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ת רואי שחורו
ת־הברית. לארצו רע שבוע זה היד,

אמ חייל צייר מולדין ביל הקאריקטוריסם
 בוויאם־נאם, אי־שם בשוחה העומד ריקאי,

 הגזעיות המהומות פגז מתפוצץ כשמאחוריו
אלאבאמה. של

 הרבה שהוא פגז, התפוצץ יומיים כעבור
 ארצות־הברית: של עתידה לגבי חמור יותר

החיצון. בחלל הסובייטים של הגדול הנצחון
 הישראלים, (וגם בעולם צופי־הטלביזיה כל

 בסמיכות הבחינו ביירות) בשידורי הצופים
 ביומני־החדשות, ראו הם הפרשות. ■שלוש

 פלו־ את שהראו הקטעים את זה, אחר בזה
 מסתערות אלאבאמה של הלבנות .גות־הסער

 שקטים, כושיים מפגינים על ובשוטים באלות
הסוביי החללנים את שהראו הקטעים .את

 את המראים הקטעים ואת מסעם, בעת טיים
ויאט־נאם. בצפון האמריקאיות .ההפצצות

ספ המערכות משלוש באיזו לדעת קשה
 המכאיבה המהלומה את ארצות־הברית גה

 ארצות־הב־ לעתיד יותר מסוכן מי ביותר.
 הירח, אל החותר הסובייטי המדען רית:

 אסיה, מיבשת לגרשה המאיים לוחם־הגרילה
מבפנים? האומה אחדות את ההורס הגזען או

 ליד הנשיא מתגלה המערכות שלוש בכל
 בבעיית־הגזע כושלת. כאישיות ג׳ונסון דון
 ב־ כבד. לחץ תחת ורק באיחור, פועל הוא

להפ הפקודה את בעצמו נתן הוא ויאט־נאם
 כי להודות החודש ונאלץ הצפון, את ציץ
ל שינוי שום ההפצצות הביאו לא כה ״עד

 קשור בחלל האמריקאי הפיגור ואילו טובה.״
 בסינאט כהונתו בשנות כי בשמו, הוא גם

ה לענייני המרכזי למומחה ג׳ונסון גחשב
חלל.

 — האמריקאי בעיני שחור היה המצב
 באלאבאמה, הכושים של עורם כצבע שחור
 הג׳וד כמחשכי שחור החיצון, כחלל שחור

האסיאתי. גל

היקום
פ3 ״ ל ג הירח א

 טף אל האמריקאים הגיעו ניכר במאמץ
חל־ שני ובה חללית שיגור החדש: הישגם

כדור־ את לסובב נועדו הם מקצועיים. לנים
פעמים שלוש הארץ
 באוקטובר עוד כי כביר. הישג זה היה לא

ה הצליחו כרושצ׳וב, הדחת ערב האחרון,
אחת, בחללית אנשים שלושה לשגר סובייטים
 24ב־ פעם 16 כדור־הארץ את שסובבה

ב מקצועי, חללן היה מהם אחד רק שעות.
ורופא. מדען היו האחרים שני עוד

תק מיטב את האמריקאים תלו זאת בכל
 במידה לרפא, נועד הוא זה. במיבצע וותיהם

 פני שעל המכאיבים הפצעים את מסויימת,
האמרי אין היום עד כי הלאומית. גאוותם

 חגגה בו בשטח שדווקא לסבול יכול קאי
ב המזהירים נצחונותיה את בעבר אמריקה

 עולים — הייצור של הטכניקה — יותר
הסובייטים. עתה עליה

 ישבו לא הסובייטים אולם לחייט. בעייה
ה את לפצוע התכוננו הם ידיים. בחיבוק

— יותר עוד עמוק פצע האמריקאית גאווה
 עוד זה. רגיש לרגע בכוונה נקבע והעיתוי

 איבד הוא החל, האמריקאי שהמיבצע לפני
 צעד צעדה ברית־המועצות חשיבותו. את

קדימה. חדש עצום
חללנים, שני רק הסובייטים שלחו הפעם
 רק כי יממה. של קצר־יחסית במסע הסתפקו

 ואכן — חשובות היו זו ביממה דקות עשר
היסטורית. חשיבות בעלות דקות אלה היו

ה יצא העולם בריאת מאז הראשונה בפעם
בגפו. ממש, החלל אל אדם

*  זקוק הוא מאוד. שברירי יצור הוא האדם י
 השוררים לאותם בדיוק המתאימים לתנאים,
 רק ולו לחיות, כדי כדור־הארץ, על־פני

ה מן חוקרי־החלל הקדישו לכן אחת. שניה
לחליפת־ תשומת־לבם עיקר את הראשון רגע

 מן לצאת לאדם המאפשרת החליפה החלל:
 של במהירות עצמאי באופן לנוע החללית,

חום־ על לשמור לנשום, קמ״ש, רבבות
ולפעול. לדבר הרגיל, גופו

 זו חליפה כי הוכיח הסובייטי המיבצע
 העיקרי המיכשול סולק ובכך — עתה קיימת
הירח. אל במסע שנותר

בעו הצבאיים המתכננים כחלל. חיילים
ה הצבאית מחשיבותו להתעלם יכלו לא לם

 שניתן ברגע כי הסובייטי. ההישג של אדירה
 את להפוך יכול הוא בחלל, לפעול לאדם
צבאית. לעמדה החלל

 להקים יכול החללית מן היוצא האדם
בחל שיובאו מחלקים שיורכב חללי, בסיס
חיילים, לחיות יוכלו זה בבסיס רבות. ליות
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ת הרגשת כי חיו מת הנו ת רק היא הרעש ובלי ח תיו א  הרבות מתכונו
י שטיח של והשימושיות מ ל ש ו ר • י ן ל י ר ק א מ

י שטיח מ ל ש ו ר לשטי מיוחד ועיבוד בעובי ן ל י ר ק א מסיבי העשוי י
ם חר, שטיח מכל יותר גמיש הינו חי ם סופג אינו א מי ת  ולכן ולכלוך כ

קוי, קל חה לנ  במספר מיוצר אל־אלרגי• והינו עובש יוצר אינו עש, דו
ם צבעים שרים מרהיבי ה המאפ מ א ת ט סגנון לכל ה הו ודירה. רי

ם גדלים של רב במבחר להשיגו ניתן מו או סטנדרטיי אי ת ה  גודל לכל ל
ר ובמיוחד רצויה וצורה ם קיר• אל מקי נוחים• מחירי
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