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ה כיבוש חלום היה שנים עשר לפני עוד
 ועד מאז אך מטורף, דמיון של בגדר חלל

ספ יצר הוא ארוכה. דיר כברת עבר ום ה
 לאחד הפן דמיוני׳ מדע של שלמה רות

אפי גרם ביותר, החביבים משעשועי־הילדים
ל דרשו כדור־הארץ מתושבי שכמה לכך לו

ב קרקע שטחי לגבי בזכות־בעלותם הכיר
 אל למסע אגודה אף נוסדה ובכוכבים. ירח

 ראשונים כמועמדים נרשמו שחבריה החלל׳
הירח. אל הראשונה לטיסה

 המעצמות 2 להתגשם. החלום החל השבוע
הו וברית־המועצות, ארצות־הברית האדירות,

 לשגר עומדות הן כי אחת ובעונה בעת דיעו
המת התאוצה בכוח הפך שת סילונית לחלל
 זאת סילונית לכדור־הארץ. נוסף לירח מדת

 תשמש אנושיים, נוסעים שעה לפי תכיל לא
 ותושמד שתתלהט עד בלבד, מחקר לצורכי
מאליה.
התנ את לברר כדי הכרחי, הוא זה צעד

האופ לאווירה מחוץ בחלל, השוררים אים
 הגוף של סיגולו ואת כדור־הארץ׳ את פת

אלה. לתנאים האנושי
 במלוא מדע אנשי עוסקים בינתיים, אך .

התנ ביצירת הכרוכות בבעיות גם הקיטור
ה שנוסעי ידוע, החלל. אל אנושי למסע אים

לחץ תחת יעמדו לחלל הראשונה סילונית

 של הצנטריפוגאלית מתנועתה הנובע איום
 מושבים עבורם ייבנו כך משום הסילונית.

 להם שיאפשרו למעלה) (בתמונה מיוחדים
 כפתורים באמצעות רעהו עם איש להידבר

המושב. בידיות הקבועים
 ועתה נבנו, כבר זה מסוג תאי־המבחן

ל המתנדבים חיים, באנשים נסיונות נעשים
 לתנאי דומים לתנאים מוכנסים זה, תפקיד
למחקר. חומר משמשות ותגובותיהם החלל

לבו היא חשובה, פחות לא אחרת, בעייה
ה מספינת לצאת שיצטרכו האנשים של שם

 אחרים. לכוכבים או לירח לכשתגיע חלל
 רק לא יצטרך משמאל) (בתמונה זה לבוש
 להגן גם אלא מנת־החמצן, את לגוף לספק
 הכובד את לו ולספק שינויי־לחץ מפני עליו

קבו כן להתעופף. יתחיל שלא כדי הנחוץ
 ומשדר אוזניות מיקרופון׳ בתלבושת ם ע

חבריו. עם לשוחח לו שיאפשרו זעיר
ל להישלח העומדת הסילונית

המדע בפי זכתה שעה, לפי חלל
 החיבה לשם האמדקאיים נים

 ראשי־ מצירוף שנולד .עכבר״,
 הלועזי. המדעי שמה של התיבות
 הגבוהות השכבות באחת מעופה

 יאפשר כדור־הארץ אווירת של
הקוס הקרניים את לחקור להם

האדם. גוף על והשפעתן מיות

 מאדם העולם, גדולי כל של השעווה
 צ׳רצ׳יל ווינסטון סיר ועד הראשון

 בחצי- במוזיאון מיוצגת (שדמותו
 בצבא קצין היותו מאז בובות, סר תר

 לראש ועד בדרום־אפריקה הבריטי
כתמו נצחי). סיגאר מעשן ממשלה

 לאשה להעניק המוזיאון הציע רה,
שיו ובלבד כסף, אין חינם בובתה את
במוזיאון הרבים למבקרים ספק כל

ללב. נוגע חדש סיפור
 1 לכך התנגדה פאסקייה יודית אולם

 1 עבור מלא מחיר שילמה תוקף, בכל
| אמרה הבובה״, את ״עשיתי בובתה. | 

 ■ ל־ פירסומת להרבות כדי ״לא א, ה
 1 כה עצמי את הרגשתי לי. או בעלי

 | נדמה לי. הוקל ועתה בלעדיו, בודדה
 ן ב־ כמו בבית, לידי נמצא שהוא לי

ההם.״ הטובים ימים

ת המר 1האור מ א ב השנה, הבד. עלב
האורז לשדות הגיען

 חשופת־ מנגאנו, סילבאנה את זוכר אינו מי
 י המר האורז הראשון הגדול בסרטה הירכיים

 עמק אל סילבאנות אלף 200 נוהרות שנה, מדי
שהוקרנה במציאות חיות האיטלקי, פו נהר

ה הכריזו הענקים,
 דרשו שביתה, בנות

 נכשלה. השביתה אך העבודה, בתנאי שיפור
לעוב המזון, מכירת את הפסיקו מעבידיהן

 האורז את ולשתול לשוב אלא נותר לא דות
המר.
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