repente, todo o mun-
do deu para procurá-lo e os con-
tratos começaram a chover para o
cantor. Como sofreu muito até ai-
cançar algum êxito, o sucesso não
lhe subiu à cabeça. Recebeu tudo
com muita reserva, sempre pensan-
do que ainda não era hora de se
dar por satisfeito. Depois quando o
seu cartaz ficou mesmo comprova-
do e a carreira artística definida, jáestava acostumado e o sucesso não o
afetou. Continua modesto como era
no princípio e sabendo distinguir
quem são os seus verdadeiros ami-
gos.

# m
Depois de uma pequena ausência,

José Augusto reapareceu novamente
no Rio e fomos encontrá-lo no ho-
tel. Apaixonado pelo Rio, o cantor
ncs declarou estar procurando
um apartamento em Copacabana pa-
ra comprar e aqui fixar residência,
e conta os motivos do retorno:

— Vim lançar em programas de
televisão, minha nova gravação na
Chantecíer: uma versão da música
vencedora este ano do Festival de
San Remo. Ne original o nome é"Si plangi, si ridi" e na versão de
Paulo Queiroz que gravei chama-se"Se choras, se ris'". Se a gravação
fizer sucesso, quero estar no Rio
para divulgá-la, pois quando minha
primeira gravação, -Beijo Gelado",
agradou e -estourou"* no Rio, eu es-
tava viajando pelo Norte e Nordeste,
numa excursão que durou cinco
meses. Muita gente, chegou a dizer
que eu estava "botando-banca", por
não vir defender o Disco nas -para-
das". Nada mais injusto, pois não
sou -banqueiro". Já gravei três LPs,
vários compactos e discos de 78"rpm" e recentemente fui convida-
do por um agente e produtor pe-ruano para gravar um -LP em cas-
telhano. O disco já foi feito e em
breve será lançado em toda a Ame-
rica Latina e se tiver êxito será
também apresentado no Brasil. Não
se trata de um LP de músicas iné-
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ditas, mas sim de músicas que fize-
ram sucesso no Brasil, inclusive
•Beijo Gelado*.

Indagamos do cantor se já havia
se apresentado no exterior. Sua res-
posta:

Já estive «em algumas cidades
da Bolívia e do Peru, como um teste
para - ôos mais altos. 0 produtor
peruano de que falei. Sr. Alberto
Maravi, está tratando de alguns con-
tratos para o México, Argentina e
Espanha, daí a necessidade do LP
em castelhano Vou em breve gra-

Morando em São Paiíio, José Augrusto quer fazer * barba -cabelo-e-bigode" na Brasil todo
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JüSé Augusto .»»Bo» carro e es.ueceu o estacionamento. ResuUado: ando» a pe.

var outro LP. este só de músicas
nacionais, para o que estou selecio-
nando repertório e já escolhi seis
músicas de autores do Rio. Alias,
não preciso dizer que adoro o K}0
e as cariocas, pois todos sabem dis-
so. Quando tenho que vir para eá,
esqueço até contratos mais vanta-
josos, só para ficar perto de Copa-
cabana e suas morenas.

E já que o assunto é de moças,

José Augusto pede-nos que noticie-
mos que êle continua respondendo
às cartas de suas fãs.

Sua situação financeira é bastante
boa, já comprou uma Rural Willys
de côr bege e agora além de man-
dar dinheiro para a família, quer
comprar o apartamento em Copaca-
bana Não gosta muito de jóias, usa
um anel de ouro com brasão, uma

pulseira de prata (presente de uma

fã), abotoaduras de ouro, prende-
dor de gravata com uma libra de
ouro e um cordão com um dente
de coelho. Não está noivo nem tem
namorada, mas seu tipo ideal de
mulher, êle descreve assim: more-
na, alta, inteligente e compreensiva,
que saiba entender que a carreira
de um cantor o obriga a estar cer-
cado de moças. Não poderia ter uma
esposa ciumenta, por causa dos fas.

H!
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a r.n^lh» E' um dos campeões da Chantecler
Com suas fãs. foi ao programa de Luís de Carvalho fc
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íiFNTF *-• George Maharis veio apanhar uns dólares no Brasil, con-
VEI1I £ fiando no público (grande) que conquistou na ;*Rota 66". Só
que apareceu cantando (ganhou prêmios de revelação do Disco na Amé-
rica), quando se esperava que êle repetisse o aue faz de melhor nos
filmes: distribuição de sopapos $ E outro que está chegando é Johnny
Mathis, que anda sibilando, exageradíssimo em suas últimas gravações.
m Tia Amélia ficou exatamente com o programa que tanto queria na
TV-Tupi: botou o sobrinho Loredão para escrever suas historinhas, dis-
pensando os "convidados" que só desafinavam na harmonia do conjunto...
® Reinaldo Dias Leme só ficou na TV-Globo praticamente 710 dia áa
estreia. Saiu 24 horas depois, e isso não foi bom para o Canal 4 M
Sarita Campos, na mesma TV-Globo, fazendo seus programa^ femininos
com a classe e a autoridade que Deus lhe deu. $ Chacrxnha desmente
os boatos: vai ficar na TV-Excelsior. Pelo menos até novembro de 1966.
Antes não sai de jeito alauml $ Orlando Batista e Armando Marques, na
resenha-esportiva da TV-Excelsior, discutiram forte. Mas apenas por alguns
instantes, porque na verdade são amigos de infância. E valorizam, ambos,
aquele programa no Canal 2.
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VEZ DE LENY

$ TV também se renova e dá chance a quem é bom. Aí está o caso de Leny
de Andrade, uma das melhores intérpretes da mpm (músicn. popular moderna)
que é, praticamente, descoberta de Aérton Perlingciro: serve de prova. Quem
a vê no "Bar De Melodias" (tardes de sábados, no Canal 6) entra espontânea-
mente para o seu fá-clube. Daqui a mais um pouco Leny terá a sua vez
também nos Estados Unidos, porque está no mesmo plano de Astrud, Rosinha
de Valença, Vanda Sá e tanto gente nossa que anda por iá.

lw

l^AUSTO Wolff foi tirado da TV-1 Rio e levado para a TV-
Globo, onde o Mauro Salles pre-cisava de alguém que pudesse orien-
tá-lo em certos aspectos artísticos.
Enquanto, isso, Carlos Alberto não
esconde para os amigos que tarri-
bém iria para o Canal 4, deixando
muitos anos de dedicação e entu-
siasmo na TV-Rio. Lucro da Globo,
porque o CA e bom de TV. E Jair
de Taumaturgo sorri, feliz da vida,
com os 56 alcançados, na tabela do"Ibope", pelo teu '-Rio Hit Para-
de". E Mário Wilson, criador do-Times Square", garante o lança-
mento do "Broadway Show", na
TV-Rio. Com as músicas do João Ro-
berto Kelly, obviamente. £ pouca
gente falou, na TV, de Maria Olenc-
wa, responsável por mais de uma
geração de bale no Brasil: a ingra-
tidão tem sido a tônica dominante,
ultimamente, no mundo artístico.
E vem aí a rainha dos "spirituals',
Muriel Smith: vai cantar no Teatro
Municipal e é bem capaz de nenhu-
ma TV se interessar por ela. Se
Muriel cantasse balada à moda Rita
Pavone, já estaria contratada pela
TV-Rio...
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A verdade, um programa atraente, com bons momentos de TV, seguindo a linha da
comédia mais ou menos musical. Com um elenco de primeira ordem, confundindo-

se até as vedetes em cena, evidentemente " A Cidade Sq Diverte0 é como o bolo de ani-
versário: tem todos os ingredientes para se fazer gostoso — e so não satisfaz se o cozi-
nheiro tiver mão pesada... Geraldo Alves é o ponto-alto do programa, com as suas iim-
tações divertidas^ Em 17-5, por exemplo, criou atmosfera para uma hilariante parodia
do "Preste Atenção", contracenando com o pugilista "Lambretta" (ganhou o apelido
porque está sempre com os braços aroueados, à maneira de quem dirige aquelas motone-
tas), enquanto Renato Aragão e Dedé Santana marcavam instantes engraçados, com, a
Jacaueline Myrna — de retorno à TV, bonitinha e com uns quilinhos a mais. TambémWMv«»v».^ "i'»«» — «c ^vumw íx ay, uuiuiiitna. e cum uns .quuiimus » mo.*». *-
Walter Stuart deu o ar de sua graça, pecando apenas num detalh* meio "picante", que
o auditório compreendeu e gargalhou à maneira dos grupos que se deliciam com as nis-
torietas de papagaios,., Quinzinho, filho de Êma D^vila, revelou-se um bom cantor,
"castigando" uma cançoneta italiana, sob o estímulo de todo o elenco. E Ribeiro Fortes,
com a Êma, viveu o momento mais engraça do do espetáculo, fazendo o cinquentão wm
nortante aue a ingênua mãezinha ainda considera um bebê. Presenças marcantes, tam-
bém, de Walter Dávila, Marivalda (abusando do direito de ser bonita), Aizita etc. Exce-
lente o trabalho dos câmeras, fixando, em meio a dezenas de artistas semi-afrrupaüos,
os closes certos e os detalhes básicos do espetáculo. Iluminação não muito convincente
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PUBLICO
QUEBROU A JURA.. — Pois o excelente Sérgio Brito jurou, so.
lenemente, que estava brigado com a TV. Que iria pensar só em
Teatro, depois das desilusões sofridas no Canal 13. Desgastara-
se, assim, na TV-Rio, tentando fazer um tele-teatro de alto nível,
que não parecia merecer a compreensão da emissora. Razões? Ni-
vel talvez divorciado do interesse popular, muito acima do espíri-
to das novelas, que se afirma o de sucesso imediato. Sérgio Brito
desgostou-se e disse adeus à TV, voltando à arte em sua essência
mais pura: a do palco de público presente e reações imediatas da
platéia Muito antes do que pensava, porém, Sérgio Brito quebra-
ria a sua jura... f !iii"l

BORELLI FILHO

BRASIL EM
PRIMEIRO
COMOS o primeiro País, da Amén-
O ca Latina, no que se refere à
quantidade de aparelhos de TV.
Possuímos, segundo as estatísticas
oficiais, nada menos que dois mi-
Ihões de receptores — o que dá
margem à estimativa de pelo menos
dez milhões de pessoas de olhos
presos ao vídeo, assistindo novelas,
jilmes dublados em português,
anúncios, musicais e fofocas poli-
ticos. Vê-se logo, é um impressio-
nante ntercado xie acústica publici-
íária, muito embora estejamos qui-
lomètrkamente distantes dos FaSío-
dos Unidos, que têm coisa assim de
67 milhões de televisores.

... i

(MÍTICA
"A CIDADE

SE DIVERTE'
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RAZÕES — E por que o criador do "Grande Teatro" voltou atrás
em sua decisão? Porque a TV-Globo mandou chamá-lo, oferecen-
do-Lhe exatamente aquilo que êle sempre sonhou fazer na TV.
Algo mais importante que $$$. Deram-lhe, primeiro, o horário das
22,30 das segundas-feiras, o mesmo que era seu, aos tempos em
que fêz coisas admiráveis na TV-Tupi. Depois, o Canal 4 garantiu
a Sérgio Brito que êle teria os atores que preferisse: Fernanda
Montenegro. Aldo de Maio, ítalo Rossi, Paulo Padilha etc. Diante
de tudo isso, êle teria mesmo que quebrar a jura e voltar à TV,
para fazer o que sabe. E que só pode engrandecer a TV-Globo.

FUGA... — As novelas estão mandando, mesmo, na TV? E' ponto
pacífico: graças ao "O Direito De Nascer" o Canal 13 voltou ao
primeiro lugar das estatísticas do "Ibope". E outra novela que a
mesma TV-Rio lançou noutro dia, marcou o índice super-recorde
de 80 de audiência (ou assistência?), deixando de lado a proeza
do Rita Pavone, que registrara, para o mesmo Canal 13, a marca
de 60. . Achar que telenovela é espetáculo suburbano, ridículo e
coisas que tais (muito a gosto e uso de alguns "intelectuais" des-
sas praças) é fuga primária à realidade...

500 MIL — E é tal o êxito das telenovelas que a Natália Timberg,
a sofredora do romance de Félix Caignet, pediu a bagatela de meio
milhão de cruzeiros para aparecer, durante dois minutos, num ou-
tro programa da TV-Rio. Não fêz mais que seguir a cotação do
mercado (!), pedindo um preço justo pela sua presença: se e mer-
cadoria em alta cotação, capaz de provocar algo assim como a
presença do Pele num campo de futebol, justo se faz pagar-lhe
tantos W Passada a febre do -O Direito De Nascer" os produto-
res do programa nem se lembrarão que existe Natalia...

PLANTANDO - E por falar em $$$: o tele-jomal da Tupi con.
tinna sem oatrocínio, muito embora o seu alto custo. E gabarito.
E' umaTealSãò qüe honra a TV... e custa, ao Canal 6 uma
fortuna a considerar-se os salários do Jatobá, Fernando, Walter,
eauine etc Tudo faz crer que a TV-Tupi entrou, afinal, em poli-
tTa certa gastando muito para colher ainda mais depois. E' m-

discutííetque o tele-jomal de lá conduz para a emissora uma
«ande parcela do público, até então indiferente ao que surgia no

vídec do Canal « * ° «ue se Pode. *amar de investiment<> para
o ganho (ou recuperação?) de prestigio.

tttopta E o Brasil não está acreditando, nem um pouquinho,"mo 
uepcTderá transmitir a "Copa do Mundo", pela TV, na mes-

em «ue P"°eieifl1l7arâ0 das pelejas. Promete-se que isso aconte-

2£à % fato gràcaasÇâo satélfte "Telstar", que anda lá no Cosmos:
fon.r^ihn atuaria como retransmissor da imagem, fazendo as ve-

zefde espelho Transmissões dessa espécie têm acontecido entre a

Fnrooa e a América do Norte. Mas. a alto preço. E com dificuldaw
Europa e a A™e^d d 

^ daqui( já se movimentam no sen-

Hd0 da 
qcrfaclo 

n 
"%ool- 

que lhes1 possibilitará a compra de

^eotpe dÇos0jogos, para a transmissão no dia seguinte.

KWTrATTVA - Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém discute
EDUCATT* A^ i 

os pianos mirabolantes da TV-Educativa, que

IX iatdTnaTuTnE5 Foi um autêntico "fogo de palha'
ft7n'L altos propósitos (e eficiência, comprovada nos Es-
5££ nnidosTnclu^e) a TV-Educativa deixou de interessar por
\d°! Km Pareci que o milagre da Televisão apenas se faz

etaLte Sara Ts poHücos, nas honras de suas auto-promocoes

¦fa.
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CANAL 2: EXCÉLSIOR
CANAL 4: GLOBO
CANAL 6: TV-TUPI
CANAL 9: CONTINENTAL
CANAL 13: TV-RIO ' V
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SEGUNDA
16,45
17,00
17,00
17,10
17,35
17,55
17,55/
18,00
18,00
18,05
18,25
18,30
18,30
18,30

18,48
18,45
18,58
19,00
19,00
19,20
T9,20

18,2*
19,30
19,30
19,45
19,45
19,45

19,55
19,55
2o;po
20,00
20,10
20, 10
20,15
20,20
20,30
20,35
21,00
21,00
21,05
21,20
2^20
21,40
22,00
22,30 ¦
22,35
«2,48
22,4»
23,10
23,10

23,15 «
23,20-
28,30
23,30 -
23,35 •
23,40-
23,40 •
oo.lo

13

•Super Bazar — Canal 6
•Cine Infantil — Canal 2

Filmes — Canal 4f
•; Clube da Aventura -r ÇDesenhos — Canal *

Filme — Canais
Bat Masterson — Canal 6

t.' Ãtraçóe* ;J osf Soares ¦¦¦— C 9
Pergunte &o Jofio—C 13

-Brotos no 13 — Canal 13
•Cine Show Klbon — C 2

Rua da Matriz— Canal 4
•Jornal Feminino — C 6
•Cineminha em Casa •—

Canal 13
?Filme ~- Canal tf

Rota Ríoy— Canal 9.
NOVELA --Canal 13

-NOVELA --Canal a
Teieglobd •% Canal 4
NOVÈl-A—^ banal 6

NOVELA HUMORÍSTICA" --Canal 13 ¦:'0y
Jornal da Cidade r- C Z
FUme —- Cariai 4-. Xx.
Repórter Continental—C8
rJOVELA ^ Oartal 2
Plantio Policial -^ Canal 13

R. Monteiro nos Esportes
¦ —/Xanalr.^./'^'^

~ Oavld Nai8er --^ C 
'6 ¦ Xx-:

-TV-RIo Notícias —< C 13
; Musicàlfssíma —• C 4 vi
r Repórter Esso v— Canal 6
•A Cidade se Diverte — C 2

FUme --Canal 9
ô Abre Alas ^- Canal 13
Pandegolândia — Canal 6

.' Notto Repórter — C •
•Volantes Audazes — C 9

Filme —Canal 4 :
•Nosso Repórter — Cf
•Aventuras do Zorro — C 9

NOVELA — Canal 6
Show Willys 65 — Canal 1âv

•Noite de Gala —
Zig-Zâg — Canal

jShbw da Noite -~
'Jornal ExceUlor -

Metas Redondas ¦
última Edição '—Canal 13

De Olho No Mundo — C 6
•Panorama do IV Centena-

Ho — Canal 13
NOVELA — Canal 2 XXX
Rio Quatrocentão — C 13
Se a Cidade Contasse ~-'C 4
Por Trás Da Notícia r~ Ç 6
Coisas Nossas — Çanai 13
Cinema de Arte — Ganai 2
Imaoeni do Craque .*¦?'¦'C 6t
Filme — Canal 1t

Canal
%X<
Canal

C 2
C 8

TERÇA
16,45
17,00
17,00
17,20

Super Bazar — Canal 6
Cine Infantil — Canal 

'2-..

Filmes — Canal 4
Clube da Aventura — C 13

17,35
17,55
17,55
18,00
18,00
18,05
18,25 •
15,30
18,30
18,30

18,45
18,45
18,58
19,00
19,00
19,00
19,20
19,20

I9,iiô
19,30
19,30
19,45
19,45
19,45

19,55
19,55
20,00
20,00
20,10
20,10
20,15
20,35;

21,Q0
21,00
21,15
21*20
21,20
21,30
21,40
21,45
21,50
22,00
22,00
22,30
22,35
22,40
22,45
23,00
23,15
23,10

23,20

23,30

23,30
2330
23,40
23,40
23,40
00,35

18,30
18,30

18;45 —
18,50 —

18ÍÔ5 —
18,58 —
19,00 —
19,00 —
19,00 —¦
19,20 —
19,20 —

Desenhos — Canal 6
Ivanhoé — Canal 2
Bat Masterson — Canal 6
Pergunte ao João — C 13
Atrações José Soares — C t'
Brotos no 13 — Canal -13
Cine Show Kibon — C 2
Rua da Matriz — Canal 4
Jornal Feminino — C 6
Cineminha em Casa —
Canal 18
Filme — Canal 0
Rota Rio —Canal 9
NOVELA — Canal 18
NOVELA — Canal 2, ig;25
teleglobo — Canal 19,30
Artigo 99 --Canal 9 -. 19,30
NOVELA — Canal l 19,45
NOVELA HUMORÍSTICA 19,45
—' Canal 13 ¦'•
Jornal da Cidade — Ç 2 ^19,45
Fjjme — Canal 19^,50
Repórter Continental — C 9 19,55
NOVELA — Canal 20,00
Plantão Policial — C 13 20,00
R. Montjirp nos Esportes 20,00
— Canal 20^10
David Nasser — Canal •
TV.Rio Notícias — Canal 13; ;20,15
Repórter Esso— Canal 6 20*20
Nosso Repórter —;¦ Cf -:3ft&
Espetáculos Tonekix — C 2 21,00

:.Cínema; em.;Casa.;:*r-'l:Cy9 -¦'x. 2\,Ú

• Canal 9 v
é o Limite

— C 13
Canal 6

Canal 13

•Cí
— C 9

Rio Hit parada— C 13
Combine Com Bei.Lar -

¦;''ÇÍr).àl ='¦'••. ¦
Filme ¦— Canal 4
Nosso Repórter — C %
Cinema em Casa— C 8
NOVELA — Canal 18
NOVELA — Canal 6
Filme — Canal $
77. Sunset Strip «^ Canal í¦Filme — Canal 9 .
Caravana — Canal 8
NOVELA — Canal

C> Fugitivo — Canal 18
Show da Noite — Canal 4
Mesas Redondas — Cl

Jornal Excélsior — Canal 2
última Edição — C 13
De olho No Mundo — C 6
NOVELA — Canal 2
Noticiai de última Hora
Canal 13
Panorama do IV Centena-
rio — Canal 18

Se a Cidade Contasse —
Canal 4
Por Trás da Notícia — C 8
filo Quatrocentão — C .13
Cinema de Arte -—Canal 2
Clube Dos Morcegos — C 6
Periscópiò — Canal 13
Filme -r Canal 18

16*50 —

1:7,00 —
Í7,ÒÒ —
17,20 —
17,45 —
17,55 —
18;00 --
18,00 —
18,00 —
18,10 —
18,15 —
18,30 —
18:30 —

QUARTA
D Mundo é da Criança --
Canal 8
Cine Infantil — Canal 2
Filmes — Canal 4
Clube da Aventura — C 13
Desenhos — Canal •
MK Magoo — Canal 2y
Filme — Canal 4
Filme — Canal 9
Pergunte ao Jofte — C 18
Brotos no 18 — Canal 18
Bat Masterson — Canal 6
Rua da Matriz — Canal <
Cine Show Klbon — Ç 2

21,20
21,20
21,40
21,48
2J.60
22,00
2240
22,88
22,40
22,45
23,00
33;i<*

23,15
X3ÍÍ5
23,16

23,25
23,30

23,30
23,35
23,40
00,20
00.40

Jornal Fem v — q 6
Cineminha em Casa
Canal 18
Rota Rio -
A Estrela
Canal <k
Bola Dois — Canal 2
NOVELA — Canal 11
NOVELA — Canal 8
Teleglobo — Canal 4
Artigo — 99 — Canal 9
NOVELA — Canal 6
NOVELA HUMORÍSTICA
— Canal 13
Jornal da Cidade •- C a .
Filme — Canal 4
Repórter Continental — C»
NOVELA — Canal 2
R. Monteiro nos Esporm
Canal9
Plantão Policial
David Nasser —
TVTRio Jornal —
TNT — Canal A
Repórter Esso —
Nosso Repórter
Discoteca do Chacrinha —
Cahai-'2f/V',
Musikelly — Canal 13
Manda Brasa — Cansi 8
interpol --Filme — c
F^lime — Canal 4
Ringue «a TV —' Canal 9
NOVELA -r Canal 8
NOVELA — Canal 18
Hollywood 65 ~ Canal 2
Impacto — Canal 13
Nova Geração — Canal 6
NOVELA>- Canal 4
Show da Noite — Canal 4
Meias Redondas — C: •'
Jornal Excélsior — C 2
Oltima Ediçio — Canal 13
De olho no Mundo — C 6
Notícias de última Hora
Canal 13
NOVELA — Canal 2
Entrevista — Carnal 6
Panorama do IV Centena»
>:o — Canal 13
Rio Quatrocentão — C 11
St':,» Cldacie Contasse;.¦?.
Canal 4
ÍPor trás da Notícia — C 6
Nossa Cidade — C 13
Cinema de Arte¦—: Ç 2
Roteiro das A»*tss — C II
Filme — Cinal 13

QUINTA
17,00 -
ir,oo -
17,05 -
17,20-
17,45 -

18,00 -
18,05 -
18^18 -

18^30 -
18,30 -
^8,30—

18,45 -
18.8à ^
19,00 -
19,00 -
19,20 -
19,20 -

Cine Infantil -; C 2V
Filmes — Canal 4 • ;
Super Bazar — vCanal 6
Clube da Aventura — G 11
Éscolinha do Garequlnha -
Canal .
Pergunte ao Joio — C »
Brotos no 13 — Canal 1
Bat Maotirson —- Canal
Cine Show Klbon — C 2
Jornal Feminino — C 6
Rua da Matriz r- Canal
Cineminha em Casa -

Canal 13
Zé Colmeia Show — C
NOVELA — Canal 13 *
NOVELA i* Canal 2
Teleglobo — Canal 4
NOVELA — Canal 6
NOVELA HUMORÍSTICA~» 

Canal 13

ÈW^^^fflBB
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III
•V i'.v
V-íX;

19,25 •
19,30
19,45
11,48

19,46
19,50
19,5»
20,00
20,00 —
20,10 —
20,15 —•
20,10 —
20,20 —
20,35 —
21,00 —
21,05 —
21,20 —
21,20 —
21,40 —
21,40 —
21,40 —

Y21,50tfe
22,00-
22,30 -r
22,35 -
22>0 —
*22,45 -
23,00 —

>r23,15^-
23.15.-

I 23,20 fe-
7 

* 23,25 t:
23,30 —

23,30
23,36

v , 23,40
,. 00.10

ê^mmmm--,'. ¦

*;>,%

Jornal da Cidadã — C 2
Filme — Canal 4
NOVELA — Canal 2
r# Monteiro noi Éiportea
canal 9
PUntáo Policial — C 13
Dtvld Niuer — Canal •

TV.Rio Noticiai — C 13
Alô Dolly — Canal 4
Repórter Hy — Canil 6
Time» Square — Canal 2
Noite* Cariocai — C 13
Filme — Canal 9
Tiro e Queda — Canal 6
Filme — Canal 9
Filme— Canal 4
Casal do Barulho — 0 9
NOVELA—f Canal 6

. NOVELA — Canal 13

. Quinta Dimensão >i- C 2

. Filme — Canal»

. Film* — Canal 13
Filme;'.rr. Canal 5
NOVELA -r Canal 4
Show fia Noite — Canal 4
Meias Redondai.*- C 9

. Jornal Efccelsior — Ç 2

. última Ediçfto — Canal 1't
Oè 61ho no Mundo — C 6
NOVELA fexCanal 2 *
Panorama dó IV Centena.
Tio <— CajWl 13 ,
Rio Quatrocentáo — Ç 13
A Cidade na TV — Canal 6
Se à Cidade Conutae —

Cana. 4 .
pòr Tráè da Notio|a— C «
Frente «Preme — C 13
Cinema de Arte 

'-fe 
C Z

FHnie -r Qitiàl 15
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YY
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17,00 -
t^OO —
17,00 -
17,20-
17,55-
18,00-
18,05 -
18,10-
18,15 -
18,25 «
18,30 -
18,30 r-
18,30 -
18,45 -
18,45-
18.55-
18,58 -
18,00 -
18,00-
1»320 -
19,20-

19,85-
19,30-
19,30 •
19,45 •
19,45 -
19,45

19,55
19.55
20.00
20,00
20,10
20,10
20,35
80,10
20,$|
21,00

13
2

11
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21,00 -
21,20 -
21,20 -
21,35 -
21,40 -
21,45 •
21,50 •
22.30 •
ZkAO ¦
22,45
23,00 •
23,00
23,10

23,15
23,25
23,30

23,30
23,40
23,40

00,15

Cine Infantil — Canal 2
Filmei 4- Canal 4
Super Baiiir-T Canal *
Clufcíe da Aventura — C
TEÂT.RláHÒ fe ; Canal
Pergunte ao J o Ao — Ç
Brotoe no 13 — Canal 13
TV de Bririquédo — C 9
Bat Maiteraon — Canal 6
Olne SHow Klbpn — Ç 2
rtua da Matriz «~- Canal 4
Jornal Feminino — C 6
Clneminha em Caea — C 13

•Rota Rio — Canal 9
Robtn Hood —* Canal 6

-Bola Dois — Canal 2
NOVELA — Canal 13
NOVELA '# Canal 2
Teleglobo — Canal 4

-NOVELA — Cana» 8
NOVELA HUMORÍSTICA
— Canal 13
Jornal da Cidade — C t
Filme -- Canal 4
Repórter Continental — C 9
NOVELA — Canal 2
Plantão Policia^— C 13

*-.R»w Monteiro noa Esportes
fe Canal 9
Davld Naeeer fe C •

-r TV-Rio Notícia» — C 13
Filme — Canal 4

—'Repórter Eaao — Canal 5
Dercy Besucoup — C 2
José Duba — Canal 9
Praça Onie — Canal 13
Rua do Rl-rl.rl — Canal •
FHme — Canal t
Filme — Canal 4

Nono Repórter — Canal •
NOVELA — Canal 5
NOVELA — Canal 13
Fala o Juiz — Canal 9
Dr, Kildare — Canal 2
Combate — Canal 13
Bus Stop — Canal 6
Show da Noite — Canal 4
Jornal Excélsior — C .2
úhima Edição—Cainai 13
De olho no Mundo — Ç 6
Meia» Redondai — Cl
Notícias de última Hora
Canal 13
NOVELA — Canal 2
Rio Quatrocentáo — C 13
Se a Cidade Contasse —
Canal 4

•Por Trás da Notícia — C 6
.Cinema de Arte — Canal 2
•¦ Falando Francamente —

Canal 8 
' 

Y-
, r.iime. — Canal 13

21,50
22,35

22,35
22,40

23,00
23,00
00,10

SÁBADO
12,00 *

12,15
12,50
13,30
Í3,30
13*30
14,00 —
14,00 —
14,25 «fe
14,30 —
15|30—
16,00 r—
16,00 —
16,30 —
tt.10 —
16,34 —
16,40 —
17*00 ±~

17,00 —

17,10 —
17.44 -

18,00 -
18,30 —
18,30 —
18.34 -
18,40 —
18,55 —
19,00 -
19,00 -
19,15 -
19,20 -
19,25 -
19i30-
19.35 -
19.45 -
19,45 -
19,55 -

19,55 -
20,00 -
£0,05 -
20,10 -
20,15 -
20,20 -
20 35 -
20,55 -
21,00 -
21,20 -
21,30 -
21,45 -
22,C0 -

Dota no Ringue — Cana! 8
Comandos Continental ~f
Canal 9
Por Trás da Notícia -*- C 6
TEATRO DE COMÉDIA —
Canal 6
O 4 no Teatro r- Canal 4
Filme — .Canal 13
Cinema de Arte — Canal 2

V'-'". ' 
'-v

DOMINGO
V'. ' • '•* ;¦-

: .myr

Atualidades Esportiva» —
Canal 13
Expeb*>ç6ea Famoiai -Cí,
Desenhot .¦-—• Canal; 6
Cine Infantil — Canal 2
Telesporte — Çanal 4
AP Show — Canal 6
Sisslo da» Duae — C 2
Teleturfe — Canal 9
Sessto de Sábado --fe C 13
Clube das Garotai —- C 4
Vale a Pena Ver de Novo
Filme — Canal 4
Jair de Taumaturgo — C 13
Tevofone — canal 4
Roberto Audi — Canal 6^
Reii do Rlio — Canal 2
Pise na Sorte — Canal 6

•Oladys » Seu» Blohinhoi —

Canal 1
Bambino Para a Fortuna
Canal 13
Bat Mastérson — Canal 6
Hoje é Dia de R»ck -

Canal 13
Clroo do Carequinha — C «

Eu e Você — Canal 2
Filme — Canal 4
Papai Sabe Tudo — C 13

Popeye — Canal 6
Bola Dois — Canal 2
NOVELA — Canal 2
Tèlegtobo — Canal 4
Papai Sabe Nada — C 13

Os Flintstohes — Canal 6

Jornal da Cidade — C 2

Filmes — Canal 4
Carnet IV Centenário — C 9

NOVELA — Canal l
? Piantáo Policial — C 13
. Diário de um Repórter —

Canal 6
. TV-Rio Notícias — C 13

Repórter Esso — Canal 6 Y
Cantlnho da Saudade — C 9

. My Fair Show — Canal 2
O Fugitivo — Canal 13
Spot Light — Canal 8
silhuetas — Canal 9
Bonanza — Canel •
Sábado de Aventura — C 4
NOVELA — Canal 13
Nosso Repórter — Canal 9
Show Willys 65 — Canal 13
Filme — Canal 6

10,00
11,00 •
11,20 -
11,30-
11,30 -
12,00
13,00

, 13,00

13,30
13,30
13,40
13,50
14,00
14,00
14,05
14,15

V 
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'v;

14,50 —

15,00 —
15,20 —
15,30 ^-

15'30 —

16,00 —
16,15:*-;

16,30 —
16,00 -r-
16,#fe
16,86 >-r-

17,00 —

17,30 —
17,30 —
18,00 —
18,00 -
18,00 -
18,30 —

18,30-
18,30-
18t35—
19,00 -
19,20*
19,20 -
20,00 4
20,05--
20,19 -
20,30 -
21í00 -

21,00 -
21,50 -
21,57 -
22,00 -
22,00 •

•:C? i3

7* Misea — Canal 2
Grindl — Canal ;
Desenhoi — Canal 13

At Vem o Circo — C 2
Homem Morcego —_ C 4
Clube do Guri — Canal 8

-.TEATRINHO — Canal 2
Cinemlnha Gurilândia —

'Canal 6
Cine Infantil — Canal 2*
Popeye -— Canal 8
Casa db Casemiro — C 13
Jornada Eaportiva —^ Ç I
Sesi&o dai Duas — Canal 3
Çiné Globo — Canal 4
Grande Vesperal — C 6
Festival do Cinema Brasi*
leiro — Canal 13
íara Sales no Mundb. da
Criança — Canal 9;'
Tiro ^ # Queda —;. Canal
Gira o MÍÍndo -Gira'.~-yÇ:•*
Vai* aY P»na Ver de Novo

'•fe. Canal 2
Canal Fluminense - de TV

Canal 9 iYx/xt
Cine Globo — Canal 4"
Passarelas de M iss Brasil
—. Canal 6 ¦ Y-^
Cine Infantil — Canal 2
Reprise jíè Show
ÒèsenhOsY— Canal ^
Domingo em Qtande Di.

••m^slo^fe^Cânal- 9.-;
Sucessos da Atlântida —•;

Xanal. Ü'.; -rU-xx
Zero à Direita — Ç 13
Tia Amélia — Canal 6
Rin-fin-Tin — Canal 4;
Musical — Canal 13
DisneylAndia — Canal 8
Um, Doíi, Feijão Com Ar.
roz — Canal 2,..:: ¦;} ';>•:..;

Show do Vasco —; Canáí 13
.¦Filme»-—' Canal. 4:.;Y:;x.:yY;

. Clubei Se Divertem — C 9^

. Vovô Devllle — C2

. À-e.í.o.Ürca — Canal 6

.,Rio Ri * Toa — Canal 13
Jornada E»P«tiv* — C
Hora da Bualha —. C»nai
CinerAvinturas — C 13
Câmeras Indiscretas — C

O Maior Espetáculo da
Terra — Canal 2
Rota 66 — Canal 6
Telesporte — Canal 9
TV.Rio Ring — C 13
Jornal do Domingo — C
Diário de um Repórter —

Canal'6 .
GRANDE TEATRO TUPI

Canal •
Cinema em Cosa — C 9
Telesemana — Canal 4
Grandi Reunha Biportlv»

Canal 18
Filme — Canal •
Cinema de Arte — C 2

'Úm\
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22,10} —

22,35 —
23,00 —
.23,30 -

23,30 -
01,00 -

mâ,íXí

',".,'. Y.' vv ¦¦:'.";¦'¦.;::':''S;.-:

a. «uaiiir*T ¦
tás^feèfeu*



.:-•:

.«#

X 
" 

x2;y '7

i. %MM'i!<:'Ã.'.'

O assunto não é novo. Mas merece outras consi-
derações. Principalmente agora, quando o desres-
peito aos compromissos assumidos com o público se
torna mais evidente. Com raras exceções, parece até
que se fêz uma convenção para não obedecer a hora-*
rios, no Rádio e na Televisão. Esquecem-se as emis-
soras qu% assim agem que pontualidade, respeito ao
horário, é prova de organização. Ou esta é conse-
quência daquela. O fato, porém, é que enquanto ado-
tam a política errada de desobedecer a linha que
elas próprias traçaram, as emissoras levam ao des-
prestígio os dois poderosos veículos. E o erro é es-
pelhado nos índices cada vez mais baixos registrados
pelas pesquisas de audiência. .

. Veja-se, por exemplo, o caso da Rádio Nacio-
nal. Ela fêz escola pelo seu rígido respeito ao hora-
rio. Quando anunciava um programa, o programa
era transmitido na hora marcada, pontualmente.
Com esse capricho na sua programação, a Nacio-
nal faturou os maiores índices de audiência já con-
seguidos por uma estação de Rádio entre nós. Por-
que assim criava o hábito, no ouvinte, de em deter-
minada hora encontrar sempre o programa anun-
ciado. Abra-se um parêntese, aliás, para registrar
que, atualmente, a Rádio Tupi está colhendo os fru-
tos de marcar sua programação com uma pontua-
lidade e, como conseqüência, tem alcançado os pri-
meiros lugares nas pesquisas de audiência

§!§§!!
Houve uma época em que o desrespeito ao hora-

rio, nos programas de Televisão, em face da enxur-
rada de anúncios, se tornou tão gritante que o Go-
yêrno chegou a intervir no assunto, baixando de-
creto que regulava a transmissão de publicidade pa-
ra que a pontualidade não sofresse arranhões. Mas
a lei do ex-Presidente Jânio Quadros foi esquecida.
E as emissoras de TV foram voltando ao antigo há-
bito. Hoje em dia o desrespeito chegou a tal ponto
que há Canais que, em cima da hora, retiram pro-
gramas sem a menor cerimônia ou não sabem, na
véspera, qual o programa que apresentarão no dia
seguinte. O fato é tanto mais lamentável quando se
sabe que esse descaso pela pontualidade colabora
para que aumente o número de televisores desH-
gados,
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Diretor
ANSELMO DOMINGOS
'¦::::::\: 

**

\Ano XVÍII ~ N.° 822
19 de junho de 1965

*

REDAÇÃO E OFICINAS
RUA DE SANTANA 136 — Rio

Tels: 43-0537 e 43-1045
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SUCURSAL EM SAO PAULO:
Rua Dom José de Barro» 337

Grupo 311
Telefone: 34-8092
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GERENTE
Lauro de Souza Carneiro f
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SECRETARIO
Borelli Filho

CHEFE DE PUBLICIDADE
J> Oliveira FÜho
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Venda avulsa Crf 200,00
Atrasado Cr$ 250,00

ASSINATURAS
Anual Cr$ 10.000,00
Semestral Cr$ 5.000,00

Todas as revistas de Assinaturas
sso remetidas sob Registro do
Correio. Para os lugares mais
distantes as revistas seguirão
por Via Aérea sem mais despesa.

x *
REDAÇÃO:

BORELLI FILHO (Chefe), Max
Gold, Renê Bittencourt, Cândlds
Molina, Waldemir Paiva, Mário
BoreUi, Gérson Souza Monteiro,
Fernando Luís, Maria Lya, José
Fernandes, Nelson Batinga, ot-
ton Corrêa è Nazareth Mendes.
* DEPARTAMENTO ^OTOGRA-

Mwella" * DEPABTAMENTO
ARTÍSTICO: — De Messína

e Mauro Ernesto.
SAO PAULO:

Mário Júlio - Osvaldo Siccone

CAPA
ALTEMAR Dutra ty&%?

A Odeon e Rádio Mayrink V*
ga) é mesmo um c««Pffl° ?;
popularidade — e dtsso é proí
a wndo, cada vez »«"j*£
seus discos. E também o êxito***
sua audição semanal na J^* _
Merece, pois, o destaque na capa
e em reportagem mest* >« c,
fofos de nossa, exclusividade.
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VALE um banho
ms

Um banho yolt muito* 
' P«k boro-estar, o frescor, o

conforto que lhe dó o »e« Sabonete Vale ?<«"••*"'•
Mm, compare também o preço e o tamanho: nao 

^am«
I no formato oval, é o maior de todo» - o ma., econômica

F«D«rimente contar quantos banhos você pode tomar! Em

rei, m banho 
'com 

o ,eu Sabonete Vaie Quanto P«£

custa oua.e nada. Maior no tamanho menor no custo, por

bSSSTcomo rend© um Vaie Quanto Pesa!

8 xm -«MSa ^® ESA

Ovo1 • retangwiof: escolha
°kn»o*o qu« Kw convém

Perfumaria Lopes organização brasi/e/ra c/e âmbito naciona/
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Flex-A Carioca, tem a maior variedade
e a melhor qualidade em brinquedos.
Laváveis, duráveis, inquebráveis... e não
machucam as crianças !

Em
brinquedos
exija sempre
a marca
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Flex-A Carioca tem tudo para o conforto
moderno do seu lar. Escolhendo utjli-
dades domesticas Flex-A .Carioca voce
compra com vantagem total, pois ganha'em 

qualidade, variedade, originalidade e
preços!

Em
utilidades
domésticas
exija sempre
a marca
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durar
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