
• Um verdadeiro az do 
volante o Artêmio Ro-

driguez. Num só quartei-
r.o bateu em três ônibus, 
quatro automóveis, (dois 
dos quais parados) e por 
fim entrou numa parede. 
Dfspois de í atropelar IOS 
veículos resolveu voltar pa-
ra o trânsito, deu uma ré 
e entrou na parede. Fe-
riu oito e ficou sem um 
arranhão. Foi longe, lá 
em Nova Iorque. 

• Censura vai aumen-
tar no Brasil. O Mi-

nistério da , Justiça avisou 
que para breve, além de 
fiscalizar os costumes, re-
presentantes do Ministério 
da Educação serão chama-
dos para censurar traba-
lhos artísticos. 

• No XVI Saião Pau-
lista de Arte Moderna, de 
nossa cidade entraram a 
Adelaide Sampaio e a Odi-
la Mestriner. A inaugura-
ção é no dia sete de ju-
nho. 

3ara a Bienal, que se 
aproxima já foram esco-
lhidos os seguintes artistas 
tchecos: Laluha, Vozniak, 
Holznik, Balear, pintores: 
Preclik, Trizulyak, Roda-
vsky, escultores. Estará 
também na Bienal a artis 
ta L j u b a Kreyci. com ta-
petes de fio. Estarão pre-
sentes os tchecos também 
na mostra internacional de 
livros da Biena de outu-
bro. 

• Duas mil rãs. as me-
lhores do mundo in-

teiro, participaram ontem 
de um campeonato de sal-
to em extensão. Quem ga-
nhou foi a norte-america-
na Sidewinter IV, do pro-
prietário Mike Voitich, que 
a incetivava em altos bra-
dos. A danada deu um 
salto de cinco metros e 
sessenta e quatro centíme 
tros! Um, francês apare-
ceu vestido de l 'rão" e quis 
participar, no que foi impe 
dido sôbre protestos gerais 
Foi n a Califórnia. 

• Dizem, inclusive em 
Brasília, que o mal. Costa 
e Silva deverá vir a esta 
cidade. Mas não tem data 
essa vinda para receber um 
título da Câmara dos Ve-
readores. 
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