
O G L O B O 

encm 

terá conquista da 

Lua e disco voador 
A Sociedade Interplanetária 

do Rio de Janeiro promove
rá na segunda quinzena de 
abril a X Semana da Ciência, 
com palestras sobre os discos 
voadores, o homem no espaço 

- 8 nos planetas, a Lua como 
' base científica e militar, a 
origem do universo, o misté
rio' dos raioa " cósmicos • e o. 
mundo, em'nova'era glaclaL 

Os oradores serão autori
dades civis e militares e,spe-' 
cialmeiftè . convidadas, mem
bros de sociedades científicas 
e funcionáros da Secretaria 
de C i ê n c i a e Tecnologia, 
Qualquer pessoa' poderá; ins
crever-se, mediante o paga
mento de.uma taxa de .... 
NCr$ 15,00 e será conferido 
um diploma a quem compa
recer a pelo menos 80% das 
palestras^ 

Cientista jovem 

*sa comb uma de .suas prin
cipais, atrações, Inaugura-se, 
hoje, às 19 horas, no Copa
cabana Palace, uma exposi
ção de equipamentos eletrô
nicos norte-americanos. O 
público poderá visitá-la entre 
15 horas e 21h30m, dlàramen-
te, até sábado, quando será 
encerrada. 

Será Instalado na ocasião 
' o I Saláo Brasileirar.de Cien
tistas Jovens, comi trabalhos 
sobre ciências físicas, bioló
gicas e astronômicas, e uma 
exposição sobre a conquista 
da Lua, com • maquetas, fotos, 
painéis e projeções de "sli
des". 

O Salão oferecerá a todo 
Jovem brasileiro a oportuni
dade de expor seus trabalhos 
sobre qualquer ramo da ciên
cia, a titulo de Incentivo, e os 
cinco primeiros colocados, es
colhidos por uma comissão 
especial, receberão prémios 
em medalhas, livros e um di
ploma especial. 

As duas promoções da So
ciedade Interplanetária do 
Rio de Janeiro serão realiza
das no Clube Municipal, & 
Rua Haddoclc Lobo, e as Ins
crições estão abertas a par
tir de hoje. 

A Inauguração será seguida 
de recepção oferecida pelo 
adido comercial à Embaixada 
dos Estados Unidos, Sr. Mor
ris Allen. A mostra, que es
tará em São Paulo do dia 2 
ao dia 5, já esteve na Cida
de do México, em Santiago 
do Chile e em Buenos Aires. 

Entre as firmas que partici
pam da exposição estão a 
"Tektronic lhe", a "Beck-
man Instruments Inc." e o 
"Laboratory Equipment Cor
poration (LECO)". Diretores 
das firmas e de suas repre
sentantes ho Brasil, entre elas 
a Ambiiex S/A e a Panam-
bra Industrial Técnica S/A, 
estarão presentes para pres
tar esclarecimentos. 

Exposição 

Com um computador de me-

http://Brasileirar.de

