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é meihor na imagem!
Graças ao circuito de alta sensibilidade,
que projeta a imagem, pelo Cinescópio
panorâmico .aluminizado, com maior ni-
tidez, o TV Straus proporciona maior
campo visual! Assegurando absoluta
nitidez na imagem !

FÁCIL EXPLICAR!

Straus fabrica e vende diretamente da

fábrica para seu lar!

Straus não tem revendedores.

Por isso, ao comprar o seu TV Straus,

você recebe o máximo em

qualidade, por um preço bem

mais barato. É preço que ninguém tem!

é melhor no som!
Agora com o novo circuito de real fideli-
dade (exclusivo de Straus), o amplificador
(Hi-Fi) dirige o som a 2 potentes alto-
falantes de poderoso fluxo sonoro, pro-
porcionando som mais cristalino e iridis-
critivelmente real !^^•^ /

Agora com sincronismo automático o TV Straus mantém recepção sempre estável, mesmo quando V. troca de canal!

Dotado de mascara de ray-ban, o TV Straus faz
a visão mais ampla, agradável e repousante,

garantia integrai até de vál-
vulas, durante ó meses!
assistência técnica perma-
nente, por nossa moderna
frota de jeeps.
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E NINGUÉM TEM!
VENDAS À VfSTA E^À PRAZO
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venha ver (e ouvir) uma demonstração, sem compromisso, do
modelo que V. escolher para seu lar, estamos a sua disposição:

Paulo
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S viagens constantes, de Cauby Peixoto à Ca-
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pitai gaúcha, mesmo sem ter de cantar em
Porto Alegre, causaramcuriosidade em seus ami-
gps. Ümà razão máiolr, que a de simples passeio,
estaria levando ò cantor, com tanta insistência,
ao Sul do Pais. E muitoembora quisesse manter
m segredo o assunto, Cauby teve que séèender

às indagações: está de namoro muito firme com
uma jovem da sociedade gaúcha. Êle mesmo as-
segura, à nossa reportagem, qúeb noivado vai
acóntecei dentro de mais algumas semanas, Má
quase sei$ nteseá êie conhece••'.% moçaqyie o dei-
xou enamorado. Seu nome é Sandra e Cauby fre-
quenta sua casa há tempos, de vez que toda á
família da moça o estima e admira. Embota que-
rido por tantas fãs, como a que aparece nesta
página, Cauby Peixoto gostou mesmo da gauchU
nhà que tèm 19 risonhas primaveras. Êle não
esconde que aproveitará as fèjflas. ípor• votoa do
Carnaval, éárá ficar todo o tempo em Porto Ale-

re, ao lado de Sandra. Seus projetos, vale acres7
centar, são de casamento para dentro de um
ano, nada mais que isso. Com 32 anos de idade.
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uby Peixoto considera que chegou a hora de
ti Procurou por muito tempo a jovem que

sonhos: encontrou-a em Pô*to A|é-
que seu coração ficará mesmo com

nha bem.querer.
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Toay e Tereainha só têm olhos
para q pequeno Marcelo. Que,
pelo visto, já é fã das músi-
cas que o papai sabe cantar.

YÜ dia 7 de agostu de 1965, nas-
¦^ ceu, às 6,45 horas da manhã, o
primeiro filho do casal Tony Cam-
pello e Terezinha. Foram tantas es
sugestões de nomes, que os pais
ficaram indecisos até depois do nas-
cimento.. Mais tarde, realizada uma
enquete entre familiares e amigos,
Tony escolheu, de comum acordo
com a esposa, que o filho iria cha-
mar-se Marcelo. Se tivesse nascido
menina, como era o palpite de todos,
seu nome seria Gisela ou Annette,
Até o especialista em horóscopos e
seu grande amigo, Ornar Cardoso,
vaticinara que êle seria pai de uma
garota, mas todos os prognósticos
falharam e vingou o palpite do To-
ny mesmo, que seu primeiro filho
seria um menino.

E Marcelo nasceu pesando três
quilos e trezentas gramas, mas co-
mo é guloso, já aumentou mais de
um, até agora, Medindo 50 centí-
metros ao nascer, está bem maior
agora, e já apresenta os traços fi-
sionômicos bem marcados. A boca,
segundo dizem, é igual à de Terezi-
nha, mas o nariz arrebitado e os
cabelos negros são semelhantes aos
do pai. Aliás, em questão de cabelo,
Marcelo tem uma cabeleira digna
rle um "Beatle"!
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Foi na Pio-Matre Paulista que êle
nasceu, assistido pelo Dr# Reginaldo
Halazs, filho do médico que atendeu
Celly Campello à chegada de seus
dois bebês e que faleceu há pouco
tempo. Antes de seguirem para o
hospital, Terezinha e Tony assistiam
na Televisão a um dos últimos ca-
pítulos de "O Direito de Nascer".
À emoção das cenas, Tony no-
tou que algo se passava com sua
esposa. Perguntou o que havia e ela
respondeu que achava que teriam
de assistir a novela na maternida-
de... Foram para o hospital, em
companhia de um casal amigo, e ao
chegar lá as enfermeiras, brinean-
do, reclamaram que iam perder o
capítulo. . .

Até 20 dias antes do nascimento
do bebê, Terezinha, que é funciona-
ria pública, lotada no Departamento
de Correios e Telégrafos, esteve em
exercício de sua função. Agora está
em gozo cie licença, para cuidar
apenas do filho e do marido. Mar-
ceio ganhou muitos presentes, in-
clusive roupas, embora a mãe tives-
se preparado um bom enxoval, com
as tradicionais cores azul e rosa. Fa-
lando à reportagem, Tony declarou
que gostaria que seu filho tivesse
pendores artísticos e nesse caso
não se oporia a que seguisse a car-
relra da arte. Contou também queno dia em que a esposa e o filho
vieram para casa, Marcelo chorou
muito sentindo falta das enfermei-
ias bonitas que ficaram no hospital
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A. emoção que a esposa do cantor sentiu, vendo um dos capítulos finais da história de Alber-
tinho Limonta na TV, fêz Marcelo chegar alguns difc*s jantes do que estava previsto..
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.OEOTHY Dandridge, a artista mulata mais
requintada de Hollywood foi encontrada

morta — na manhã de 8 de setembro — em seu
apartamento do Bairro de Beverly Hills, em Hol-
lywood A polícia, que anunciou o acontecimen-
to, não fêz maiores esclarecimentos. Eram des-
conhecidas as causas da sua morte. Sabia-se
apenas, que a artista chegara dias antes do Me-
xico e procurara um médico que constatou fra-
tura em um dos seus pés. Deveria voltar ao con-
sultório para engessamento, todavia, não apare-
ceu mais, sendo, então, encontrada morta.

Recordamos que Dorothy Dandridge é co-
nhecida dos brasileiros, quer pelas suas atuações
no Cinema, (em filmes como "Carmem Jones",
"Tamango" e "Porgy and Bess'") como também,
porque em três oportunidades esteve em nosso
País. A primeira, em novembro de 1955, na pré-
estréia de "Carmem Jones", no Cinema Palácio

Em 1960, voltou Dorothy Dandridge ao Bra-
sil. Não na qualidade de artista de Cinema e sim,
como cantora de prestígio internacional, do mes-
mo naipe de Nat King Cole e Sammy Da vis Jr.
Ao desembarcar no Galeão criou problemas com a
imprensa, mostrando-se nervosa. Alegou que nó
aeroporto fora roubada sua bolsa, com 800 dóla-
res. No dia seguinte teve uma crise de nervos
numa entrevista coletiva, não permitindo que fôs-
sem feitas fotos e só respondendo à determinadas
perguntas. Ibrahim Sued fêz um jantar em sua
homenagem, em elegante boate, mas a artista
não compareceu. E cantando no Copacabana Pa-
lace, não realizou o sucesso esperado.

Mesmo assim, o empresário que a trouxe
(Carlos Machado), contratou-a para uma outra
temporada no Brasil, em 1963. Veio Dorothy
Dandridge, assistir ao "Sweepstake", deixando
mais amigos que nas vezes anteriores. Morreu
aos 41 anos de idade. Era filha de um pastor
protestante de Ohio. Fora casada duas vezes,
nã> deixando filhos. Casou em 1951, com o pro-dutor Harold Nicholas, de quem divorciou-se
pouco tempo depois. Não escondia ter sido infe-
liz em seu primeiro casamento, quando, quaseem segredo, procurando fugir da imprensa e dosfãs, casou pela segunda vez com Jack Denison,
proprietário de um restaurante em Hollywood e
que tem ascendência grega. O matrimônio ocor-reu na Igreja Ortodoxa Grega, ocasião em queapresentou-se.com um belo vestido e chapéubrancos. Como no primeiro, houve também òdivórcio, pedido pelo marido.

No Cinema, desde "Carmem Jones" (que tevesua exibição proibida na França, porque lá nãoaceitaram a deturpação da ópera de Bizet) ga-nhou Dorothy Dandridge uma verdadeira foxtu-na. Foi ainda uma recordista em vendagem de '
discos. E em 1961 foi a mulher nos Estados Uni-dos que pagou mais Imposto de Renda. Contudoapesar disso nos últimos anos ela não apresen-

,' f^MMMMKM

 ~.w...*vsU unuo cia nau atava a mesma popularidade. E, devido a pro-blemas com o fisco, perdera grande parte da suafortuna. Estava sem emprego, ganhando 50 mila^\\. i •"* r"**"^5v> gaunanao OU mildólares mensais e tendo uma dívida, conformerevelou anteriormente, de um milhão e meio dedólares. Ressalta-se que a última declaração deDorothy, a um jornalista foi:~ Estou abandonada. Os produtores já não
&te& n-nha P0rta' Parece'q»e não há maislugar no Cinema para gente de côr.
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..Reportagem de
xJLuís Oliveira

A 
transferência de Francisco
Anísio do Rio para São Paulo

foi uma interrogação para muita
gente. Todavia, o próprio artista
diz que essa mudança foi deter-
minada, apenas por esses dois
fatos: 1) a direção da emissora
onde trabalhava o transferiu; 2)
êle concordou plenamente com a
transferência „.. Não houve que-
bra nem modificação em contrato.
Mesmo porque, Chico Anísio não
mantém contrato com a organiza-
cão Exceisior... O que tem é uma
combinação de atuar no Canal 9
(São Paulo) até 15 de agosto de
1966. \

Mantivemos um diálogo com o
comediante, e o reproduzimos:

Tem carta-branca para fazer o
que quer, em seu programa?

Sempre tive carta-branca, à
exceção de quando fiz, no Rio, o
finado "A Volta ao Mundo Sem
Fazer Força". Mas, nunca usei
dessa carta-branca. Sempre pre-
feri ouvir os interrêsses da casa
onde trabalho e, principalmente,
dos anunciantes que me prestigia-
ram e prestigiam.-— Quais foram as exigências
para mudar-se para São Paulo?

Uma casa, onde instalasse
a minha família. Deram-me uma
residência mobiliada e com tele-
fone, no bairro do Pacaembu.
Era o que eu queria.Como se deu seu apareci-

mento como comentarista de TV'
Colaboro com a TV e com o

meu amigo Geraldo José de Al-
meida, nas transmissões do fute-
boi. Estou ali até que a emissora
contrate um comentarista efetivo

jou me dispense. Assinar contra-
to nessa função me obrigaria a
trabalhar nos comentários, coisa
que nem sempre é possível, uma.
vez que atuo muito no Interior
do Estado, aos sábados e domin-
gos, fazendo espetáculos em clu-
bes e teatros.

Existem problemas de elen-
co, para seu programa?Não. Uso o do Canal 9, e um
ou outro elemento do Rio, que
seja imprescindível ao programa.Tem saudades do Rio?

—• Tenho saudade de Marangua-
pe onde nasci. Pretendo ficar em
São Paulo, todo o tempo que me
quiserem. Estou felicíssimo ape-
sar de ser uma cidade sem praia.Mas, o que se há de fazer? Paris
também não possui praia.E o seu apartamento no Rio?Eu o conservo fechado, e não
pretendo alugá-lo, pois ao menos
uma vez por mês viajo ao Rio
para ver minha mãe, e tenho as-sim a casa à minha espera.

Depois dessas declarações, Chi-
co Anísio disse ainda -que São
Paulo deu-lhe tudo o que não quo-ria, e ajuntou:

Não me mudei por causa das
cifras. Elas nunca fizeram força
em minha vida. Sempre assinei

CIO USE
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eni branco os meus contratos. Es-
tou em São Paulo porque pediram
para que eu viesse para cá e, feliz-
mente, aprendi a amar São Paulo.

Vdrdade que programa cô-
mico não dá certo em São Paulo?

Isso é uma lenda. Junte-se
os dez melhores cômicos do Bra-
sil e, pelo menos, cinco deles são
de São Paulo ou ali começaram
seus sucessos. A verdade é que o
Rio sempre deu maiores oportu-
nidades aos programas cômicos.
São Paulo é uma cidade menos
alegre que o Rio, mas os progra-
mas não precisam ser iguais à Ci-
dade. Desde que se "nacionali-
zem" os programas paulistas, eles
farão sucesso onde quer que se-
jam exibidos.

-- Fora da TV, quais são stias
atividades?

Faço os comentários de fute-
boi, espetáculos de Teatro e em
clubes, nos fins de semana. Jogo
boliche, tiro fotografias e procurofazer um amigo cada dia.

E assim finalizou Francisco Aní-
sio, que encontrou env São Paulo,
tudo aquilo que pretendia: um
novo campo para trabalhar. Sa-bemos que êle está feliz da vida.
Mesmo porque, se as cifras nãofazem força em sua vida, po.r lá,
as cifras estão chegando em quan-tidades bem grandes.
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Chico Anísio confessa que encontrou em São Paulo o ambiente que tanto queria. Diz <jue
saudades, mesmo, só tem é de Maranguape (no Ceara), onde nasceu Agora, está como queria.
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JOÃO GILBERTO
A cantora Astrud Gilberto, que<n ficou popular nos Estados Uni-

dos em razão de ter gravado, ali,"Garota de Ipanema" e outras me-
lodiasbrasileiras (no idioma Inglês)
esteve, como a RR info:mou, em
férias no Rio: na hora de embarcar
de volta à América oo Norte, As-
trud fêz uma confissão que espan-
teu a todos os repórteres que se
encontravam no aeroporto do Ga-
leão. Afirmou, sem hesitações, que
ainda amava seu ex-marido, o tam-
bém famoso cantor João Gilberto.
Isso, não obstante êle ter se casado
outra vez, nos Estados Unidos. As-
trud confessou que muito embora
êJe tivesse provocado a separação,
ela não ficará feliz com isso e vol-
taria para seu ex-espôso, se êle a
quisesse. Uma prova de que seu
amor por João Gilberto decidida-
mente não morreu .
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MARA 
Dl Cario, uma

das estrelas mais
elegantes da TV-íliõ, áá-
nos mostra, aqui, de um
modelo bem primaveril,
próprio para a noite: é
um vestido em "cristal"
(tecido muito em moda),
na tonalidade de sua pre-
ferència, embora se reco-
mende o "grafite" ou
azul-escuro. A cintura é
marcada por um cordão
do mesmo tecido A saia
acaba logo depois dos joe-
lhos. Como se vê, o mo-
dèlo não tem gola ou
mangas. Na parte supe-
rior, há como 'que uma
"sobra" de vestido, dando
uma forma de gracioso"relax". O sapato que a
artista uíTi é do estilo
"Chaner. Também a bôl-
sa, que deve ser da mes-
ma côr do sapatos. Reco-
menda-se um tom leve-
mente contrastante nes-
sas duas peças. Se usa-
rem peruca, prefiram a
de tonalidade Dróoria oa-
ra as pessoas de pele mo-
rena clara, a exemplo do
que faz a Mara Di Cario
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XO dia 17 de agosto passado, sob os cuidados mé--^ dicos do Dr. Barata Ribeiro, nasceu a filha deFrancisco José e Zaíra Pimentel. Na ocasião pesoutrês quilos e meio, e chorava muito. Porém quemchorou mais foi o cantor, tão grande foi a emoção.Ja pela tarde, Zaíra apresentava os primeiros sintomasMal escutou isso, Francisco José levou-a para a cií-nica de Botafogo (Rua Bambina), não podendo escon-der o seu nervosismo. Dizia mesmo para os desço-nhecidos:
— Não fumo, mas hoje estou fumando. Não seise o meu coração vai agüentar tanta coisa...Afinal, às 2,20 horas nasceu a criança Foi aí quelonge de ficar mais calmo, o Francisco José. chorou'A menina recebeu o nome de Adília Neuza, -como ho-menagem às avós (a mãe do cantor chama-se Adíliae a mae de Zaíra tem o nome de Neuza). E ao com-pletar apenas 28 dias de nascida, Adília fazia sua pri-meira viagem à Europa, na qualidade de turista compassaporte e os demais documentos exigidos Aconte-ceu que Francisco José, tão contente estava que quisimediatamente apresentar sua filha aos avós' que resi-dem em Évora, Portugal. Para essa viagem, foramFrancisco José, Zaíra e o titio Mário (proprietário daboate "Marius Inn" ). u
Vale acentuar, que o batizado será também emLisboa tendo s.do escolhidos como padrinhos, o irmãode Francisco José, chamado Marcos (que é geólogo) e

mV»^ 
"•ém déSS€S. motivos' exis«I*''m dois outrosque determinaram a ida de todos a Portugal. De umlado, Francisco José seguiu para comprar em Lisboa

wh^m$ ,..-sa
l^LmmmU ^^ *S^ 4mW Ri^

um apartamento para os seus- pais, que residem emÉvora. E também, vai êle ser julgado no processo quelhe moveu a TV-Portuguêsa, por declarações num pro-grama, que não constavam dentro do assunto com-binado.
No dia do seu embarque, disse Francisco José:— Na verdade, em um programa que fiz em Lis-boa, h disse palavras sobre salários dos artistas nacio-nais e estrangeiros. Minhas declarações, em defesa dosmeus colegas patrícios não foram bem interpretadas.

Por esse motivo é que fui processado. A emissora deTV achou que o contrato que fizera comigo era paraeu cantar e não para falar. Mas, agora espero quetudo tenha sido resolvido a contento. Afinal de contassou artista. Sigo para minha terra, como um "pai
coruja" e um filho que não esquece os pais. Levo paraeles uma netinha carioca, que é a menina mais linda
já nascida nessa Cidade Maravilhosa.

Vale acentuar ainda, que nos dias em que passouno Río,-depois do nascimento da filhinha, FranciscoJosé não quis assumir nenhum compromisso para can-tar, pois não pretendia sair de casa e ficar sempre mi-mando Adília. Se ia fazer uma compra qualquer ouresolver um negócio, voltava correndo, procurando sa-ber se tudo estava bem.
E que Adília Neuza recebeu centenas de presentes,vindos dos f.as do cantor e dos amigos da colônia por-tuguêsa. Tantos presentes em roupas, que seria im-possível a criança usar a todos. Por isso, o cantornao escondeu que guardou grande parte para o Fran-cisco José Júnior, que êle pretende para o próximoano.
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Francisco José e sua
esposa, Zaira (que
foi concorrente ao
título de Miss Bra-
sil, há tempos), às
vésperas da chega-
da do querido bebê.

Ò cantor e seu fi-
lho, em foto reali-
zada poucos dias
depois do nascimen-
to da criança. Logo

depois Francisco
José e família se-
guiam para Lisboa.
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REITO MOSTR R
\ revista norte-americana -Time" publicou repor--*"*. tagem informando que na Califórnia algumas boa-tes conseguiram permissão especial, para que suas gar~

çonetes trabalhem com o busto exposto. Está claro que a
notícia causou comentários em todo o mundo, sur-
gindo os prós e contra à medida. No JBrasil coube ao
titular da Delegacia de Costumes, (no Rio) Dr. Ivã
dos Santos Lima, afirmar que não permitirá tais apre-sentaçôes nas boates cariocas. Mas], consultamos a
opinião de artistas, para saber como receberiam aidéia. Vejamos as respostas...

AÍRTON RODRIGUES
— Não acredito que isso esteja acontecendo naCalifórnia, E não me entusiasmo por espetáculos deòsanatureza, que têm de ser dados em ambientes próprios.Tudo deve ser propaganda. Coisa igual ao monoquini

que surgiu com estardalhaço, para imediatamente de-saparecer, estão lembrados não?

J MAIA
Formidável e muito natural! Aqui/ talvez osnossos falsos puritanos irão condenar. Mas, embarcarão

imediatamente para os Estados Unidos, para serematendidos e servidos pelas maravilhosas garçonetes. Deminha parte prefiro ir a uma boate onde elas se apre-sentem de busto nu.

CELESTE AÍDA
Eu acho simplesmente maravilhosa essa idéia queos americanos da Califórnia tiveram. Ê um passo adianteno modernismo humano, Ficará mais cômodo para elas,livres dos apertados soutiens, como também, mais agra-dávei para os freqüentadores das boates. Todavia, tenhocerteza que aqui no Brasil isso não pegará.

NATHALIA TIMBERG
Não acredito nessa história. Os lugares públicospara atender a uma freguesia heterogênea, portanto,de princípios morais os mais variados, não podem fazertal coisa. Podem dizer que é verdade, mas eu não acre-

Brigitfce Bardot e JVfarivalda: versões francesalançar na América do Norte Elas não têm mê

dito. Será talvez, propaganda de uma boate isolada, naCalifórnia. É o que penso.

GEÓRGIA GOMIDE
Essa notícia para mim é ridícula e constitue,se verdadeira, um atentado ao pudor público. Será queelas querem servir mesmo os freqüentadores ou têm

a intenção de atrair fregueses para a boate? O bustotão sublime não deve ser exposto, assim, tão vulgar-mente. Concordam com a minha opinião?

JOTA SILVESTRE
Faço parte daqueles que não acreditam nessahistória. Todavia, fico torcendo para'que seja verda-deira. Trata-se de um meio strep-tease muito simpá-tico e com certeza, atraente. Afinal de contas, nessasboates o uísque pode ser mesmo falsificado sem queninguém note isso. Não ér mesmo?

JACQÜELINE MYRNAAcho isso perfeitamente natural. E as moças de-vem ir com o namorado a uma boate dessas. Servirácomo teste. Se êle não der atenção demorada de-mais para a garçonete, então, servirá como marido.

AGNALDO RAYOLNão sou contra a medida, desde que tudo sejarespeitado como um atrativo para os freqüentadores
das boates. Afinal de contas, se hoje as moças seexibem de busto nu em teatros, porque não podem fa-zer o mesmo em um trabalho como garçonete? Masconter os freqüentadores é difícil.

IRMÃ ALVAREZ
Isso é demais! Onde existe calça e palito umacoisa dessa não pode ser permitida. Poderia ficarbem, em países onde existem campos de nudismo. Mas,fora disso é impossível. Infelizmente, o que se tornamais condenável é existirem moças que se prestampara trabalhar assim. Não é mesmo?

e brasileira para ilustração da moda que se quttdo mesmo da novidade. . E têm lá suas razoes.

¦ ¦¦•f.<:

A modo começou nos Estados Unidos e
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pode chegar até aqui!
LEDA FIGUEIRÓ

Dia a dia o homem dá um passo adiante. E.
esse negócio de esconder o busto é mais um precon-
ceito ocidental. Achei magnífica essa idéia das gar-
çonetes trabalharem com o busto desnudo. A reação
do público é igual a experimentada quando vêem a
mesma coisa em um palco.

MARA RÜBIA
Hoje qualquer inovação tem de ser recebida

sem surpresa. 0 avanço do homem que tira fotogra-
fias de Marte, bem justifica a idéia de colocar garço-
netes de busto desnudo numa boate. Se todos aceitam
as fotos, porque não aceitar o busto feminino bem à
mostra? Tudo muito natural...

ROBERTO CARLOS
Não quero dizer que sou favorável ou contra.

Porém, pior do que um casal ir a uma boate onde exis-
tem garçonetes de busto despido (e eles sabem que
ela está ali assim), é o mesmo casal ir a um Teatro
para assistir a uma peça cheia de palavrões. No busto
não há imoralidade.

LUZ DEL FUEGO
• — Vejo com muito orgulho que as minhas idéias

estão sendo aceitas por países mais desenvolvidos. Se
os americanos pensam ultrapassar-me, enganaram-se.
No restaurante que pretendo fazer, além do busto nu,
as garçonetes estarão inteiramente despidas. Todos vão
ver. Mas, não é isto, mesmo?

CAUBY PEIXOTO
— Eu não teria a coragem de colocar garçonetes

com o busto nu, em minha boate, "Drink". Sei que
os freqüentadores vão lá para ouvir música, dançar,
comer ou beber. Não se justifica o que os americanos
da Califórnia fazem. E acho difícil que a idéia seja
aecita em outras boates americanas.

Tereza Raquel e Leda Figueiró (ao lado)
parecem só aguardar os acontecimentos.,.
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LUÍS OLIVEIRA

íHARIOCA do bairro de Laranjeiras, com aniversário
yj no dia 31 de outubro, Claudette Soares é filha do
casal Durval e Dejanira Maria Soares. Conta-se que o
seu pai, fã incondicional da artista americana do Cine-
ma, Claudette Colbert, quis que a filha tivesse igual
nome.

Em criança, Claudette não gostava das bonecas.
Preferia mesmo brincar de artista, fazendo diante de
um espelho, o que via na Televisão. Houve o tempo, em
que juntando-se a outras meninas do bairro, organi-
zou um teatrinho infantil. Também cantava e dançava
em festinhas de amigos.

Mas, Claudette Soares jamais desprezou os estudos.
Estava iniciando o curso Ginasial, quando um vizinho,
levou-a ao programa "Papel Carbono", de Renato Mur-

*-- Meu contrato com á boate Baiúca era apenas
para dois meses. Entretanto, só nessa casa permaneci
por dois anos, aproveitando sempre, boas oportunidades,
para cantar também em Televisão.

E agora?
Estou completando quatro anos de atividades

em São Paulo. Foi no João Sebastião Bar, onde real-
mente alcancei o maior sucesso, o que me deu chances
para assinar bons contratos e viajar, não só pelo in-
terior paulista, como por quase todo o País. Tenho,
no momento, contrato assinado com uma emissora de
TV, onde faço dois programas, além de estar terminando
minha próxima gravação na Mocambo.

Verdade que está feliz demais, sentimental-
mente?

Quando apresentava-me no Ela, Cravo e Canela,
conheci Sérgio Augusto, bom violonista, cantor e com-
positor, que está iniciando a sua vida como artista.
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A cantora da Mocambo ainda gosta de bonecos. Mas o "lulu* c que ganha o seu melhor carinho
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ce (tinha apenas 12 anos de idade). Com o sucesso ai-cançado, firmou-se na Rádio Tupi, dentro do programa"Hora do Guri", onde cantava, fazia teatrinho e erarlocutora. Nele ficou até não mais ter idade para conM-^nuar no programa.
I Deixando a "Hora do Guri", Claudette Soares foiIcontratada pela Rádio Tupi, como cantora (era o iní-

^cio da sua vida profissional, como artista) Vieram
jentao, suas primeiras gravações para a Colúmbia tudo'na base do baião. Foi nessa oportunidade que conhe-ceu Ed Lincoln e êle a tornou "lady-crooner" do con-junto, apresentando-a nas boates Plaza e Drink Daísegum para São Paulo, a convite de Agostinho dosSantos e Pedrinho Mattar, a fim de cumprir contratocom a boate Baiúca. Nessa oportunidade, depois desei^anos, rescindia ela o seu contrato com a Rádio

Paulo™** 
Claudette a sorte <*ue encontrou era São

Daquele encontro veio o nosso namoro. E nos damosmuito bem.
Como é que se conheceram?Êle procurou-me para que eu gravasse a suacomposição, "Barquinho Diferente". Confesso que ape-sar da música ser bonita, gostei mais dele do queda composição. Daí...
Pensam em casamento?
Falamos nisso. Mas, ainda é cedo para maioresprojetos. Tanto êle quanto eu temos ainda muita coisaa fazer, em nossa vida artística, antes que chegue aoportunidade de um casamento. Ficamos mesmo apenasno namoro.

Finalizando a sua entrevista, riaudette Soares dis-se-nos que em São Paulo só tem uma tristeza. São assaudades enormes do Rio. E que para amenizar, tema recompensa de estar sendo muito bem paga. Já
fu uro ° 
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POIS a "mamãe" aqui des-
cobriu que o Roberto Müller,
mesmo com aquela cara de ga-
roto, é casado (no Maranhão)
e tem uma porção de filhos...
Quem diria, hein?!

ALIÁS, o mesmo Robertinho
Müller está mandando para a
família todo o dinheiro que vem
ganhando em Discos... (Já
comprou até um armazém de
>êcos e molhados, não foi ben-
sinho?).

E O Wanderley Cardoso ago-
rà está usando 'bolinhas de be-
serro, alinhadíssimas. Vai vi-
rar moda.,.

E NOUTRO dia encontrei o
mesmo Wanderley Cardoso, len-
do um livro de versos e, de vez
em quando, dizendo alguns,
em voz bem alta... (E* a pai-
xão dele!).

MARTA MENDONÇA pedindo
a. Jair^Amorim que fizesse uma
canção definindo seu amor por
4Memar Dutra. (E o casal mais
apaixonado que eu já vi!...),

*

MONSUETO com muita von-
tade de deixar de ser cantor e
artista de TV. Diz que vai ago-
ra apenas compor músicas e
pintar quadros, pois como pin-
tor ganha mais que como artis-
ta e não tem que esperar paga-
mento de cachês...

MARÍLIA BATISTA tem uma
coieção de pássaros fabulosos!

ANGELA MARIA está exh
grandes preparativos de mon-
tagem de sua casa, na Ilha do
Governador. (O casamento está
próximo!.. . h

JUSSARA NEY desfilandor9ua 
plástica em Copacabana em

ERASMO CARLOS terrível-
mente apaixonado. Ainda não
posso dar o nome dela...

SANDRA MOURA está can-
sada da barca de Niterói e doi-
da para morar no Rio...

CLÁUDUA CARDINALE tem
gasto bom dinheiro em boti-
ques cariocas. E dizem que só
compra vestidos fora de moda...

ANTES de voltar aos Estados
Unidos, a cantora Astrud de-
clarou que se João Gilberto qui-
zer voltar para ela, não haverá
imedimento. Ela ainda o
ama, embora êle tenha se ca-
sado com outra!

A JOVEM e bonita atriz Hay-
dée, da TV-Tupi, prossegue de
romance firme com aquele
simpático engenheiro da Pe-
trobrás...

ULISSES GOBI tem uma co-
leção de chaveiros. Uma cole-
ga sua da TV-Tupi quase per-
de um vindo da França...

MARIA POMPEU provocando
reboliços em Copacabana, que-
rendo comprar sapatos. O tu-
multo foi porque estava com
calças justas demais!.,.

ROGÉRIA, travesti da boate
Stop, que antes era maquilador
da TV-Rio, brigou, sem motivo,
com o seu ex-colega Paulo Fer-
reira, também do Canal 13.

ENCONTREI o Jackson do
Pandeiro com um pedaço de
papel, absorto e escrevendo.
Pensei que era.u*a música que
estava compondo, mas não, era
uma receita de um prato para
o seu restaurante "Zi Cartola"...

MARA Dl CARLO parece que
encontrou,! -tios braços de Ufcn
conhecido galã, o amor que es-
tava esperando, há tanto tem-
po...

NOSSA! As calças do Orlan-
do Dias estão cada dia mais
apertadas. Cruzes!...

WANDERLÉA andou passean-
do de avião teco-teco, lá no
Norte. Adorou aterrissar numa
praia deserta, para uns mergu-
lhos longe dos fãs.,.

LUÍS DELFINO, ultimamen-
te, tem se vestido com uma ele-
gância tal, que chega a espan-
tar os seus companheiros de
trabalho.

MARIA BETHÂNIA é mes-
mo imprevisível. Se fôr convi-
dada a cantar' num programa
de TV de um amigo, é capaz de
pedir 50 mil cruzeiros. Mas, se
fôr chamada por um empresa-
rio pede um milhão de cru-
zeiros!...

O TRAVESTI Carmem (que
é escurinho) arranjou um amor
português em São Paulo, quan-
do de sua apresentação na Ca-
pitai paulista...

A MARIVALDA anda aborre-
cida com o Coronel Fontenelle.
Tudo porque, na porta da Casa
dos Artistas, arriaram os pneus
de seu Volks, por alguns minu-
tos deixado em local proibido
de estacionar. A menina ficou
uma fera!...

CIRO MONTEIRO recolhido
ao "estaleiro". Seu rim deu o
prego por ter interrompido
muito cedo o "regime Lácteo"
que o niédico recomendara.

AMÍLTON FERNANDES que
andou brabo porque certa mo-
ça da TV-Rio saiu ao lado dê-
le, em um jornal, como sua na-
morada, agora explicou o por-
quê: êle está amando em ver-
dade uma mineira e ela é ciu-
menta!

LUZ DEL FUEGO muito
preocupada. Sua Ilha do Sol foi
visitada por malfeitores, moti-
vo pelo qual ela deu queixa à
Palícia e reforçou o seu policia-
mento. (O que será que eles
queriam lá?).
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FILHA de peixe... Eu soube
que Verinha, filha da Nora
Ney, também vai seguir a car-
reira artística, como cantora.

SILVINHO usa uma medalha
do Menino Jesus, presente de
sua esposa. Tem lhe dado mui-
ta sorte. Não se separa dela de
jeito nenhum.

SE Chacrinha fizesse um con-
curso para ver quem come mais
ligeiro, êle mesmo seria o ven-
cedor, pois almoça em menos
de cinco minutos...

ORLANDO DRUMOND com-
prou um Fusca-64, creme, ti-
nindo, à vista, por quatro mi-
lhões. Dublagem dá hein, nê-
go!?...

TODA a família de Herivei-
to Martins (irmão e irmãs), es-
teve no Miguel Couto para sa-
ber notícias de Dalva, apenas o
próprio Herivelto é que não
apareceu lá, (mas ficou a par
de tudo, que eu sei.).

ALIÁS, muita gente impor-
tante tem se interessado pelo
estado de saúde de Dalva de
Oliveira, até o ex-presidente
JK mandou-lhe telegrama de
Paris.

A VEDETE Nilza Brioni cho-
ra até hoje a perda de seu amor
português, super-milionário A
moça voltou ai Brasil e o Joa-
quim ficou por lá.

ROBERTO MUNIZ está ne-
gociando um carro. Êle quer
dos grandes!...

JÁ o Luís de Carvalho vai re-
ceber, mês que vem, o seu
"Fusca", comprado pela Caixa
Econômica.

O LUÍS DELFINO tem se re-
velado um papai tão cuidadoso
que toma a si o trabalho de
dar mamadeira à filhinha,
Adriana.

1VON CÜK1 voltou de Portu-
gal muito feliz pelo sucesso.

mas preocupado pois, sua espo-
sa, Ivone, adoeceu, vitima de
hepatite.

JOHN HERBERT e Eva Vil-
ma desistiram de morar no Rio,
retornando à casa que pos-
suem, em São Paulo.

E O Aldo de Maio tem anda-
do numa verdadeira elegância
britânica, com colete e chapéu
gelo...

TUTUCA anda sério demais.
O que terá acontecido com o
meu amigo?

WANDERLÉA apesar de ca-
rioca e de gostar das praias do
Rio, tem uma adoração inten-
sa por Fortaleza. Volta e meia,
lá está ela na capital cearense
Por que será?

A BONITA Elizabeth Hart-
mah abandonou a carreira ar-
tística. Motivo: casou-se com
um milionário.

ESTA para ser marcado o ca-
samento do Arnaldo Artilheiro,
diretor de TV do Canal 13 com
a cantora Maria Helena chega-
da há pouco tempo da Europa.

JOSÉ RICARDO está com um
medo terrível de engordar. Até
para tomar cafezinho, põe pou-
quíssimo açúcar...

DALILA, aquela vedete por-
tuguêsa, é mãe de um garoto.
Mas, não quer nada com re-
portagsm poist acha que esta
afastada da TV e o seu marido,
um criminalista, não gosta do
assunto.

f©#0

O APARTAMENTO do casai
Randal Juliano-Darci Oarlota,
à Avenida Paulista, é uma be-
leza, principalmente a deco-
ração.

J. MAIA, quando briga com
alguém, gosta de dormir no
chão!...

LISA NEGRI estava toda cho-
rosa e esquivando-se dos co-
nhecidos, na noite de autógra-
fos no saguão dos "Diários"...

ESTÁ faturando alto a Ele-
nive Fayon. Os convites para
shows não param e o "tutu"
vai direto para o Banco.

E ME CONTARAM que certo
cantor casado está de romance
firme com uma garota de Cam-
pinas, que vai semanalmente à
Capital paulista.

..LÉA CAMARGO e Clarice
Amaral fizeram as pazes. Fi-
quei alegre com isso!!

ZILDA CASTRO passou a
usar uma figa, para que não
lhe tirem a sorte que tem

DESCOBRI que o novo amor
da Jacira Silva éoM.P.

NELI REIS está com um Im-
pala de deixar qualquer um
com água na boca.

- CONFIDENCIÀLMENTE...

ESSE PESSOAL é mesmo muito maldoso.. Imaginem que :an-

dam espalhando por ai que a Cláudia Cardinale nao e de: da¦ wr-
te a ninguém Dizem e contam que ela deu uma entrev,?l%n.° ™"

ácto Ò" anabara e no dia seguinte o Governado.-Lacerda foi ata-

cado de "bico de papagaio", Foi apresentada a Jece_Valadao^ no

dia seguinte o carro do artista sofreu um acidente. Elogiou as

Jualfafdes físicas de Gláucio Gil e dias depois *¦£*"*£ "£
farte Foi apresentada na TV-Globo a Hilton Gomes e*ft

pois também sofria um enfarte. No primeiro alacdf.*,,?aS?
o caminhão da produtora incendiou-se. Filmou na-¦ saída do ttu
nel Novo de tarde, para na madrugada segu.nte no mesmo local,

haver o desastre com o carro de Dalva de Oliveira. .. (Bem. Ago
ra ela já viajou!)

i :(.:..
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,EPOIS de atuarem . juntos
no filme "O Pagador de

Promessas", recebendo não
apenas ps elogios nacionais, co-
mo os da crítica estrangeira,
Glória Menezes e Tarcísio Mei-
ra firmaram-se como artistas
conhecidos. E fizeram juntos
diversas novelas românticas pe-
Ia TV. Foi, quando na vida
real, os dois chegaram mesmo
ao casamento.

Depois do matrimônio passa-
ram a residir em uma casa lo-
caüzada num dos bairros ele-
gantes da Capital paulista. E,
receberam então um herdeiro,
que não queriam apresentar em
reportagem.. Convém acresceu-
tar que o casal, em todas as
suas entrevistas gosta apenas
de referiíKse ao trabalho artis-

M^co, deixando de lado tudo o
que diz respeito à felicidade
conjugai. Acham que isso é um
assunto íntimo. Glória até re-
sume todo o assunto com estas
palavras:

—• Temos um f ilhinho que é a
nossa» própria vida, temos uma
Vemaguete, temos dois cachor-
ros, mas não conseguimos tele-
fone próprio...

Fala assim, sorri amàvelmen-
te, irias tanto ela quanto o
marido insistem em que seu fi-
lhinho não seja fotografado
para reportagens. Fazem mes-
mo questão de esconder este
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-furo" autêntico.
Todavia, temos a fotografia

que tanto os fãs dos dois sim-
páticos artistas desejam ver. E
resolvemos publicá-la, após con-
siderarmos que o fã é parte in-
tegrante da vida do artista.
Êle merece ser atendido em sua
natural curiosidade. Por isso,
publicamos aqui a foto tão ar-
dentemente solicitada, quer
através de cartas ou telefone-
mas.

Temos certeza, que após essa
publicação, os fãs de Glória Me-
nezes e Tarcísio Meira, exulta-
rão. E que os dois artistas sen-
tir-se-ão igualmente felizes.
Afinal de contas, trata-se de
uma criança linda, que só po-
de orgulhar os papais.

Quanto a nós, resta-nos o
consolo de haver atendido ao
que nos foi solicitado, sem que
o nosso procedimento possa ser
ao longe, alvo de qualquer re-
criminação. Era um "furo" que
eles guardavam. Mas, agora foi
dado.

O casal de artistas
numa pose de longe

das telenovelas.
Todo o tempo dis-
ponível de Glória
Menezes e Tarcísio
Meira é para o lar.
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V VOCÊ COSTUMA MENTIR?
Minto desde que a mentira
possa trazer um benefício.

$ TEM ALGUM COMPLEXO?
Tenho: da velhice.

RECEIA A MORTE?
Não posso receiar uma coisa
certa...

9 PREOCUPA-SE COM O Dl-
NHEIRO?
Não. Porqiue com os com-
promissos que todos temos
o dinheiro não nos per-
tence,,.

$ SARE GUARDAR SE-
GREDOS?

—. Em algumas vezes...

m LEMBRA-SE DO PRIMEIRO
BEIJO?
Qual dos dois? O matemal
ou o de amor?.,.

$ CONFESSA TUDO AO PA-
DIJ£?
Nunca, fiquem, sabendo....

ACHA-SE UMA PESSOA
PERFEITA?
Não, que é que ha?!..,

CITE UM DEFEITO SEU?
Ser earrancudo, vejam só!

$ JA PEDIU DINHEIRO EM-
PRESTADO?
Muitas vezes. Mas, pago
sempre!

*

$ REZA ANTES DE DORMIR?
Não. Penso no meti dever.

# GOSTA DE TER INIMIGOS?

— Não. Pra que, minha gente?

# TEM DINHEIRO GUAR-
DADO?

-— Deus me livre!... v

GOSTA DO SEU NOME?
Gosto, fcaíl...

O MUNDO E' BOM?
Para uns, sim, para outros
não. Sabem como é...

VOCÊ E' FELIZ?
Graças ao bom Deus!

ACREDITA EM MACUMBA?
Não. Mas não condeno quem
acredita.

RECONHECE OS SEUS
ERROS?
Sempre. E' uma virtude,

não?

GOSTA DA SOLIDÃO?
Adoro. Eta, coisinha boa!.

DORME PENSANDO
EM QUE?
Se penso... não durmo!

>

TEM PREGUIÇA?
Não. ó xente, que diabo é
isso?

ACREDITA EM AMIGOS?
Nos verdadeiros, sim!

ESPERA FICAR MILIO-
NARIO?
Já sou, embora o que eu te-
nha não seja meu.

COSTUMA DAR ESMOLAS?
Escondido, escondidinho..

SEU DESEJO ATUAL?

Ter uma velhice tranqüila.

ONDE DESEJARIA
MORRER?
Dormindo, como morreu mi-

nha mãezinha.

TEM DIAS DE MAU-
HUMOR?
Tenho. Quando se aproxima

o dia do pagamento de um
titulo e a coisa não anda
bem...

COSTUMA TER PESA-
DELOS?
Costumo. Sou alérgico.

DEPOIS DO BRASIL QUE
PAÍS GOSTARIA DE CO-
NHECER?
Em primeiro lugar, Portugal:-
em segundo, Portugal em
terceiro, Portugal! Tá?

+ DEU MUITO TRABALHO
AOS SEUS PAIS?

-- Não. Eles é que me deram
muito... é como trabalhei!

CONHECE ALGUÉM EXEM-
PLAR?
Conheço, mas não sei se se-
rão ou não. Pôr vezes a
gente se engana.

GOSTA DE DORMIR DE
DIA?
Gosto, numa rede.

GOSTA DE OUVIR ANEDO-
TAS PICANTES?
Não. Gosto de anedotas es
pirituosas.

JA CHOROU DE RAIVA?,
Já, quantas vezes!

.M00HKT^-
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9 E DE TRISTEZA?
Eu e o povo de Miguel Pe-
reira estamos chorando com
a injustiça que estão fazen-
do ao Dr. Marcos Calmon.
médico que salvou a vida de
muita gente, inclusive a mi-
nha.

$ SABE CONTAR ANEDOTAS?
Ruim como o cão!...

FALA QUANDO DORME?
_~ Helena diz que sim.

FALA OUTROS IDIOMAS?
Nem o Francês de Sobral ..

9 QUER VIVER ATE QUE
IDADE?
Quero viver até que possa ser
útil.

JA XINGOU ALGUÉM?
Já. De fio dessa, daquela e
daquela outra, e às vezes
costumo dizer as do fim.

CONFIA EM QUEM?
Confio em cachorro, mas
não confio num cachorro...

FALA SOZINHO?
E' o que mais faço, princi-
palmentc viajando.

0 JA TEVE DECEPÇÃO COM
AMIGOS?

-r Não. cs amigos são sempre
amigos.

% JA VIU ALMA DO OUTRO
MUNDO?
Não. . . e vocês?

SABE FAZER CARINHOS?
Claro, a meu modo...

TEM MEDO DA VELHICE?
De velho, não: mas da ve-
ihicè, sim

ACREDITA NOS SANTOS?
Em todos!

FAZ SEGREDOS DOS SEUS
PLANOS?
Não. Pra que isso?

SABE BEIJAR BEM?
Dou minhas boquinhas..

€> QUAL A PERGUNTA QUE O
ABORRECEU?
Gostei de todas. Estou gra-
tissimo à REVISTA DO RA-
DIO a oportunidade de estar
mais uma vez em contato
com minha gente de todo o
Brasil
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MAS BONITO
I?M duas colufwis do "Jornal
JLj de Maricá", órgão tradi-
cional do Estado do Rio, o
cronista João Pelipe situou,
em palavras amáveis e mui-
to reais, o êxito desta Revista
e o trabalho de seu fundador,
Anselmo Domingos. Trans-
crevemos, a seguirt esse co-
mentário que sensibiliza a to~
dos da REVISTA DO RÁDIO.

Foi naquela salinha do edifício
grande que floriu uma das maiores
empresas Jornalísticas do Brasil. Reu.
nindo as parcas economias, imbuído
de um sonho antigo, e sem temer as
concorrentes ("Carioca", "A Cena
Muda", "Noite Ilustrada", etc), que
eram as donas do público brasileiro,
Anselmo Domingos fundou a nossa "Re-
vista do Rádio" (Editora Ltda.). Gra-
ças à boa estrela que ganhou de berço,
AD foi crescendo, enfrentando noites
indormidas, sacrifícios sem conta, cor.
rendo quase todas as oficinas gráficas
do Rio: imprimindo aqui, grampeando
ali; correndo as bancas no "trabalho"
junto aos amigos jornaleiros; cavando
permutas nas emissoras de Rádio; ar,
rumando catálogos inúmeros para a
feitura dos tradicionais "rolinhos". E a
primeira máquina impressora foi adqui.
rida, Deus sabe como. Atrás dela o
horizonte; ganhou a cor azul. E da sa-
linha do Ed. Darke passou a RR para
a Rua Santana, isso depois de tudo
medido e acertado. Aí pronto: ganhou
a circulação nacional a revista-sonho de
Anselmo Domingos — o que ainda é
até hoje mesmo vitorioso. Surgiram
depois o "Vamos Cantar'-, "Vamos
Rir", "Revista do Esporte", "Chico e
Chica", e de permeio os famosos ál-
buns do Rádio e do Esporte. AD não
parou, entretanto. Sem estardalhaço,
comprou uma bela área na Rua São
Luís Gonzaga e começou a planejar o
prédio mais bonito do bairro Imperial.
E sem pressa,, procurando o melhor,
o prédio tomou forma e tornou-se rea-
lidade. Hoje, lá está majestosa a nova
sede da "Revista do Rádio Editora
Ltda.". Dia 25 de julho, próximo, às
10 horas, ela vai ser entregue ao
povo, ao público que prestigia através
dos anos todas as publicações lançadas
por Anselmo Domingos, homem mode-
rado e simples, que fala baixo para ser
entendido (e conseguir tudo). Foi uma
batalha bonita a vencida por Anselmo
Domingos. E não foram muitos os sol-
dados a ajudá-lo, mas a firmeza do
general vencedor fêz ruir a fortakza
das concorrentes e a "Revista do Rá-
dio" ganhou a total preferência do pú-
blico. E vaticinamos: AD não vai pa-
rar aí. Com um dos melhores parques
gráficos do País, e sua boa estrela o
impele a isso, não vai parar nas revistas
que edita atualmente. Grandes planos
estão sendo traçados para futuros lan-
çamentos e não tenham dúvidas que.
trazidos à luz. significarão novas vitó-
rias para Anselmo Domingos, que fala
baixo, moderadamente (e consegue tu
rioV
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SEMANA

21 DE JANEIRO A
19DEFEVEREIRO O

Novamente seu signo se acha em po.
sição vantajosa. Deverá agir com a
maior confiança acreditando no pleno
sucesso das iniciativas. O discernimen.
:o e sua personalidade muito ajudam
à oportunidade das decisões e sorte.

22 DE JULHO
A 21 DE AGOSTO

Semana inexpressiva sõbrc diversos
temas. Coração indiferente e desaní.
mado. Diminuição de oportunidades
progressistas e algumas dificuldades
no setor das inversões, Tenha acuida-
de e espere ser mais feliz no trabalho.

20fóFm*£//T0
Â2Ú0EMIEÇ0 El

Configurações triunfantes em vários se-
tôres. Amor e compreensão. Poderá
assinar contratos e rever novos proje-
tos assim concretizando situações cer.
tas. Vantagens financeiras e lucros nos
juros. Saúde frágil, Muito repouso.

22 DE AGOSTO
A 22 DE SETEMBRO]

Com diplomacia e otimismo fará ma-
ravilhas em sua profissão e iniciativas.
Alerta para uma grande novidade re-
lacionada com as finanças. Inspiração
romântica e gosto artístico. Passeie
e faça ginástica para ter muita saúde.

P8B|P^3^j 21 DE MARÇO
A 19 DEABRIL Eli23 DE SETEMBRO

A 22 DE OUTUBRO
fr*#fr

Período meio difícil exigindo atenção
e mais cuidado. Coração aflito e ^nal
entendido por que você tanto prefere.
Na profissão encontrará momento
amargo, mas não deverá ressentir-se
porque .a justiça se fará muito breve.

Conheça primeiro o ambiente para de-
pois revelar toda a intenção sincera e
afetuosa. Os negócios apresentam-se
perigosos no que se relaciona a imó-
veis e novas compras, Recrear a men.
te e praticar exercícios moderados

20 DE ABRIL
fl 20DEMAIO

23 DE OUTUBRO A >
21 DE NOVEMBRO

Há muito favor dos astros para Cste
signo que você deve aproveita''. Qual.
quer decisão de maior importância
será ventilada e novas idéias surgirão
para ajudar. Carreira em franco pro.
gresso. Ginástica e saúde em harmonia

Dias festivos e encantamento sentimen-
tal. Depois das amargas voltam en-
fim as possibilidades da ambição rea.
lizada. Transações vultosas e abnegados
fluidos para todos os interesses. Viagem
c informações novas e muito úteis

H «3«P 21OE MAIO VmTm
BABâlrak 21DE junho maLZJm 22 DE NOVEMBRO

A 21 DE DEZEMBRO

Mantenha rotina em todos os assuntos.
Coração enamorado e tentando acertar
ponteiros. Negócios arredios para .1
bolsa e cautela nos gastos menos úteis.
Faça concessões quando tratar dos in-
terèsses importantes e muito seguros.

Ocasião pouco favorável às questões do
coração e temas familiares. Se fazer
compreender é complicado mesmo. Es.
tude os projetos que lhe pareciam inú-
teis. Talvez encontre agora quem quei
ra associar.se. Angústia. Muita saúde.

mm 22 DE JUNHO
A 21 DE JULHO

1
22 Dt DEZEMBRO '

'A 20 DE JANEIRO

Se tentar reagir contra a angústia po
dera ver realizado o sonho de amor.
Ninguém é tão certo e perfeito que
possa apontar somente as falhas em
outros. Se faça juiz de causa própria
e Deus ajudará. Tudo azul e saudável.

Ventos mais calmos deverão ajudar a
algum entendimento novo e você de-
verá pensar e agir bem. Afaste-se dos
bajuladores e das propostas duvidosas.
Aplique o capital se confiar e receba
os juros do seu esforço. Nervos calmos
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•SINCERAMENTE Seu" é 6~ título de uma nova das muitas séries que a
>3 Rádio Eldorado começou a apresentar, desde o dia 1.° de setembro

Em cartaz às 13 horas de segunda à sexta-feira, tem na apresentação os
nomes queridos de Paulo Monte e Vera Brito, que dialogam, ao micro-
fone da emissora dos 550 quilociclos, sobre assuntos que falam à curió-
sidade das ouvintes — e interessam aos homens. O programa tem o pa-
trocínio de "Ultralar" e "Ultragaz" m Na foto, Osvaldo Luís, diretor
das programações da Eldorado, conversa com os apresentadores de "Sin-

ceramente SeuM. O programa já se firma como dos mais ouviüos.
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•! \ QUARELA Nordestina" e -Forró no Asfalto" —
'0- 

eis dois programas alegres e simpáticos,
na linha de atrações da Rádio Eldorado. Têm o co-
mando do comediante e compositor Gordurinha. De
manhã, às 7 horas, e à noite (às 20), êle anima êssses
cartazes que têm o patrocínio, na ZYZ-22, de **A Im-
pecável". São duas festas que o Rádio leva a todos.

-OELAS Esquinas da Broadway" é um programa
A para os jovens de espírito, dentro da linha de car-

tazes atrativos que a Rádio Eldorado faz chegar aos
seus ouvintes. Com transmissão às 17 horas, de se-
gunda à sexta-feirat a série tem o comando de- Ro-
berto Nunes e movimenta gravações inéditas no Bra-
sil — inclusive um fã-ciube entusiasta dos "Beatles"

\ LAN Kardeck fdiretor-comercial) e Galhardo Guaya-
Á nás (Superintendente de Publicidade) dão boas-
vindas a Borelli Filho, que ingressou na Rádio Eldo-
rado e nessa emissora, além de dinamizar o departa-
mento de divulgação, está produzindo programas de
jazz e "Melhor das Doze", discanálise patrocinada pela
RR: é um hit-parade como nunca se fêz no Rádio

.....

TOSE Paulino é outro que faz estréia na Rádio Eldo-
»l rado, comandando um programa que tem tudo para
ser sucesso — e começa a despertar as atenções do
público ouvinte. Trata-se de "A Verdade Musical",
programa dos "Maios Miami", com a comprovação
exata do que é sucesso em Disco. 12,30 horas, das se-
fundas, quartas e sextas-feiras, em 550 quilociclos.

i

mMW"^ -flfll flfll

P?Y "II

flflflflflflflflflflflflflflk -* WflflB
¦ "- y fll ¦

ig ^^^^ \flj k. .^gMljtflflBBBBBBBBBBBBBi

^fl^flfl flflT flflfll flflfll^ - >Yiàllflr^fl—I

'¦'âfiflHflT^flflfll^^^J W MmmMM- Mm ra^Rfllfll flL < fl flflflflflflflflflflflfl" Jky

"^1 Bx - * fli.. ~*^ TfsBfc ásfsll^rv- .-'ji-.. -.-—joiIBbSj ¦JAflWi.PJiiiflL1 ^1

SW'"'- Hk^lB——'fll ± 
------ v .5aW,^-.

.;^ y*^PJHB] Bwsi«tBflj ^pflBi

i m

fl ^"^ ¦

¦flflflflflflflflflV^ ^flflflH
Ifl'' ¦ V 

' ^Mm B
¦fl» ? • "^fl I*7

i«**fl^r fl ^a^Y''"' - ^fl
fl flV- ^flT fl É—1fll S

H. ^B 
^^| flfltfll Ifl IflflJBl •flflJRflflflflBflflflflflflflfl>âflflflflflr

ihs—i^ . . WMMmm
-Y :-V



nrfn-!-^^

'¦¦¦¦- ¦ . " " ¦¦ - XxA/ -¦ .'' x 'A'" . / .' ¦' 'A '.-',' 
,- .-¦',/¦¦',;" ¦'¦; .'¦ ¦ -•¦ ,. .' '

¦'• A"./A ' A:• 
?'¦:

'¦"¦'' ¦ 
¦ ¦ ..'./¦' ¦ ¦ . • ¦

i .'•'"¦ 
' 

x'.*.- '¦¦;- .: -..'¦."',.;'¦ •.,. 
, ,-, , ' ' X ..... v-L 

'• 
/¦/-. L X •»,V:.*'¦¦•.'.. " "•"¦ 

X .,/• ¦•'.¦¦.'

ESTA 
é a i

.

raniília feliz de Aírton e Lolita Rodrigues: êle é produtor de
TV (Tupi, de São Paulo) e ela a intérprete de tele-novelas que emo-

cionam a milhões de pessoas, tíoni a filhinha Sílvia Regina (de 14 anos
de idade) e a mamãe de Lolita (a estimada P. Izolina), eles vivem numa
casa maravilhosa, no hairro do Sumaré, na Capital paulista. A foto é
típica de um Álbum-de-faniília e serve para mostrar que, longe da fantasia
dos espetáculos de TV, também os artistas vivem como os seus próprios fãs.
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da ItlGlCino ire
# ATÍLIO CERINO

m MEIRA GUIMARÃES é ire-
quentador assíduo — talvez o
mais assíduo — do Porão 73,
casa noturna das melhores da
Zona Sul, no princípio da Av.
Copacabana.

RrENÉ RIAL, dos melhores
travestis do País, tem atuação
de bastante destaque em 'Very,
Very Sexy", no Top Club. À
iluminação do show está a car-
go do Josemá.

NORMA, morena bonita de
verdade, está fazendo a dobra-
dinha Recreio-Pigalle. Agra-
dando em cheio em ambas as
casas.

m SERGE RODE, cantor fran-
cês, no La Maison (ex-Corridi-
nho), onde nâo se come bem,
embora os preços sejam carís-
simos.

ALMEIDINHA também está
no Recreio fazendo as suas dia-

• LUÍS BANDEIRA recebe no
Sky Terrace, casa noturna das
mais bonitas do Rio, principal-
mente pela maravilhosa paisa-
gem que dela se descortina.

« DE PAULA, apesar da pou-
ca promoção, vai faturandc
bem no Pigalle, com o show in-
titulado "Desfile de Misses"

GUARDE,

ill

sL ¦¦.¦'.-

- a revista que trax as letras dos
maiores sucessos de hoje e de sempre

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

vamos caras
200 LETRAS DE C ADA VEZ •

(EM TODAS AS BANCAS).

• • • • %

^^%\-^5f

6 NORMA BENGUEL realizando temporada no Zum-Zum, onde
os precinhos são proibitivos. Norma continua a artista de talento
que sempre aplaudimos.

% WILSON GREY tem bom papel em "Chico do Pasmado", ora
em cartaz no Teatro de Bolso. Quem também esta na peça — e
agradando — é o Gilberto Martinho.

PITTY e WANDA, gêmeas argentinas, lindas e cheias de cur-
vas, agradam demais em São Paulo, no Michel. Não demora e es-
tarão no Rio.

ROUZAS anunciando os últimos dias de "Les Girls" no Stop e
falando da estréia de "As Cortesas", dentro de poucos dias Tudo
na base do travesti.

MARIA BETHANIA na Paulicéià no show do Arena.

MARLY, moreninha, baixinha, bonitinha, é das melhores pro-fissionais da GB entre a« show-girls. A moça está no elenco do
Rival.

BARBARA ÉDEN voltando às madrugadas cariocas e fazendo
sua boa apresentação no La Vie en Rose, no Beco do "Joga a Cha-ve, Meu Amor".

1LVA NINO é uma excelente atriz e vale a pena aplaudir a mô-ca em "O Pagador de Promessas**, no Teatro Princesa Isabel.

bH
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Cantora da Rádio Nacional.

#1 Batizada como Nita de
Araújo Santos.

$ Nasceu em Ponte No,va —
Minas Gerais.

#> Tem curso de Inglês.

a) Aniversaria no dia 26 de
junho.

Tem curso completo de
canto e piano.

Cabelos e olhos castanhos
— e lindos!

*> lm56 de altura com 53
quilos de peso.

Não tem hora de dormir e
Acordar Varia de acordo com
seus compromissos.

Teve com a mamãe (D.
Ester de Araújo) os primeiros
conhecimentos musicais.

Mora no Posto Z em Co-
pacabana, com belíssima vista
de um décimo andar.

Não suporta a cor preta

$ Gosta de tudo o que é
moderno, inclusive da bossa-
nova.

$ Acha que elegância é con-
junto harmonioso.

9 Emociona-se com tudo que
representa sentimento.

$ Dirige muito hem seu carr
ro DKW-Sedan, caramelo

m Tem coração generoso:
não pode ver sofrimento.

$ Diz que não sabe o que é
medo.

Admira o homem perso-
nalíssimo e de bom caráter.

*

Não fuma, não bebe e não
joga.

$ Coleciona boas amizades

m E' alegre, sempre

Não se mete na vida de
ninguém Respeita a opinião
alheia

0 Mudou o gênero de seu re-
pertório, por ser mais comer-
ciai o popular

Não esquece sua estréia
em Radio, no programa "Papel
Carbono"» do Renato Murce

dá* xriHHE
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Texto c fotos cie
WALOEMIR PAIVA

I \E Própria, cidade sergipana as
Af margens do rio São Francisco,
a morena Janúsia não tem a menor
lembrança. Lá ela nasceu. Porém,
com apenas três meses de idade foi
levada para Aracaju, onde teve sua
primeira infância. E não demorou
muito na Capital do Estado. Já aos
sete anos de idade, seguia para mo-
rar em um subúrbio carioca. Nele
cresceu, freqüentou a escola prima-
ria e assim que se julgou capacitada
para realizar seu maior sonho, apa-
i eceu em programas de calouros do
Aérton Perlingeiro, então na Rádio
Tupi. Ela, cujo nome completo é

CALOURA GANHA
flflfl L .wK\\m.MB:
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Janúzia enfrentou o gongo para se afirmar como cantora: ganhou prêmio e começa carreira

Maria Janúsia Silva, queria ser mes-
mu cantora.

Dos programas de calouros passou
a atuar em programas de animado-
res de auditórios. Foi quando se tor-
nou profissional, ingressando como
lady-crooner da orquestra de Alcides
Silva. Dela passou para a orquestra
de Astor, esteve na boate do Copa-
cabana, indo, finalmente, como con-
tratada para a Mayrink Veiga.

Cantora de recursos, sambista e
intérprete de vários gêneros musi-
cais, ressentia de uma oportunida-
de nos Discos. Foi quando um aos
seus maiores amigos resolveu aju-
dá-la nesse iptento. Tratava-se de
Zé Kéti, o compositor, que não pou-
pou esforços nesse sentido. Andou

de gravadora em gravadora, até con-
seguir que ela gravasse na Mocam-
bo. 0 disco de estréia da Janúsia
está na praça. Trata-se de um com-
pacto, com dois sambas, de autoria
de Zé Kéti (••Romance Proibido" e
"Nunca Mais Serei Feliz" . Diz a
cantora:

~ Desde, criança eu só imaginava
transformar-me em cantora de Rá-
dio. Assim que tive idade suficiente,
assistia dos auditórios aos progra-
mas das intérpretes famosas. Logo
depois compareci como caloura. 0
gongo não atrapalhou jamais e isso
deu-me entusiasmo para continuar.
Houve no meu caminho de luta,
muitas pedras a remover, como
acontece com toda artista. Graças a

Deus, agora o tenho mais fácil
Custou a surgir a minha grand**
oportunidade. Mas. parece que che-
gou.

Diz "parece que chegou"?
Sim, porque desejava gravar

um Disco para ser o meu cartão
de visitas. Conheço muito bem a
fórmula de um disco fazer sucesso.
Deixá-lo na prateleira ó contrapro-
ducente. Tenho mesmo de trabalhar
para que êle seja tocado, e só assim,
o público tomai á conhecimento dele.
Mesmo a cantora de renome, hoje,
está obrigada a trabalhar o seu dis-
co,

Que diz do sucesso financeiro
até agora?

O que ganhei mal deu para
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comprar vestidos Felizmente tenho
a minha família que me ajuda c m-
centiva. No futuro irei recompen-
sá-la. Tenho confiança que um dia
comprarei uma casa para mamãe.

Como você vive?
Continuo a residir em um bair-

ro afastado do Rio. Acordo às vê-
zes, pela madrugada, afim de nâo
perder os compromissos assumidos
pela manhã, no Centro da Cidade.
E tudo em mim gira em torno de
minha carreira. Não tenho tempo
para outra coisa.

Até para amar?
Para o amor a gente encontra

sempre a oportunidade. ..
Quem é êle então?
Não pertence ao meio artístico

e não quer se tornar conhecido por
ser o namorado de uma cantora.
Mas, êle existe e nós nos amamos
muito. O amor não perturba o es-
forço para o desenvolvimento da
minha carreira.

Por fim o que diz?
Apenas que já me sinto um

pouco realizada. E vou mostrar que
com esforço, tenacidade e constân-
cia, uma pessoa pode realizar o que
quer na vida. Sempre imaginei em
ser uma cantora famosa. E espero
conseguir isso.

Nada mais acrescentou Janúsla,
uma morena que faz tudo para ven-
cer. e bem o merece conseguir, poi.
nela não falta o grande talento de
cantora.
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12.4DJ0 £ DISCO — Está mesmo à vista {ou nos
li» ouvidos como quiserem!) que o Rádio anda
nvendo à base do Disco, congestionando linhas
telefônicas através de pedidos do ouvinte às
emissoras — e coisas que tais, E de" tal forma
anda o Disco se desgastando 7ias emissoras que
o próprio comprador se mostra desinteressado
de comprar a mercadoria de que lhe dão amos-
trás grátis a toda hora!... Faz-se programas
de Discos aos montes, repetindo-se determina-
das gravações até levá-las à saturação, porque
a música X seria o Ai-Jesus dos ouvintes. E co-
loca-se, em emissoras até certo ponto inteligentes,
gravações tronitroantes evi horários noturnos,
como se a explosão sonora fosse realmente o
q%e interessa ao ouvinte que Uga o Rádio para
refugiar-se de problemas numas musiquinhas
dolentes. . . Está-se abusando do pudim, devoran-
do-se o manjar com um apetite pantagruélico.
mal se sentindo o sabor do prato. De tal forma
o Rádio insiste nas "paradas" e nas "últimas
novidades" ques em brave, o público sentirá fobia
alérgica e deixará o seu receptor desligado, à.
guiza de atendimento aos seus nervos. Ou irá
preferir, como no caso daquela eletrola norte-
americana instalada em certos bares dos Estados
Unidos, o disco de silêncio. É uma gravação
absolutamente oca {nenhum ruído), que se boto
para tocar{??) quando se deseja pelo menos
três minutos de silêncio no ambiente...

*7tumt%ú,áa&
-Melhor das doze. a discanálise do sucesso"' é

um programa novo na Rádio Eldorado. Ali será
apresentada a melhor faixa dos melhores LPs, com
um objetivo comentário (poucas palavras sobre a
música, a mensagem poética e a parte técnica do Disco.

Assim, às 23 horas das quartas-feiras, na faixa
dos 550 quilociclos, o ouvinte terá um programa que

não vai repetir a enxurrada de melodias surgidas
noutros lugares. Terá o filé minhão do LP e informes
sobre o que o Disco representa, cm três aspectos fun-
(lamentais.

Até onde vai o sucesso dos Discos chamados de"juventude"? Conhecidos homens de técnica de
venda de LPs e profundos conhecedores do mercado,
asseguraram-nos que, à exceção de dois ou três artistas,
o resto dos chamados "cantores da nova geração" vende
semente Discos para o gasto. Nada que permita gran-
cies lucros às suas gravadoras!

CENTRO: AV. MAL, HORIANO, 3» - ÍEL. 43-9333
NOVA IGÜASSJÚ: RUA 13 OfÉlAIO, 60

CAXIAS: RUA NÜNÍSAÍVES,3S
«NHA: RUA NÍâÉMHJÁv 505:

í;>
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C A T U L O DE
PAULA: com
novo disco, para
fa2er sucesso

MARLENE: a
Continehtal pre-
para seu novo LP

'''í*^^***'"
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PARADA DE SUCESSOS
As 10 músicas em maior evidencia tio Rio e.
São Paulo;,-':4»^lM^^áf-':in9i('proettrada«> em

^.wjo^ é^ #ogfôiho3 (pedidos) na rádio e nos
boates êle;éstôò abaiso. Jfiite resultado ê obtido
através, das pesquisai dos observadores da RR.
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Dutra)
EA SENHORITA

BRIGAREI CONTIGO
fcoMüHer)

MATA

?A<

— O NEGÜfiíHO

— NUNCA MAIS

PS 

— SINFONIA DA

6 — FALHASTE CORAÇÃO
:--:-^j^^s:mym\WMÊÊmmmW^mmÊÊnm\^:í^ i<tt.t'

— GAROTA MODERNA
—- (Wflsoi Stoonal e Dóris Monteiro)

— ESTA MORRENDO O NOSSO A&OR
_ (Fernando Lélis)

10 — O TROVADOR
— (Alternar Dutra)

3. ' ¦ ST
ip — o •

I
arasJ

CARLOS JOS6:
está nos lança-
méritos da C3S

ELLlS REGINA I|
de garganta doente ficou algum

| dias Sem cantar
I

>!** ^ I

— Ao contrário, garantem-nos ainda <*s técnicos no
assunto, há muita gente da chamada velha-guarda

que permanece vendendo LPs em escala das ma;is apre-
ciáveis. Veyxda de um nível certo, sem arrancadas vio-
lentas, mas também sem quedas vertiginosas, E nessa
história de altos-e-baixos estáo muitos artistas que se
rotulavam de campeoníssimos de vendagens...

5 
— Aliás, não é preciso dizer que muitas gravado-
ras começam a mudar seus elencos, dizendo adeus

aos cantores que tiveram a chance da gravação de um
ou dois LPs e não venderam o que se esperava. Curió-
so é que muita gente considerada famosa vai surgir
nessa lista de abandonados...

6 
— Surge, então, a descidpa mais esfarrapada e ma-
tusalênica que se conhece: os cantores menos felt-

zes dizem que não puderam vender tentos e tantos
LPs porque não foram ajudados pela divulgação dt
suas fábricas! Como se esses setores estivessem nas
mãos de ineptos... Pode um divulgador, num passo
de mágica, impingir ao público admiração por esse
ou aquele artista, que não tem mensagem e grava"bagulhos"0

7 
— Disco e mercadoria Instável, que forçosamente
deve ser mantida em temperatura ditada pelo gosto

popular. Quem não ficar de olho nesse termômetro,
acabará é vendo navios. Seja da nossa ou da outra
geração...

MAIS
LANÇAMENTOS
MAIS
SUCESSOS

"33" SIMPLES

CARLOS JQSE:
VOU MORRER DE AMOR
PELA ÚLTIMA VEZ ¦

ROBERTO MÜllER:
.. nj m—n ¦ i ii»«iii» ii iiniimiiiMnni—Tirr- —

QUASE CHOREI DE AMOR
QUE ME MATE A BEBIDA

CATUIO Pi PAULA - THEIMA:
PAU DE ARARA
MARIA MOITA

CARLOS ALBERTO:
Ml' II '¦— inmiiiw ¦¦!

*• QUE Te importa
• A ÚLTIMA loucura

EM1LINHA BORBA:
AMOR ligeiro
AMOR de minha vida

'3;í

DISCOS
I CBS I
•

.-.'»VS,
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Si AM A

Texto d» MÁX GOLD

1701 em Vitória, no Espírito Santo,
i-' que nasceu num dia 24 de de-
zembro, véspera de Natal, a artista
Judith Barbosa. Toda a sua vida
sempre foi ligada à atividade artís-
tiea, porque seu pai, trabalhando em
Circo quando jovem, para lá levou
a família. Mas, Judith só veio n
trabalhar quando se casou aos 15
anos, de idade, com Waldemar Ro-
drigues da Silva, um artista circense
Com o casamento deu-se seu ihgrès-
so no Circo, indo Judith trabalhar
como atriz nos espetáculos teatrais
ali encenados, além de cantar sam-
bas do tipo de Carmem Miranda.

Mas, quem trabalha no Circo tem
que fazer de tudo, e quando faltava
um artista, era chamada para a su-
bstituição. Assim aprendeu várias
habilidades e ficou famosa fazendo
^rola-rola" e "força capilarM. Este
último era dos mais arriscados, poisa moça ficava pendurada pelos ca-
belos lá no alto. De seu casamento,
Judith tem três filhas e um filho:
Johnson (18 anos de idade), Eliza-
beth (15), Nilza (13) e Regina
(com 11 anos). Há cerca de sete
meses, o marido de Judith, do qualela estava desquitada há seis anos,
faleceu.

Seu ingresso no meio teatral prò-
priamente dito, deu-se em 1953,
quando foi convidada por Geisa Bôs-
coli para a sua Companhia do Tea-
tro Carlos Gomes, que apresentava"Mulheres de todo o mundo", üe-
pois, Dercy Gonçalves a lançou, co-
mo atriz, no Teatro João Caetano
em ",A Pomba da Paz". Fêz a seguir,
com José Ferreira da Silva, "Entra
na canoa que a boca é boa". Foi
depois para o Teatro Jardel em -O
Brasil ó nosso". Na temporada se-
guinte estava no elenco de Jota
Maia em "O assunto é mulher". Re-cebeu então convite de "Walter Pin-to e foi personificar a mulata bra-
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sileira, cantando e representando
em "0 Diabo a carregue lá para
casa".

Em 1960 foi para São Paulo com
a Companhia de Jota Maia que apre-
sentou no Teatro de Alumínio "O
Mundo é das Mulheres". Depois
passou para a de Silva Filho, atuan-
do no Teatro Paramount, em "Ser
mulher é mais negócio". Foi quando
os diretores de Televisão de São
Paulo a descobriram. Pouco depois
atuava nos programas de Hebe Ca-
margo e outros. No Rio, trabalhou
em -Estampas Eucalol" na TV-Rio
e "Meio-Dia", na TV-Tupi.

Já teve uma oportunidade no Ci~
nema nacional atuando no filme de
Mazzaroppi, "Meu Japão Brasileiro",
onde desempenhou um papel de
grande dramaticidade. Cantora, jáatuou em quase todas as boates

paulistas, especialmente no Oásis,
Michel, La Vie En Rose, Ichiban
Clube, Vogue etc. De 1962 a 1964
foi Rainha do Baile das Atrizse, no
Rio, e recentemente recebeu o "Tro-
féu Paulista", instituído pela RE-
VISTA DO RADIO, por sua ativi-
dade como atriz de Teatro-de-Re-
vista.

Morando no Centro da Cidade de
Sáo Paulo com seus filhos, em apar-
tamento, comprou um terreno em
Santos, onde vai construir sua casa
própria. Como pensa seriamente no
futuro, e quer deixar os filhos ga-rantidos, já comprou uma casa em
Vitória, sua terra natal, e empre-
ga tudo o que ganha em bens imó-
veis. Ainda este ano. em novembro,
Judith Barbosa deverá seguir paraBuenos Aires para cumprir tempo-
rada de boate e TV.
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Judith Barbosa tem orgulho da sua faixa de Rainha do Baile das
Atrizes. E' uma vedete em plena forma, que até mesmo faz drama.
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ANTÔNIO DE S0Ü2A (Londrina —
PR) — Não possuímos os endereços
que nos pede, da gravadora do con-
Junto "The Beatles", na Inglaterra, e
de Rita Pavone, na Itália. Experimen-
te escrever-lhes através da gravadora
Odeon e RCA Victor, no Rio,

ELIZABETH LANS (Penha — GB)
— Entrevista e capa com Tarcísio Mei-
ra? Nesta edição!

JANY RODRIGUES (Rua Pedro Eus-
táquio — ?) — O endereço de Adilson
Ramos, que fornecemos, é o artístico,
da gravadora RCA Victor — Rua Vis-
conde da Gávea 125, sexto andar —
GB, e o de Roberto Carlos, o da CBS
— Rua Visconde do Rio Branco 53 —
GB. Peça fotos às gravadoras, con-
tudo não afirmamos o envio.

FA N.° 1 (Rua Jiosé de Vasconcelos
— ?) — A data de aniversário do can-
tor Jairo Aguiar? 11 de setembro.

MARTA ALVES DOS SANTOS (Ni-
lópolis — RJ) — Vamos providenciar"Minha Casa é Assim" — com Sônia
Muller. Agora não estamos enviando
fotos de artistas para os fãs. *

CÉSAR LEITÃO RODRIGUES (Bra-
sília — DF) — Você quer ver a Emi-

linha Borba na seoâo "Elegância das
Estrelas"? Anotado o pedido. Depende
só da Milocal

CIDA (Paraná) — Se é possível capa
bem bonita com Wanderley Cardoso?
É, sim, e não vai demorar!

EDILAMAR LUCAS DA CUNHA
(Cavalcanti — GB) — Porque não co-
locamos na capa o Ed Wilson., sozinho?
Anotamos a sugestão. Logo. quet possí-
vel iremos atender.

EUNICE MULLER (Rua São Gan-
calo — ?) — Os detalhes do cantor
Roberto Carlos estão nas edições que
contam "Toda Vida de RCA", de nú-
meros 802 — 803 — 804 — 805. Para
consegui-las, dirija-se à nossa Gerên-
cia. Preço de cada exemplar: 300 cru-
zeiros. Experimente pedir fotos do can-
tor escrevendo à gravadora CBS —
Rua Visconde do Rio Branco 53 — GB.
Somente não afirmamos o envio,

LUCIENE MENDES (Salvador —
BA) — Anotado o seu pedido de re-
portagem sobre a vida do cantor Cyro
Aguiar.

MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE
(Recife — PE) — Estamos providen-
ciando: "Minha Casa é Asaim", "50

V
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Perguntas" e capa com o cantor Adi!-
son Ramos, para atendê-la.

GILDETE GUIMARÃES TRABUCO
iSerrinha — BA) — A última edição
que focalizou o cantor José Augusto
foi a de número 822. Para adquiri-la,
solicite à nossa Gerência. Preço de
cada exemplar: 300 cruzeiros.

MARLUCI A, DA SILVA (Mairínque— SP) — Solicite à nossa Gerência
o exemplar atrasado (775) que você
quer. Preço, acima.

MÁRCIA MARA DE SOUZA (Meier
— GB) — Não sabemos se a Dorinha
Duval tem irmão que trabalha na TV.
Os nomes verdadeiros dela e do Da.
niei Filho, são: Dorah Teixeira Daniel
e João Carlos Daniel. Anotamos o pe.
dido de "50 Perguntas" com a Dorinha.
Disponha.

IRENE NUNES (Patos — PB) — Ó
endereço de Adilson Ramos, que possuí-
mos, é o artístico, da gravadora RCA
Victor — Rua Visconde da Gávea 125,
sexto andar — GB,

RUTH MARLENE (Madurcira —
GB) — Celly Campcllo encontra-se
afastada da vida artística. Mas, a re-
portagem com Tbny Campello e esposa,
está nesta edição.
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BB\RECADO URGENTEti

EMSCREVA 
no cupom abaixo p 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 às
mãos de quem você quer. Mas, lembre-se: não mande pedir fo-
fcois, porque isso é impraticável. Não é preciso mandar envelope
selado para a resposta. Mande só o cupom para o nosso endereço
5 aguarde, em breve, a resposta do artista-.

RECADO URGENTE
POR INTERMÉDIO DA REVISTA DO RADIO
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PARA 0 ARTISTA:

DA RADIO:

REC A DO:

NOME DO LEITOR:.
ENDEREÇO:.

SIRLEI PAIM TRAMONTINI (Rua
Dr. Heinxhmann — ?) — A reporta,
gem que publicamos com Moacir Fran.
co, esposa e filhos, saiu na edição 834.
Para conseguí-la, solicite à nossa Ge-
"ência. Preço do exemplar 300 cruzei,
•os,

MARCOS PINTO CORRÊA (GB) —
Você quer ver na capa a atriz Rosa-
maria Murtinho? O pedido está na fila
para atendimento,

EVERALDINA SILVA DE OLlVEI.
RA (Liberdade — ?) — Se Cauby Pil
xoto não
tas'\ Foi
série.

usai" na seção "50 pergun-
o primeiro a aparecer na

MARIA L. VICENTE (Limeira -
SP) — Lamentamos, mas não estamos
agora enviando fotos de artistas para
os fãs.

MARIA LÚCIA D£ O. LEMOS (Vila
da Penha — GB) — Não possuímos
os endereços que nos pede de artistas
norte-americanos daqueles filmes de
TV.

MARTA APARECIDA (São Paulo —
SP) — Vamos providenciar a reporta,
gem com o conjunto "3 Tons", para
atender seu pedido.

MARIA DA GRAÇA CRUZ (Porto
Alegre — RS) — Gostaria de ver na,
capa de RR o cantor Demétrius? AnçC
tamos o pedido.

LOUPuDES JANINE SOLINO (Volta
Redonda -—RJ) — A gravadora do
cantor Roberto Carlos é a CBS, e seu
endereço: Rua Visconde do Rio Branco
53 - GB
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RESOLVE-SE LOGO...
Há dias, fomos animar um espe-

táculo de Rádio em um circo do in-
terior. E~antes de nossa apresenta-
ção, ficamos assistindo alguns nú-
meros da casa. Entre as coisas apre-
sentadas, o que mais nos impressio-
nou foi o trabalho de um leão e
uma cabra. Esta montava na fera,
metia-lhe a cabeça na boca, enfim,
fazia misérias e o leão, nem nada.
Ficava impassível.

Abordamos o domador quando
saiu:

Gostei do seu número, viu? Há
quanto tempo o senhor trabalha
com aquele leão e aquela cabra?

COMO E' QUE PODE ?
Talvez por excesso de trabalho, o

fato é que a dupla de compositores
Paquito-Romeu Gentil anda estou-
rada, bombardeada mesmo. Traba-
lhar músicas de carnaval e ainda,
trabalhar durante o ano, não é mole.
E foi assim, cansadíssimos e suados
que ambos entraram em nossa sala
da SBA£EM. Cairam, cada um numa
poltrona. Paquito, deixando pender
a cabeça, levantou os olhos pro
perceiro...

Romeu, pra teu governo, se
um de nós morrer, eu não vou me
esculachar mais, tá bem? Vou pas-
sar o resto da vida em casa com
as crianças e a patroa.

PIADAS RELÂMPAGO
E QUANDO O REVERENDO

APROXIMOU-SE DO CONDENADO
À MORTE, E PERGUNTOU-LHE
QUAL O SEU ÚLTIMO DESEJO, O
CONDENADO, EM VEZ DE RES-
PONDER O QUE QUERIA, DEU A
MAIOR BRONCA:

QUE PERGUNTA, SEU PA-
DRE! ENTÃO O SENHOR NAO SA-
BE? "ÚLTIMO DESEJO" Ê DE
NOEL ROSA, VIU? LETRA E MÚ-
SICA! NEGÓCIO DE ROUBAR MÚ-
SICA, NAO Ê COMIGO, NAO!

NAO SEI QUÉ QUE HA NO
PROGRAMA DO CHACRINHA. VO-
CÊ NÃO- SABE AQUELA VELHI-
NHA.QUE SENTAVA-SE SEMPRE
NA PRIMEIRA FILA?

AH, SIM, SEI QUAL É.
~ NAO A TENHO VISTO HA VÁ-

RIAS SEMANAS...
CHI. RAPAZ SERÁ QUE O

CHACRINHA SORTEOU TAMBÉM
A VELHA?

. — Ah, há uns quinze unos,
E, eles se dão bem?
Mais ou menos. De vez em

quando, sai uma briguinha...
E daí?
Daí, eu tenho que comprar ou-

tra cabra.

REPORTAGENS
REPÓRTER 3/4 — Todo repórter

tem um pouco de filosofia. Ê por
isso que eu digo "ao mau atirador,
até a espingarda atrapalha".

NÓS — Batata, colega, batata.
Quando um falso autor cisma de
ser verdadeiro, é fogo, Fica todo
atrapalhado e o lápis lhe cai da mão.

REPÓRTER 3/4 — E tem outra.
"Deus ajuda a quem trabalha".

NÓS — De longe, colega, só de
longe, porque, você já pensou Deus
acompanhar a Züda do Zé traba-
lhajido música de carnaval?

CEMITÉRIO LEGAL!
E, LA NUM CANTO, BEM NUM

CANTINHO DE UM CEMITÉRIO
QUALQUER, UMA TABOLETA FE1-
TA COM \m PEDAÇO DE LONA
DE CIRCO, APONTA UMA SEPUL-
TURA PARA, MAIS RASA QUE
CARA DE TELESPECTADOR QUAN-
DO PROCURA UM PROGRAMA E
ACHA UMA NOVELA. E A DITA
CUJA DIZ O SEGUINTE:

AQUI JAZ MANE COVARDE,
QUE NOS MANDAVA CARTINHAS
SE MORREU, JÁ MORRE TARDE!
NAO ASSINAVA AS BICHINHAS.

I f a

\TAMOS apresentar, nas próximas
V edições, o resultado da primei-

ra apuração desta enquete, em que
os leitores escolherão a nova Rai-
nha da TV. Estamos aguardando, tão
somente, que cheguem votos de re-
giões as mais distantes do País, Co»
mo se sabe, podem ser votadas ar-
tistas de todos os gêneros da TV,
seja do Rio, de São Paulo, da Bahia,
de Minas, do RG do Sul, do Ceará,
onde quer que haja emissora de TV.
Portanto, devem votar, também, os
leitores.das Capitais em que a TV
está presente. A vencedora, como se
sabe, receberá coroa e faixa em /es-
ta que terá lugar em sua própria
emissora. As artistas classificadas
em segundo e terceiros lugares ga-
nharao outros troféus. Os votos po-
dem ser enviados para a RR no Rio,
à Rua São Luís Gonzaga 60L
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REVISTA DO RÁDIO — &ua Sào Luí* Gonzaga, 601 •
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I VOTANTE: —
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TODAS AS LETRAS DE MÚSICAS:®* revista VAMOS CANTAÍ
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BEIJOCA — O alegre animador Hélio Ricardo,
que comanda programas nas Rádios Mauá e
Guanabara, recebe em seus cartazes as vlsi-
tas de nomes queridos do público. Rosemary, por
exemplo, está sempre nos programas de ED e dê-
le ganha beijoca de gratidão, aí estampada.
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FILME — Isabela é a atriz de Te&tío e TV que
ganha o estrelato em "O Desafio", película eme-
matográfica realizada por Paulo César Saraceni,
com exibição marcada para as próximas sema-
nas. O desempenho da ex-modêlo é decisivo pa-
ra a sua vida artística. Tem ganho trancos elogios
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HOMENAGEM — Muito emocionado, Wilson Simonai recebeu o presente que a REVISTA DORÁDIO lhe ofereceu — através da simpatia de Aziza Perlingeíro —, juntamente com o títulode uO Papai-Cantor, em escolha que fazemos, há tempos, às vésperas do 4Dia do Papai" Aér-ton Perlingeiro, sempre apoiando as iniciativas da RR, fêz questão que Wilson Simonal reee-besse a manifestação de carinho em seu programa das tardes de sábados na TV-Tupi o "AP-
Show". Outras graciosas figuras do programa (como se vê na foto) cumprimentaram o cantor
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ANIVERSÁJRIO — Locutor da Rádio Vera-Cruz (e também da Eldorado), Edson Santana co-
manda, na primeira emissora, um programa qu e tem seu nome e se ouve no começo da manhã
Recentemente, comemorando o seu aniversário natalício e o de existência daquela série da
PRE-2 Edson Santana realizou uma festa no Teatro Recreio, lá comparecendo cartazes como
Raimundo Nobre de Almeida, Maurício Rabelo, Moacir Peixoto e, entre outros (segundo fia-
grante) animado bloco, o do "Cacique de Ramos", ao qual ES aderiu mesmo francamente.

SUCESSO — O cantor Márcio Ivens esta reall-
zando temporada de sucesso em Buenos Aires,
dando aos portenhos a mostra da música jovem
do Brasil. Na foto êle aparece ao lado de um dos
cartazes que o anunciaram em boates, Rádios e
TVs de boa parte da Argentina. Teve êxito.
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PRESENÇA — Na festa de inauguração de sua
sede própria, a RR contou com as presenças de
figuras ilustres e queridas. Em nossa casa estl-
veram personalidades, a exemplo dos jornalistas
Almir Azevedo, Arina de Carvalho e leve Roma-
no — vistos na foto que destacamos acima.
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@ Após a temporada de "Cada Um
De Nós" de Denis F. Berard, grande
sucesso no Teatro Bela Vista, Nídia
Lícia encenará "Hedda Glaber", im-
portante obra de Ibsen. Nídia será
a Hedda Glaber.

@ Sob a direção de Alfredo Mes-
quita, os alunos da Escola de Arte
Dramática de São Paulo represen-
taram no Páteo do Colégio, o ato
"A Vila da Vitória" do padre An-
chieta.

$ Estreou no Teatro Brasileiro de
Comédia, o musical u Arena Canta
Bahia". Com Maria Bethânia, Caeta-
no Veloso, Maria da Graça e outros.

®- Fundada nesta Capital a União
dos Empresários Teatrais de Come-
dia. Ê mais uma entidade que surge
destinada a defender os interesses
dos empresários, que tem sempre
problemas pela frente.
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DOLORES BARRIOS: CANTORA QUE
ESTRÉIA (BEM) NA COPACABANA.

CINEMA EM TRlS NOTAS
— A atriz Célia Biar, que em

Teatro sempre fêz papel da mulher
elegante e sofisticada, no filme"Uma Rosa Para Todos" viverá a
figura simples de uma mulher do
povo. Célia tem muito valor, sendo
marcante a versatilidade de sua per-
sonalidade.

~ Anselmo Duarte- circulando
pela Cidade, vai produzir novo filme
no Brasil. Assim, não mais fixará
mais residência na Europa, como
era seu propósito. Mas o que êle

não esconde mesmo é a mágoa do
Itamaratí, que sabotou a película"Vereda da Salvação".

3 — Com Chico Anísio, vai ser
rodada urna comédia dirigida por
Glauber Rocha, que acaba de fundar
uma empresa produtora. Chico Aní-
sio se entusiasmou com a idéia de
surgir no Cinema, e o contrato já
foi assinado. Comediante de largos
recursos. Chico Anísio deve fazer
sucesso na Sétima Arte.

R
890"

m Divulgando tudo o que diz respeito à vida estu-
dantil, a Rádio Gazeta lançou o programa "Grêmio

Apresentação de Marlene Malganic e José Mauro Pires.

ü».-»:_..

$ Em horário matinal, Virgínia de Morais apresenta na Rá-
dio Exceisior o programa "Opinião de Virgínia" Assunto só para
mulher.

$ Narciso Vernizzi, da Rádio Panamericana, foi nomeado as-
sessor de esportes da Secretaria de Turismo, de que é titular Blo-
ta Júnior.

® Na equipe esportiva da Bandeirantes, Fernando Solera atua
como narrador de bola ao cesto.

% A Rádio Eldorado fica no afr das 6 horas e meia da manhã
à 1 da madrugada. A Record começa um pouco mais cedo, inicia-
do sua programação às 5 da manhã para terminar às 2 da ma-
drugada. ..

@ "Bolsa de empregos*', audição da Nacional paulista, com
apresentação de Náilon de Oliveira, realiza missão social n<> estilo
de utilidade pública

WÊí
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MARIO JÚLIO

NOTURNA
$ Apresentando uma galeria de
tipos engraçados, Chico Anísio fêz
temporada no Oásis. .0 viononista
Manuel da Conceição acompanhou o
comediante.

í

TV — • Produzido por Regina Macedo, o Canal 5 transmite
às terças-feiras, às 23 horas, o programa -Música de

vários tons".

No gênero policial, despertam sempre o maior interesse os
filmes da série. Hitchcock, exibidos pelo Canal 7.

$ Wilma Bentivegna está no elenco da tele-novela uO moço
louro", lançado pelo Canal 2. E' de Lúcia Lambertini a adaptação
ao vídeo do romance de Joaquim Manuel de Macedo.

O programa -Bibi sempre aos domingos", do Canal 9, já
tem um ano de existência. Uma carreira de sucesso.

Marlene Morei renovou contrato com a TV-Record, conti-
nuando a atuar como atriz e anunciadora.

Dirigido ao público infanto-juvenil, o Canal 5 apresenta
diariamente a audição "Capitão Furacão".

'-Pinga-Fogo", programa transmitido pelo Canal 4, às 23
horas de sexta-feira, realiza entrevistas que sempre prendem a
atenção do telespectador.

Durante a "Tarde de Gala" da TV-Record, Geraldo Blota
apresenta a sua -Discoteca do GB".

Sérgio Cardoso registra novo triunfo na tele-novela "O
preço de uma vida", transmitida pelo Canal 4. Êle é o "Dr. Vai-
court", um médico horrendo no seu aspecto físico.
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f Com o titulo "Uma Saudade a
mais" e produzido por Diogo Molero a
Continental lança o LP do seresteiro
Roberto Fioravante. Vale a pena ouvir
este microssulso pelo que de bom apre.
senta em músicas românticas.

£ Em compacto simples da RGE, te.
mog César Roldão Vieira interpretan.

LPS MAIS
PROCURADOS
¦¦. 1.° — ELISETE SOBE O
MORRO — Elisete Cardoso —
(Copacabana)

2.° — HORA DE LUTAR -
Geraldo Vandré — (Continen-
tal)

3.° — SENTIMENTAL DE-
MAIS — Alternar Dutra —•
(Odeon)

4.° — MY FAIR LADY —
(CBS)

5.° — A NOVIÇA REBELDE— (RCA-Vitor)

MÊÊm&ÈjE

$ Os patinadores alemães Rolling
und Schwester muito aplaudidos no
Zilertal. ;

$ Com um show organizado porGeraldo Gamboa, foi inaugurada a
Champs Elisées.

$ Dora Lopes está novamente can-
tando no Dindin, acompanhada porZairo Marinoso.

£ No Captain's Bar, faz sucesso o
Sambossa Quinteto. Lá também se
exibe a pianista Ninha.

¦' ¦¦¦ ¦.}

do "Zé do Trem" e "Sem Deus Com
a Família", ambas composições do
cantor.

a «'Novamente Mecha Branca" è o

nome do LP de Maria Theresa, dis.
'tribuído ao discófilo pela Copacabana.
Interpretação multo boa, segura, ag.3.
dável, a serviço de um repertório de

primeira água.

*B<Hn-&umfit
i m"Gazeta é notícia", audição

da Rádio Gazeta, tem o seu
momento de bom humor: são
as intervenções de Teófilo de
Vasconcelos, glosando situações
contemporâneas, ou mesmo,
contando uma das "suas". Téo
consegue suavisar a aspereza
do comentário, narrando entre
uma notícia e outra, um fato
pitoresco ou uma anedota,
sempre dentro de um espírito
satírico e fino, que destingue a
sua personalidade

RUMORES
Moacir Franco deixaria a

Televisão, ficando só no Rádio.

Vai funcionar o "bilhete
azul" no Canal 9.

A anunciadora Reimy ré-
cebeu tentadora proposta para
passar para o Canal 5.

O programa "O homem do
sapato branco" rriterrdfmperia
sua carreira.

A feijoada do restaurante
do Sumaré è bem ruinzinha.

ss»

Indo a São Paulo
hospede-se no

$ejpcia
Hotti

O prolongamento de seu lar.
Rádio e telefone em todos
os quartos e apartamentos.

BARBEIRO - MANICURE

E BOITE
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Aw. Sèo João, 1523 - Tal. 52-1141
Efid. Tel&g. Regenciateí
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Um banho vale muito! Pelo bem-estar, o frescor, o reconforto

que lhe dá o seu SABONETE VALE QUANTO PESA.

Mas, compare também o preço e o tamanho: não custa mais e,

no formato oval, é o maior de todos - o mais econômico.

Experimente contar quantos banhos você pode tomar! Em cru-

zeiros, um banho com o seu SABONETE VALE QUANTO PESA.

custa quase nada. Maior no tamanho, menor no custo, por banho,

como rende um VALE QUANTO PESA!

ãflflÉflflfl____

em 2 formatos
oval e
retangular

daé ^a^t^oúi^f0 sttáoft&fà
IflflWlH

• PERFUMARIA L O P E S - O R G A N I Z A Ç Ã O BRASILEIRA DE AM3ITO NACIONAL.
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RÁDIO, TELEVISÃO, BOATE, DISCO, CINEMA, TEATRO

# Viajou para os Estados Uni-
dos (a convite tio governo*
norte-americRno) o diretor
da Rádio Tamoio, produtor
José Mauro

$ A cantora Lana Bittencourt
ficará algumas semanas
afastada da atividade artís-
tica, a conselho médico.

$ Encontra-se em fase adian-
tada de gravação (vídeo-
tape), na TV-Excelsior, a
novela "Em Busca Da Feli-
cidade", que foi o primeiro
grande sucesso do gênero,
no Rádio, há mais de vinte
anos.

$ O locutor esportivo Valdir
José deixou a Rádio Gua-
nabara o assinou com a Rá-
dio Nacional.

$

•

Vendidos por 200 mil doía-
res (cerca de CrS 400 mi-
lhões) para a União Soviéti-
ca, os direitos de exibição do
filme norte-americano, "Êsíe
mundo louco"

Contratado pela Rádio Tupi
(sem que as bases fossem
reveladas) o locutor Ferrei-
ra Lima

O arquivo musical que per-
tencia ao produtor Almiran-
te agora faz parte de uma
das dependências do Museu
da Imagem e do Som

A estrela italiana Silvana
Mangano e seu marido, o
produtor Dino Di Laurentis,
anunciaram que chegarão
ao Rio entre 18 e 21 do cor-
rente para o Festival Inter-
nacional do Filme.

A vedeta Darlene Glória
anunciou que não reforma-
rá contrato com a TV-Globo.

O rádio-ator Paulo Porto
«que estava licenciado para
filmar» reiniciará sua ativi-
dade na Rádio Tupi nos pró-
ximos dias.

Elvira Paga ofereceu coque-
tel à Imprensa, Rádio e TV,
por motivo do lançamento
do seu livro "Eu, Elvira Pa-
ga

• Por iniciativa do deputado

Geraldo Ferraz, a Assem-
bléia Legislativa da Guana-
bara aprovou um voto de
profundo pesar pela morte
do teatrólogo Gláucio Gil.

£ A Radio Nacional anuncia
para breve a volta do seria-
do "Jerònimo, o herói do
sertão" à sua programação.

• Desligou-se da Rádio Gua-
nabaira o comentarista es-
portivo Rujani Martins.

$ A United Artists assinou
acordo com os produtores
soviéticos para comprar por
500 mil dólares (mais de Cr$
900 milhões) as quatro par-
tes do filme "Guerra e Paz".

$ Aprovado pela Comissão de
Justiça da Câmara Federal
um projeto que obriga a du-
blagem obrigatória de todos
os filmes estrangeiros exibi-
dos no Brasil.

Dentro do programa 4<Cre~

púsculo Musical", de Milton
Parnes. a Rádio Guanabara
passou a apresentar o "Trí-
bunal do Disco', julgando
três gravações por dia

$ Lançado pela Rádio Tupi
como novelista o rádio-ator
Ronaldo Magalhães.

« Dirigentes da 20th Century
Fox anunciaram que esta
empresa vai empregar, no
corrente ano, £0 milhões de
dólares na produção de íil-
mes para a Televisão

$ Lançada em Paris (sem
muita repercussão) a nova
dança cubana intitulada
"Moçambique".

A atriz Norma Bênguel ini-
ciou entendimentos para to-
mar parte numa novela pa-
ra a Televisão.

A composição "Rio" (letra
de Ciro Vieira da Cunha e
música de Juraci da Rocha
e Silva) foi a vencedora do
concurso -Uma Canção Pa-
ra o Rio", promovido pelo
Serviço de Educação Musical
do Estado da Guanabara

Introduzido nas estradas de
ferro da Holanda um siste-

ma de Televisão (em circui-
to fechado) para indicar os
atrasos de trem

0 Contratado como assisten-
te-executivo da produção do
Canal 4 do Rio o produtor
Cambises Martins.

Francisco Anísio anunciou
que fará uma comédia (co-
mo ator) para o cinema sob
a direção de Nelson Pereira
dos Santos,

Lançado pela TV-Continen-
tal, 

^no 
horário das 21h30m

dos sábados, um programa
dedicado aos livros produzi-
do pelo escritor José Alipio
Goulart.

% Mais de seis dezenas de mo-
cinhas saíram feridas (cor-
tes, arranhões, histeria etc.)
no recente espetáculo que os
Beatles deram para 50 mil
pessoas, num estádio de bei-
sebol em Nova Iorque.

6 Por iniciativa do seu presi-
dente Dólar Tánus, a Labre-
GB homenageou a Imprensa
falada, escrita e televisada,
na passagem do Dia da Im-
prensa.

$ Aproveitando suas férias na
TV-Excelsior, viajou para o
exterior o escritor Nestor de
Holanda, chefe de Relações
Públicas do Canal Z.

$ O cantor Pery Ribeiro assi-
nou contrato (em bases mi-
lionárias) com a TV-Rio.

Bob Hope ariunciou que vai
empregar milhões de dólares
na construção (em grande
terreno próximo a Los An-
geles, nos Estados Unidos) do
"Velho Oeste1*, cidade de
brinquedo, nos moldes de
Disneylândia .

O Círculo de Oficiais da Po-
Iícia Militar da Guanabara
está' movimentando duas
promoções: I Torneio de Fu-
tebol dos Comerciados e a
eleição da Mais Bela Co-
merciária

Contratada pelo Canal 4
(sem que fossem reveladas
as bases) a atriz Nathália
Timberg
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ÍJ .í, í . OOM uma bonita festa no auditó-
V> rio da Rádio Mundial, a REVIS-
TA DO RADIO fêz a entrega, a Al-
ziro Zarur, do troféu que lhe ofere-
cemos, junto ao título de "Radialis-
ta do Ano — 1964". O acontecimen-
to reuniu, nas dependências da-
quela emissora, uma verdadeira
multidão de admiradores do funda-
dor da Legião da Boa Vontade, su-
cedendo-se, por duas horas as mais
eloqüentes demonstrações de aplau-
so à escolha da RR. Estavam pre-
sentes, o diretor desta Revista, An-
selmo Domingos (e seus assistentes
imediatos), mais Manoel Barcellos,
Léo Pires Pinto e Orlando Forin
Idirigentes da Rádio Mundial), di-
retores da LBV, artistas e homens

do Rádio e TV/ Por coincidência,
no dia anterior o Tribunal Regio-
nal Eleitoral negava o registro da
candidatura de Alziro Zarur a Go-
vernador carioca, fundamentado em
um ofício que êle dirigira ao pes-
soai da Rádio Mayrink Veiga, abrin-
do-lhe as portas da Rádio Mundial
(sendo concessionário de emissora,
decidiu o TRE, Zarur não teria se
afastado em tempo da Rádio, tor-
nando-se inelegível). Assim, mesmo
.cabendo-lhe apelações a outros tri~
bunais eleitorais, Zarur anunciou,
naquela festa, que se sentia feliz
por dizer adeus à política e sentir-
se somente o radialista que fazia de
sua pregação ao microfone um
caminho para a paz e a boa vonta-

de entre os homens. Por esse exato
motivo é que a RR lhe conferira o
título. A festa, assim, teve o mais
completo sentido de consagração ao
"Radialista do Ano". Foi êle sau-
dado pelo nosso diretor, por Manoel
Barcellos e outras personalidades.
Anselmo Domingos convidou para
fazer a entrega do troféu de "Ra-
dialista do Ano" a Alziro Zarur uma
das figuras beneméritas da LBV, o
General Aguinaldo Uruguay Dias,
que,- acompanhado de sua esposa,
subiu ao palco do auditório, dirigin-
do saudação ao homenageado. Co-
movido, Alziro Zarur agradeceu, sob
palmas de uma platéia que, volumo-
sa à sua frente, estendia-se, por
todo o País, pela Mundial.
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Anselmo Domingos, diretor da RR, fala do prêmio que concedeu a Alziro Zarur, o "Radialis-
ta do Ano". Na outra foto, Borelli Filho evoca passagens da vida do homenageado, que é vis-
to ladeado por Manoel Barcellos e o nosso diretor. A fef>ta teve lugar no auditório da PRA-3

Alziro Zarur agradece, Manoel Barcellos e Dr. Leite de Castro (do Conselho Benemérito d?Legião da Boa Vontade) situam o acerto da escolha do "Radialista do Ano", ali consagrado
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an^Plmo Dominiros convidou o General e Sra Aguinaldo Urüijruay Dias (da LBV) para que
JS aenS do troféu ao "RadiaUsta do Ano». A solenidade foi pontilhada de emoção.
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O General ümruay e o Dr. Léo Pires Pinto <**£<****£ 
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a Alziro Zarur, visto na última foto, com Anselmo Domingos, exiomao
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CAYMMI GUiR UM MILHÃO
rfc Nada menos de um milhão de cruzeiros (está aí o Carlos Al-
berto para garantir) está cobrando o Dorival Caymmi, para atuar
em qualquer programa de TV. Pensando bem, não é muito di-
nheiro: ele ficou esquecido dos nossos produtores (alguns se con-
sideram até "geniais") e só depois que o consagraram nos Esta-
dos Unidos é que o pessoal daqui está pensando em aproveitar-se
do prestígio internacional conseguido pelo bom baiano. Caymmi,
que não dorme de touca, não está para colocar azeitona na em-
pada de ninguém. E só vai cantar, mesmo, é por esse dinheirinho
todo. ¦ Um cachê igual a,o que está exigindo Ellís Regina...
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NOVELA ACABA
E O PRIMEIRO
LUGAR TAMBÉM...

ATV-Excelsior 
está distrí-

buindo um boletim, em que
assegura a conquista dos me-
lhores índices, outra vez, das
preferências do público. E
manda a relação dos seus pro-
gramas que o "Ibope" conside-
ra, tatravés de pesquisas, como
os donos da vontade popular.
Nas segundas-feiras o Canal 2
tem dez primeiros lugares. Nas
terças, cinco. Nas quintas, qua-
tro. Nas sextas, um. Nos sába-
dos, dez. Nos domingos, cinco.
Mandando a sua brasa, a TV-
Excelsior dá a entender que es-
tava esperando só que a TV-
Rio acabasse com a sua novela4iO Direito De Nascer" para re-
cuperar a liderança nas esta-
tísticas. . . Pois não é?

'^^^^ímWÊ^ÊÊMMMMmW V^^}^^^^MmmmmmíS^
7; 77. Y777YYY7 ¦ 777 i\,,Yv7''7''Y''y: ¦¦7i7'"''7777 yY'Y: •(. * YT 77Yí'77 ¦-......

|^EVE-SE comentar filmes dè^^ embora alguns entendam que
Pie nada irá valer observações sobre enlatados produzidos no extéHarrá^
nao chega aos produtores da história e, assim, reparos do critico não teriamavalia. Há
outro aspecto, porém, importante:'"a ,1f^^ vale de ter-
mômetro (pode-se dizer assim) para o patrocinador, dizendo-lhe se o filme irá corres-
ponder à promoção de vendas que êle espera. Vai daí, a TV estreou esse "Viagem ao
fundo do mar", que prometia muito, pelo seu aspecto sempre fascinante de "ficção-
científica", com um submarino super-atômico a levar, pela?r profundezas dos oceanos,

o Kichard Basehart e o David Redison, em aventuras espoucantes como as ondas quesurgem na popa envidraçada do ^Civil". A série iria para o lugar do "Nova Gera-
çâííí*í"Í melhor ^0rÊrio noturno das^ qSar tas-feiras. Mas o Canai 6, que já anunciaraa historia naquele dia, resolveu mudar de idéia, jogando o submarino no começo dasn0ieso os Seria P°rWa "Viagem áo fundo do mar" nâo valesse o horário-nobre? Fomos ver, e por duas semanas acompanhamos o excelente Basehart (atçfshakespeàriano, inclusive) fazendo um almirante que topa troca de murros, enfrentaespiões eso não disputa o amor dos brotos porque a atitude não ficaria recomendável,emi sua idade Na verdade, o filme lembra os velhos episódios de fitas em serie dosantigos cinemmhas de bairros, com uns vilões careteandò ameaças contra os intrépi-dos navegadores. Não chega a causar enfado, mas também não é para entusiasmar.ua para o gasto, especialmente se considerarmos que a TV anda pródiga de reprises.*. sene para se ver com bons olhos e sorrisos, incontroláveis a certas ingenuidades.

O SONHO Dt MOAC1R FRANCO
^ 

Êle voltou a aparecer no vídeo carioca, participando de um show que se
diz "de graça" (è até que consegue fazer rir): esteve no Teatro (fazendo uma
experiência no galã-malandríssimo de "Como vencer na vida sem fazer fôrça"^
e dizem seus amigos que o sonho dele é ficar no palco, longe de câmeras de
TV e sentindo de perto a reação do público. A frieza das lentes zoomar (e coisas
que tais) não casa com o espírito de Moacir Franco, um artista que precisa
du calor humano para se sentir realizado.
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INGLÊS MANDA BRASA
\ SS1M como quem não quer nada

£± os ingleses (da BBC-TV) estão
entrando firme no mercado de ex-
portação de filmes de TV. disso é
prova a informação oficial dos bri-
tânicos, de que aumentou, de abril
a junho passados, em nada menos
que oitenta e um por cento as ven-
das daquela emissora (em filmes,
programas etc) para outros países.
A Austrália, o Canadá a Rodésia e
Marrocos estão entre os maiores
compradores. Também o Brasil está
adquirindo séries cinematográficas
de procedência inglesa (como é o
caso da -Patrulha Fantasma"), em-
hora se desconverse britânicamen-
te, quando se .fala numa débil ten-
tativa de intercâmbio...

dmwmâWÊÊÊÊÊÊCRfflÇn
"VIAGEM AO

FUNDO DO MAR"

¦•SstJy-P*'

f4r TV-Tupi Canal 6
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CÔMODO. — Bem que, se pudessem, as TVs prefeririam ficar
na base dos filmes. Por uma série de razões quilométricas, a co-
meçar pelo fato de que um "enlatado", na TV, exige apenas um
homem para ligar o botão, que movimenta a rodagem do celulói-
de, um nivelador de som e contraste de imagem — e possível-
mente mais nada. E' igualzinho ao Rádio: pra que pagar um
elenco enorme, se, um picape, correndo no Disco, não cobra nem
gasto de agulha — que essa é das chamadas permanentes?

FORTUNA — Ocorre que, montando shows e musicais "hit-para-
des", as estações de TV gastam como um noveau-riche, marídan-
do dinheiro por todos os lados, atormentando diretores, técni-
cos, porteiros, costureiras — enfim, aquele mundo de gente que
fica à disposição dos artistas, até que eles vendam seu peixe dian-
te das câmeras. Além do dinheirama, como que saído de uma cor-
nucópia generosa, as TVs desgastam suas câmeras, vídeo-tape, fi-
lamentes etc. Na base da soma do custo industrial, o show (e si-
milares) afigura-se proibitivo. Um economista de primeira água
condenaria, olhos fora das órbitas, o programa ao vivo na TV. A
salvação é o filme, bradaria como um extasiado bacteriologista
diante do efeito de novo antibiótico...

CALOR — Mas, ainda que dando prejuízo, o chamado show é
acacianamente necessário à TV. Serve para dar moldura à emis-
sora, transmitindo ao público um calor humano que o filme ja-
mais pode conduzir. E sem essa "atmosfera" uma TV não pode
sobreviver, pelo menos no conceito das agências de publicidade.
E' como o burguês que se sente melhor na sua roupa de "briga",
mas tem que usar, dia a dia, terno e gravata, de procedências
estrangeiras, para causar efeito em quem o vê — e com isso obter
melhores negócios... Aquela velha história.

í- ¦ • .
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CUTELO — O que acontece, então, é que as TVs (pelo menos as
de gabarito) enveredam pelo terreno da programação de muitas
figuras em cena, cenários caríssimos e toda uma exuberante de-
monstração de riqueza. Embora êsses^ programas estejam longe
de proporcionar lucro (some-se tudo, tim-tim-por-tim e vejam os
resultados!), fazem-se imprescindíveis, na base de um chamariz.
Têm verbas altíssimas e estão sob permanente ameaça de cutelo,
se perderem as chamadas lideranças nas estatísticas do "Ibope".
Conta-se, por exemplo, que o "Rio Hit-parade" dispõe de 10 mi-
lhões de cruzeiros, mensais, para a movimentação de um elenco
flutuante (artistas que atuam a cachê) e todas as outras despe-
sas consideradas de efeito artístico. E' uma pequena fortuna,
aparentemente, mas nao tanto, se considerarmos que alguns can-
tores não enfrentam a Câmeras, nesses programas, se lhes paga-
rem menos de 300 ou 500 mil cruzeiros!

FIM — E se um desses programas de verba-milionária acusar
perda de ponto nas glaciais estatísticas ibopeanas, é executado
sem maiores contemplações. As TVs não raciocinam em termos
de tolerância ou benevolência. Tiram um programa (seja até fa-
moso) do seu vídeo, como quem troca de camisa. Por isso os pro-
dutores se desgastam, os cantores vão quase à loucura pela con-
quista de um sucesso — e em muitas ocasiões o ambiente de uma
TV é o de uma casa de homens extenuados, à beira de uma sur-
menaage, por causa dessa luta sem quartel à procura da sobre-
vivência do show — que não dá lucros (pelo menos como os fil-
mes), exige trabalho dramático e a muitos não convence como a
grande atração que dizem ser na Televisão. .

BOM DEMAIS — Nesse particular, vale um registro para o que a
TV-Tupi esboçou como espetáculo de admirável bom gosto, em ca-
racteristicas de show musical em sua expressão mais autêntica:
'Moto-Música". Lembram-se? Era um espetáculo de alta catego-
ria, com imagens e texto de extraordinária sensibilidade. Muito
certamente, ali se abria um caminho para a TV chegar à admi-
ração do público sem se valer de velhos clichês. E porque era bom
demais, muito acima do padrão comum dos shows de agora, o
Moto-Música" (saldo da inspiração e inteligência de José Mau-

ro e Abelardo Figueiredo) durou pouco. Era bom demais.

!

i

-í

• i

;

.. ,y

'f



Mr APRESENTA:
CANAL 2: EXCELSÍOK

CANAL 4: GLOBO

CANAL 6: TV-TUPI
CANAL 9: CONTINENTAL

CANAL 13: TV-KIO

iGUNDA
17,00 —
17,15 --
17,15 —
17.30 —

1.7,30 —
17,30 —

17,50 —
18.00 —
18,00 —

18.15 —

18,30 —

18,30 —
18,30 —
18,45 —

18,45 —
19,00 —
19,00 —
19,00 —

19,20 -
19,25 —
19,30 —
19,30 —
19,30 —
19,45 —

19,50 —
19,50 —
19,35 —
20,00 -
20,00 —
20,00 —
20,00 -
20,20 -
20,20 -
20,30 -
20,35 -
20,50 -
21,00 -

21,20 -
21,30 -
21,30 -
21,30 -

21,50 -
22,00 -
22,00

22,30
22,30
22,30
22,45
22,55
23,00
23,00
23,00
23,30
23,30
23,35
23,45
00,10

Capitão Furacão — C 4
Aventura Submarina — C 6
Turminha Lula — Canal 13
Desenhos de Tia Aríete —

CanaS 2
Rio, 17,30 — Canal 9 f
Os Vigilantes — C 13
NOVELA — Canai 6
002 Contra o Crime — C 2
Aventuras d© Paraíso. —

Canal 13
Pausa Para Meditação *-¦

Can»! 6
Popeye — Canal 2
Jornal Feminino — C 6
Confidencia! ~~ Canal 9 ,.
Os Magníficos Mc. Coy's
— Canal 6
Rota Rio — canal 9
NOVELA — Canal 2
NOVELA —, Canal 4
NOVELA HUMORÍSTICA

~~ Canal 13
NOVELA — Canal 6
NOVELA — Canal 2
Teleglobo — Canal 4
Repórter Continental — C 9
NOVELA — Canal 13
R. Monteiro nos Esportes
— Canal 9
Jornal da Cidade — C 2
Plantão Policial — Canal 13
David Nasser — Canal 6

A Cidade se Diverte — C 2
Os Monstros — Canal 4
Repórter Esso — Canal 6
Primeira Edição — C 13
NOVELA — Canal 6

O Fino da Bossa — C 13
Espetáculos Tonelux —• C 4

A Voz do Povo — Canal 9
Pandegolândia — C 6
NOVELA — Canal 2
Show Willys 65 — Canal 13
Patrulha da Cidade — C 6
Canal 2 Pergunta — C 2
Jóias da Teia — Canal 4
Do Líons Para Você — C 9
Patrulha Fantasma — C 6
TRE — Canal 4
Expresso das 22 horas —
Cana! 9

—- Fume — Canal 2
última Sessão — C 4
Bolsa de Valores — Can-U 9
Messas Redondas — C 9
Por Trás da Notícia — C 6
Jornal Excelsior — C 2
Jornal de Vanguarda — C 6
última Edição — Cana! 13
Cinema de Arte — Canal 2
Rio Quatrocentão — C 13

~~ imagem do Craque — C 6
Jardim cia Europa — C 13

—¦ Câmèra em Ação —- C 13

TfRÇA

17,16 •-
17,30 -

17,30 -

17,30 -

17,50 -

17,55 -
18,00 -
18,15 -

18,30 -
18,30 -

18,30 -
18,45 -

18,45 -
19,00 -
19,00 -
19,00 -

19,20 -
19,25 -
19,30 -
19,30 -
19,30 -
19,45 -
19,45 -

19,50 -
19,55 -
20,00 -

20,00 -
20,00 -
20,00 -
20,10 -
20,15 -
20,20 -
20,50 -
21,00 -
20,30 -
21,10 -
21,30 -

21,30 -
21,30 -

21,30 -

21,35 -
21,50
21,50 ¦

22,00 -

22,05 -
22,30 •
22,30
22,35
22^5
23,00
23,00
23,00
23,30

23,30
23,30
23,30
23,40
00.10

17,00
ir. 15

17,15
17,30

17,30
17,30
17,50
17,55

Rota Rio
NOVELA
NOVELA
NOVELA
— Canal
NOVELA

Turminha Lula — Canai ^i

Desenhos dt§ Tia Aríete —

Canal Z
Atrações José Soaria —

Canal 9
Os Vigilantes — Canal 13
NOVELA — Canal 6
Aventuras no Paraíso —

002 Contra o Crime — C 2
Pausa Par* Meditação —

Canal 6
Popeye — Canal 2
Jornal Feminino — C 8
Confidencial — Canal 9
O Mundo é da Criança —

Cana! 5
Canal 9
Canal 2
Canal 4

HUMORÍSTICA
13

Canal 6
NOVELA — Canal ¦?.
Teleglobo — Canal 4
Repórter Continental — C 9
NOVELA — Canal 13
jornal da Cidade — C 2
R. Monteiro dos Esporte»

.— Can^l 9
Plantão Policial — C 13
David Nasser - Canal 6
Costinha Visto de Frente
Canal 2
A Feiticeira ~~ Canal 4
Repórter Esso — C 8
Primeira Edição — C H
Bolas Globo na TV — C 9
Rio Hit Parade — C 13
NOVELA — Canal 6
Levado da Breca ~- C 6

NOVELA — Canal 2
Mr. Novak — Canal 4
Wyatt Earp -
Um Instante,
Canai 2.
Patrulha da Cidade — C
Jóias da Teia — Canal
Você é Testemunha — C
NOVELA — Canal 13

í Caravana — Canal 6
• O Fugitivo —. Canal 13

TRE — Canai 4
Cinema em Casa — C 9

> Filme — Canal 2
¦ Show da Noite — Canal 4

Mesas Redondas — C 9
Por Trás da Notícia — C 6
Última Edição — Canai 13
De ôiho no Mundo — C 6
Jornal Excelsior ~ C 2

~ Se a Cidade Contasse —

Canal 4
Palavra Finai — Canal 6

Rio Quatrocentão — C 13
Cinema de Arte — Canal 2
Perlscóplo — Canal 13
Câmara em Ação — C 13 .

Canal 9
Maestro

6
4
9

QUARTA
Capitão Furacão —- C f
Aventura Submarina —
Canal 6
Turminha Lula — Canal 13
Desenhos da Tia Aríete —
Cana! 2
Filme — Canal 9
Os Vigilantes — C 13
NOVELA — Canü 6
Aventums no Par* fio —

18,00 -

18.15 -

18,30 -
18,30 -
18,30 -
18,45 -
18,50 -

19,00 -
19,00 -
19,00 -

19,20 -
19,25 -
19,30 -
19,30 -
19,45 -
19,45 -

19,50 -
19,55 -

'20,00 -

20,00 -
20,00 -
20,00
20,10 •

20,20 ¦

20,35 ¦

20,50 •

21,00 •
21,00 •

21,30 -

21,30 ¦

21,30
21,35
21,50
21,50
22,00
22,00
22,30
22.35
22,55
23,00
23,00
23,25
23,30
23,30

23,35
00,10

17,00
17,15
17,15
«7,30

17,30
17,30
17,50
17,55

18,00
18,15

18,30
18,30
18,30
18,45
19,00
19,00
19,00

19.20
l *71 * -Q

19,30
S&.30

w. M. em TV —~ Canai *
Pausa Para Meditação ~-

Canai 6
Popeye — Canal Z
Jornal Feminino — C 6
Confidencial — Canai 9
Rota Rio — Canal 9
A Estréia é o Limite —

.Canal 6
NOVELA
NOVELA
NOVELA
Canal 13
NOVELA
NOVELA
Teleglobo
NOVELA

Canal 2
Canal 4

HUMORÍSTICA

5
2
4
13

C 2

Canai
Canal
Canal
Canal

Jornal da Cidade
R. Monteiro nos Esportes
Canal 9
.David Nasser — Canal 6
Plantão Policial — C 13
Discoteca do Chacrinha —

Canal 2
Repórter Essn -— Canai 6
Filmes — Canal 4
primeira Edição — C 13
Atrações José Soares —

Canal 9
NOVELA — Canal C
Filme — Cana! 9

O Manda Brasa — Canai 6
NOVELA — C 2
Filme — Canal 4
Hollywood 65 — Cana! 2

~ Jóias da Tela — Canal 4
Patrulha da Cidade
NOVELA — Canal 13
Spot Light — Canal 6
Impacto — Canal 13
Panorama Político — C
TRE — Canal 4
Show da Noite — Canal
Mesas Redondas — C 9

-- Por Trás da Notícia — C
De olho no Murjdo —¦ C
Jornal Excelsior — C 2
Rio Quatrocentão — C 13

-- Roteiro de Arte— Canal 2
Se a Cidade Contasse •

Canai 4
Nossa Cidade — C 13
Roteiro das Artes — C

C 6

Capitão Furacão — Canal 4
Aventura Submarina — C %<

-— Turminha Lula — Canal 13
Desenhos de Tio Aríete —

Canal 2
Filme — Canal 9

Os Vigilantes — Canal 13
NOVELA — Canal 6
Aventuras no Paraíso —•

Canal 13
002 Contra o Crime — C 2
Pausa Para Meditação —
Canal 6
Cine Show Kibon — C 2
Jornal Feminino — C 6
Confidencial — Canal 9
Fiintstones — Canal 6
NOVELA — Canal 2
NOVELA — Canal 4
NOVELA HUMORÍSTICA

— Canal 13
NOVELA — Canal 6
NOVELA — Canal 2
Tetegíobo — Canai 4

—- Repórter Continental — C" 9



ORÁMOS DE TV (GUANABARA
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19.45 -
10.46 -

19,45 -
19,50 -
20,00 -
20,00 -
20,00 -
20,00 -
20,10 -

20,20 -

20,20 -

20,30 -

20,35 -

20,50 -

21,00 -

21,30 -

21,30 -

21,30 •

21,35 ¦

21,50 -

21,50 •

22,00
22,00 •

22,00 -

22,30
22,30
22,35
22,55
23.00
23,00
23,00
23,20
23,30
23,30

23,30

00,10

Jornal d» Cidad* — C 2
R: Monteiro nos Esportes
— Canal 9
Plantão Policial — C 13
David Nasser — Canal 6
O Show é de Graça — C 2
Família Buscapé — C 4
Repórter Esso — Canal 6
Primeira Edição — C 13
Atrações José Soare* -

Canal 9
NOVELA — Canal 6
Musikelly — Canal 13
As Viagens de Jaimie —

Canal 4
. Filme — Canal 9
• Beco Sem Saida — Canal 6
. NOVELA — Canal 2

Filme — Canal 2
. Jóias da Teia — C 4

Patruiha da Cidade — C 6
NOVELA — Canal 13

O Sucesso é Planbel — C 6
A Lei de Burkc — C 13
Filme — Canal 2
TRE — Canal 4
Expresso das 22 horas —

Canal 9
Show de Estréias —• C 2
Show da Noite — Canal 4
Mesas Redondas — C 9
Por Trás da Noticia — C 6

Canal 13
— C 6

Jornal Excélsior — C 2
Rio Quatrocentão — C 13

Cinema de Arte — Canal 2

Se a Cidade Contasse —

Canal 4
Fllmoteca Pan American.*»
— Canal 6
Cine-TV — Canal 13 v

20.50 -
21,00 -

21,20 -

21,30 ,
21,30
21,30 •

21,35
21,50 ¦

21,50
22,00
22,00
22,30
22,40
22.55
23,00
23,00
23,00
23,30
23,30
23,40

00,20
00,30

Última Edição
De olho no Mundo

17,00 —

17,15 -

17,15 -

17,30 -

17,30 -

17,50 -

17,55 -

18,00 -

18,10 -

18,15 -

18,30 -
18,30 -
18,30 -
18,45 -
18,45 -
19,00 -
19,00 ¦
19,00 -

19,20
19,25
19,30 -

19,30
19,30
19,45
19,45
19,45

19,55
20,00
20,00
20,00
jm. -^ i*>jFK

SEXT
Capitão Furacão — Canal 4

Aventura Submarina — C 6

Turminha Lula — Canal 13

Desenhos de Tia Aríete —

Canai 2
Os Vigilantes — Canal 13
NOVELA — Canal 6
Aventuras no Paraíso —

Canal 13
002 Contra o Crime —- C 2
TV de Brinquedo — C9
Pausa Para Meditação —

Canal 6
Popeye — Canal 2
Jornal Feminino — C 6
Confidencial — Canal 9
Desenhos — Canal 6
Rota Rio — Canal 9
NOVELA — Canal 4
Teleglobo -<• Canal 4
NOVELA HUMORÍSTICA
Canal 13
NOVELA
NOVELA
Telegiobo

Rua do Ri-Ri-Ri — C 21,35 --

NOVELA — Canal Z
Salmos da Davi — C 13 21,80 -

Show de Estrela* — C 22,00 —

Jóia» da Tela — Canal 22.05 —

Patrulha da Cidade — C 6 22.40 —

NOVELA — Canal 13
Filme — Canal 22,40 -

Combate — Canal 13 23,00 —

TRE — Canal 23,30 -

Ben Casiy — Canal 00.05 —

Show da Noite t Canal 4
Menas Redondas — C 9
Por Trás da Notícia — C 6
Jornal Exceisior — C 2
última Ediçào — Canal 13
De olho no Mundo — O 6
Filme — Canal 2

¦ Rio Quatrocentão — C 13
Falando Francamente -

Canal 6
. Cinema de Arte — C 2
. Cine^TV 13 — Canal Í3

Comando» Continental
Canal 9
O Rebelde — Canil 13 -

Dois no Ringue — Cana! 2
Sherlock Holrries — C 9
TEATRO DE COMÉDIA -

Canal b
Volante do Palut — C 9
Agendü — Canal 4
Show Willys 65 — C 13
Cinema de Arte — Canal 2

DOMINGO

C 9

NOVELA
o Qnzt

SÁBADO

Canal 6
Canal 2
Canal 4

Repórter Continental
NOVELA — Canal 13
Jornal ExceJsiOr — C 2
Plantão Policial — C 13
R, Monteiro noa Esportes
— Canal 9
David Nasser — C 6
Filmes — Canal 4
Repórter Esso — Cana! 8

primeira Edição — C 13
Canai 6

12,16 —

12,30 —

12,30 —

12,40 —
12,50 —
13,00 —

13,30 —

13,30 —

13,30 —

13,30 —

14,00 —

14,00 -
14,00 -
15,30 -

16,00 -
16,00 -
16,00 -
16,10 -
16,30 -

16,40 -
17,00 -

17,00 -

17,10 -

17,30 -

18,00 -

18,00 -

18,00 -

18,30 -

18,45 -

19,00 ¦

19,05

19,25
19,30
19,45
19,55

20,00
20,00
20.00

. 20,00
20.05

20,20
20,25
20,35
20.30

21,00
21.20
21,25

2
4

Planeta Terra — C 6
TVendo e Aprendendo
Teleglobo — Canal 4
Flash Gordon — C 13
Desenhos — Canal 6
Câmera Indiscreta — C
Filme Cômico — Canal 2
Por Dentro da Jogada
Canal 4
AP Show ••- Canal 6
Teleturfe — Canal 9
Sessão das Dua3 — Canal
Clube das Garotas — C
José Messias — C 13
Desenhos da Tia Aríete ~~

Canal 2
Rítmo dos Brotos ~ C 2
Jair de Taumaturgo — C 13

• TRE — Canai 4
Roberto Audi — Canal 6
Jair Amorim e o Disco •—¦

Canal 2
Pise na Sorte — Canal 6
Parque de Diversões — C 2
Tevefone — Canal 4
Desenhos — Canal 6
Ludogero Dixebom — C 6
Boneco» Cantores — C 2
Carequinha — Canal 6
Paulo Graclndo — C 13
Drink Com Cauby — C 2
Filme — Canal 6
NOVELA •— Canal 2
O Norte Canta na TV —

Canal 9
NOVELA — Canal 2
Teleglobo — Canal 4
Jornal da Cidade — C 2
Diário de um Repórter —

Canal 6
Chico Anísio Show — C
Mr. Ed — Canal 4

-- Repórter Esso '—• Canal 6
Primeira Edição — C 13
Cantinho da Saudade —

Canal 9
Rifift Palace Hotel — C 13
Bonanxa — Canai *
Silhuetas — Canal 9
Sábado de Aventura» —

Canal 4
Sábado de Aventura - C *

Oi Salmos De Dav — C 13
Filme — Canal 6
Jolas d« Tela ~- Cana' 4
NOVELA - C»"«S 13

11,00 -
11,00 -
11,40 -

11,45 -

12,00 -

12,00
12,00 -

12,00 -

12,30 -

12,30 -

13,00 •

13,00 •

13,00 -

13,30 •

13,30
13,40
14,00
14,00
14,05
14,05
14,30
14,45

14,50 —

15,10 -

16,00 —

16,00 —

16,25 —

16,40 -

16.55 —

2

2

17,00 -
17,10 -
17,30 -

18,00 -

18,00 -

18,30 -

18,30 -

18,45 -
19,05 -
19,00 -
19,30 -
19,30 -
20.00 -

20,00
20,30
20,30
20,50
21,00
21,30
21,30

21,50
22.00

22.30

23,00
23.00
23,00

23.15

Mtssa  Canal ?
Desenhos — Canal 4
Canal 100 - Canal 13
Sorteios Bom B.ril — C ft

Dr. Kildare — Canal 2
Seriado — Canal á

Clube do Guri — Cana! 6

Casa do Casemiro —¦ C 13
Teleglobo — Canal 4
Jornada Esportiva — C 9

Um Instante, Maestro (R.)
Canai 2

Os Maiores Espetáculos do

Globo — Canal 4
Cineminha. Gurítândia -

Canal 6
Cine Infantil — Canai 2
Popeye — Canai ô
Cine Aventura — C 13
Sessão das Duas — C 2
Cine Globo — Canal 4
Grande V-espefal — C 6

• Cinema em Casa — Cf
Fé Para Hoje — Canal 9
Trampolim do Diabo —

Canal 13
Cinema — Canai 9
Musikelly (R) — Cana
Dr. Kildare — Canal
TRE — Canal 4
Nèno-TV — Canal 9
Desenhos — Canal 6
Domingo em Grande
mensão — Canal 9
Andy Williams Show
Tia Amélia — C 6
Sucesso da Atlântida — C

Rin-Tin-Tin— Canal 4
Disneyiândia — Canal 6

Alakazan — Canal 4

César de Alencar — C 13

Clubes Se Divertem — C »

A-e.l-o-Urca — Canal 6
Johnny Quest — Canal 4

Vovô Devile — Canal 2
Repórter Continental —- C 9

Os Maiores Espetáculos do

do Globo — Canal 4
Jornada Esportiva — C
Hora da Buzina — Cana
Câmera Indiscreta — C
Filme — Canal 6
Noite de Estrelas —
Panorama Esportivo
Culpado ou inocente?
Canal 13
Filme — Canai 9
GRANDE TEATRO TURl
— Canal 6
Estado do Rio em ?*««»

Canal 9
Cmema de Arte - C Z
Telesemana -Canal
Grande Revista EsH°
~_ Cana! 13
palavra Final
p&rspectt V ft

Oi'

C 4

9
2
4

C 4

Csnt! f,

F
'3
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A extraordinária repercussão alcançada pelas
apresentações de Araci Cortes não é a consagração
do saudosismo. Mas um prêmio à cantora que ja-
mais abdicou do seu estilo genuinamente carioca.
Uma láurea à artista que nunca abriu mão de suas
prerrogativas para obter o êxito fácil. E o sucesso
do espetáculo "Rosa de Ouro" veio apenas fazer jüs-
tiça ao talento imenso de Araci Cortes. Cercando-a
do prestígio que ela merece. Dando-lhe agora a no-
toriedade que não lhe foi dada na bela época do tea,-
tro musicado, quando era uma autêntica rainha dos
palcos, porque as condições eram outras e os veí-
culos de divulgação não tinham a força de agora.
Tornando-a, também, admirada pela geração que
dela pouco sabia.

Destaque-se, aliás, que, apesar do fluxo da cha~
mada bossa-nova ter inundado todo o País, os artis-
tas da velha guarda nunca foram tratados com tan-
to carinho como agora. Jamais os grandes cartazes
de uma das fases mais bonitas da nossa música po-
pular foram tão prestigiados. Nem tiveram tantas
oportunidades de receber a merecida paga pelo seu
trabalho. Haja vista o que ocorre com Araci Cortes,
que mal encontra tempo para atender a todos os con-
yites para apresentações. Ou o que acontece com
Vicente Celestino, que vive numa roda viva para
poder cumprir os múltiplos compromissos que é
obrigado a assumir. Sem falar em Sílvio Caldas,
que é assediado para não parar de cantar, como de-
h*£Jci .

¦?:
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Essa prova de carinho pelo artista da velha
guarda emociona e conforta. Emociona porque dá a
medida exata do amor do povo pelos seus ídolos.
Conforta porque é a premiação que chega para
aqueles que sempte deram muito de si e, sempre exi-
giram tão pouco em troca. Como se o artista de an-
tigamente tivesse o espírito da cigarra da célebre
fábula. Por isso, o êxito obtido por Araci Cortes
através de "Rosa de Ouro" é tanto dela quanto da
chamada velha guarda. Por outro lado, com essa
vitória consagradora um trabalho se fica devendo a
Araci Cortes: o de provar que a música popular
brasileira é tão grande, tão pujante, que nela há lu-
gar para todos os artistas e para todas as bossas.
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o "mais bem"
guardado segredo

industrial
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ANO TIA

apresenta
A 1h Linha de Máquinas
de Costura para o Lar
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A Conquista do Século — o Automatísmo - chega a costura e ao

bordado, com a Nova Linha Automática - VIGORELLI! - 6 Máquinas

de Costura inteiramente novas! Totalmente automáticas!

Fazendo maravilhas, que a Senhora jamais sonhou ser possível.

Costura comum inigualável! Mais de 1.000 bordados diferentes!

Trabalha com 1 e 2 agulhas! Çaz costura invfsivel, sobre costura,

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

marajoara, cerze, chuleia, caseia, prega botões e zippers,

acolchôa, além de uma infinidade de outros serviços.

6 NOVOS MODELOS:

l

Na Liderança

VIGORELLI -Mundial - em móvel e portátil
VIGORELLI -Zi»-Zag

VIGORELLI - Robot • em movei e portátil
VIGORELLI «Super-Robot
além da VIGORELLI-STANDARD
cor.T o exclusivo Móvel Eterna !

Venha ver o "Automatismo Vigorelli" trabalhando para a Senhora,
NOS REVENDEDORES AUTORIZADOS VIGORELLI
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m f BRANCO BEM \ ( PRETO BEM ^ I¦ J 
| V MAIS BRANCO J 

\MAIS PRETO . , . y 1

COM FAROL AZUL i' COM FAROL AZUL I §

1 TEM MIL GRAMAS BEM CERTINHAS DO MELHOR SABÃO EM PÓ .,..

QA9 CARLOS PEREIRO IND. QUIM. S.fl.
RUA GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS, 545 - GB. TEL., 34-8105


