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 חלקים־ תחנת־החלל אל תועבר חללית
 האדם הצליח שבה הצורה באותה חלקים׳
 סי־ על־ידי — החלל אל לראשונה לחדור

 בתחנת- קליעים. כמו יורים אותן לוניות,
 לטיסתה. ותוכן החללית תורכב החלל

ה לתנאי רגילים כבר יהיו הצוות אנשי

 ממושכת תקופה כבר בילה חלקם חלל.
 יהיו כולם פנים׳ כל על בתחנת־החלל.

 אל הקרקע מן בטיסות נסיון בעלי כבר
יערך. אחת שעה של טיסות תחנת־החלל,

 יהיה החלל חוקרי של הראשון תפקידם
— בו לנחות לא אך הירח, סביב לטוס

מתכו הריקים, הדלק מיכלי את שהשירה אחרי החללית,הסאריס מול
 להאיט כדי המאדים, סביב למסלול־תנופה להיכנס ננת

 כוח ייצור סילוניה שכוח כדי המאדים, אל ירכתיה את הספינה הפנתה העצומה, מהירותה את
המאדים. של האטמוספירה לניצול אווירודינמית צורה לחללית המקורי. נסיעתה לכיוון מנוגד

הד הומן קילומטרים. מיליון 1176 זו צורה
יום. 260 אחד: בכיוון זו, לטיסה רוש

אנ יוכלו מתי הקובעים חוקים גם ישנם
 הזמן ומתי במאדים, לנחות החללית שי

 אל בחזרה להמריא בשבילם ביותר הטוב
 ו־ כדור־הלכת תנועות מתוך הארץ. כדור

 לחשב אפשר אותן תנועות — כדור־הארץ
 — מראש שנים מאות ואף עשרות בדייקנות

 • תצטרך במאדים הנוחתים קבוצת כי מסתבר
יום. 449 שם לשהות

 ימי־ 260 פעמיים זו לתקופה מוסיפים אם
ה אנשי כי יוצא וחזרה, למאדים טיסה

 239ו־ שנתיים של למסע יצאו משלחת
 לא לשובם, ועד המראתם ומרגע ימים.

חי. יצור כל יפגשו
★ ★ ★

מפוגודפפיםח אפילו
ע ס *  להכין יש שנים, שלוש כמעט של *

ל דלק יחסר אם מקסימלית. בקפדנות )3
 תחנת־דלק כל לרשותה תעמוד לא חללית,
 מסעדות. תמצא לא יאזל, מזון ואם בדרך!

מע של קהל ימתין לא למאדים בהגיעה
 יצטרכו אנשי־הצודת פניה. את לקבל ריצים
 מים לנשימה, אתיר — הכל את אתם לקחת

 אוהלי- חלקי־חילוף, תיקון, כלי ואוכל,
 המאדים, של הקר באקלים בהם לגור חימום

 כוכב־הלכת פני על לשימוש תחבורה כלי
 מכונת־כביסה אפילו עבורם. ודלק הגדול,

לזכור. יש ומחדד־עפרונות
 תהיה המשא ברשימת ביותר הכבד החפץ

 ממקום לרדת כדי הדרושה חללית־הנחיתה
 לכוח־ מחוץ הגדולה, החללית של החניה

 הכוכב. לפני ועד המאדים, של המשיכה
 מאד דומות תכונות זו, לחללית לה, יהיו

 להיות צריכה היא רגיל. מטוס של לאלה
 קבוצת־החקר. את להנחית כדי גדולה מספיק

 את שלהם, התחבורה אמצעי את כליהם, את
 הדרושים והמחסנים המזון את אוהליהם,

יום. 449 של לשהיה
ה כל את להעמיס קשה שיהיה ומכיתן

 חללית על הצתת, אנשי עם יחד הזה, משא
 חלליות: שתי לבנות הצורף יתעורר אחת,

 1870 האחת: משקל ומשאית. חללית־נוסעים
טון.

 החומר כל של והאיסוף ההכנה עבודות
 בחירת יחייבו המאדים אל לטיסה הדרוש

 יביאו לשם השקט. באוקיינוס קטן, לא אי
 ומשם ומטענן, החלליות חלקי את האניות

 עם הקרקע את שיקשרו המילוניות ייורו
 אלף 490 — לטיסה הדלק את תחנת־החלל.

 האטום. בעזרת במקום, לייצר יוכלו — טון
★ ★ ★

לטוס? יופל מי
ם ד * ל, *  טיים־ניסויים, על השומע רגי

ר א ת מ ה הרפתקן, של טיפוס לעצמו \|
חדשים, מטוסים לנסות כדי בחייו מהמר
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מס ומלפנים. (למעלה) מאחור ספינת־החלל, של מראההמחר חללית
וחדרי־ הניווט מכשירי את המכיל המרכזי, לגוף ביב

 האטומי לכור כמגן משמש בחרטוס הדיסקוס מיבלי־הדלק. מורכבים הצוות, של המגורים
לניווט. המשמשת גדולה אנטינת־ראדאר נראית הדלק, מיכלי לפני מאחוריו, הספינה. של

וווו■* י 11 ודיי? 11111 י? דידדו

ב יתאמנו הם הכל. בסך ימי־טיסה עשרה
 בחלל, ושידור ניתם של במכשירים שימוש
 המקום את ויבחרו הירח, פני את יצלמו

 הפלישה של הבא השלב לביצוע המתאים
 לשלב ההכנות בירח. נחיתה ,היקום: לתוך

 עצמו המיבצע אולם שנים׳ כמד, יימשכו זה
 פני על מסע־המחקר יחסית. קל יהיה
בלבד. שבועות 6־4 יארך הירח

ה של ליכולתו והרציני האמיתי המיבחן
 יכבוש כאשר למאדים. המסע יהיה אדם

 באמת כי לומר יוכל הזה, הכדור את האדם
החלל. את כבש

★ ★ ★
די מ ע מ צ פ מי ה

ת ו א צ מ י ת ך פו  רבים וגילויים יומצאו ר
ל לנסיעה הזמן שיבוא לפני ויתגלו 1

 והמכניקה האסטרונומיה חוקי אולם מאדים.
ה הקווים את לצייר עתה כבר מאפשרים

 הנחות סמך על האדיר. המיבצע של כלליים
 הקיימות הבדוקות הידיעות סמך ועל אלה,
 למאדים הטיסה כי לקבוע אפשר עתה, כבר

הזד״ בדור ועוד — לביצוע בהחלט ניתנת
 המאדים לבין הארץ כדור בין המרחק

 חללית אולם קילומטרים. מיליון 56 הוא
 בקו לטוס תוכל לא אליו להגיע הרוצה
 בקו־התנופה להתקדם תצטרך היא ישר!

במע להסתובב הארץ, כדור של הסיבובי
ב ולעבור כחלל, והולכים המתרחבים גלים

 ארצות־ צי של המחקר מעבדות עובד
 של צרור מכניס בוושינגטון, הברית

ה חון אל אלקטרוניים מכשירי־סדידה
המריא. שטרס האמריקאי המלאכותי ירח

 דגמים ליד עומד האמריקאי, המלאכותי הירח של היצור תוכנית מנהל האגן, נ׳ון ד״ר
 הירח את לדחוף תפקידו אשר ׳הקליע, של מוקטן דנס מחזיק הוא בידו במעבדתו.
 המלאכותי. הירח משמאל, השולחן על שלבים. בשלושה החלל, תוך אל המלאכותי

הסובייטים. על־ידי ניבחנו לאלה דומינו דגמים הירח. פנים את המראה חתן,־ מימין:

זה בדור החלל לתור האדם לפלישה הדרך

למאדים!
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