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 מיליון 50 לפני נולד הראשון העכברוש

 עלי חיוזתם את מטילים עדיין וצאצאיו ** שנה
מי 4800כ־ מתחרים למשל, בהודו, אדמות.

 בני־האדם. מיליון 472 עם עכברושים ליון
 בהתחשב ביותר יקרה היא הזאת התחרות

 13.5 מחסל הממוצע שד,עכברוש כך ■עם
לשנה. מזון קילוגרם

 הגיעה ההודיים העכברושים של חוצפתם
 רגליהם את שכרסמו כך כדי עד לאחרונה

ה חמישית על לדבר שלא חיים, פילים של
 שנה, מדי מחסלים אותה הודו, של תבואה
 ואורז. גרעינים של טונות מיליוני בצירוף

 הסיבה זאת לא לנכות. מידיץ שבעה
 העולמי הבריאות ארגון של המיוחד לכינוס
 הרבה הוא המצוי העכברוש החודש. שנקרא

 בימי־הביניים כמו בדיוק מזה. מסוכן יותר
הדבר. מחלת את מפיץ עדיין היום גם הוא

 1300 נרשמו למשל, שעברה, בשנה
במוות. 134 נסתיימו מהם מיקרים,

ה למגיפות ביחס קטן מספר אמנם זה
 רוקנו בה השחור, המוות כתקופת קדומות,
 כ־ )1350—1345( שנים חמש תוך המגיפות

 מיליון 43 וקטלו באירופה, עיירות אלף 200
איש.

 באמצעים לנקוט החליט הבריאות ארגון
 חד־פעמיות, בפעולות להסתפק לא קיצוניים,

 בפורמוזה שנים סמר, לפני שבוצעה כזאת
 אלפי עשרות כמה שנה תוך שולמו עת

 זנבות מיליון שבעה עבור פרסים דולארים
מתים. עכברושים
 אוכלוסיות לחיסול לפעול היא ההחלטה

 פתיונות כגון: חדישות, בשיטות שלמות
ה דם הקרשת את המונע ברעל מצופים

מו חישמול הן אחרות שיטות עכברושים.
 ו־ בלהביורים שריסתן העכברושים, שרות

בגז. הדעלתן
ה מן שירד אחד עכברושים בעיית פותר

 וולד הראשון שהאזס להניח מקובל *
שנים. מיליון לפני

המצוי העכברוש
פתרון אינו החתול המצרים, תיקוות למרות

 המצרים כבר בייתו אותו החתול, היא פרק
 אסמיהם. על שישמור תיקווה מתוך הקדומים

 חיסול כי למסקנה, הגיעו הארגון חוקרי
החתו של תורשתית תכונה אינה עכברושים

 הסביבה בהשפעת הנרכשת תכונה זאת לים.
 כל שיחסל חתול על לסמוך אי-אפשר ולכן

דרכו. על הנקרה עכברוש

תיירות
_ ך ל

 השמש בעיקבות
ר הי א ק י י

 עומדים אירופאים של מיליונים עשרות
 את שהלעיטו אחרי השנתית. חופשתם לפני

 שעתו הגיעה וסיורים מלונות בתעריפי עצמם
המשזף. השיקול זהו נוסף. שיקול של

 מדו־ לוחות הוכנו התיירים של לנוחיותם
 של הממוצע המספר את שהראו ייקים
 בראש השנה. מימות אחד לכל שמש שעות

ממו עם פורטוגל בדרום לאגום איזור עמד
 של דקות 4י2ו־ שעות שמונה של יומי צע

שמש.
 ושש שעות שמונה עם מלטה באה אחריו

 דקות; 12ו־ שעות שבע עם ניצה דקות:
דקות. 24ו־ שעות שש עם נאפולי

 אוסלו כמו שמקומות הלוח מן היה ברור
 או ליום) שמש של דקות ושש שעות (חמש
 אינם הם דקות) 12ו־ שעות (ארבע לונדון

 לא גם קיץ. לשיזוף האידיאליים המקומות
 שמש שעת של יומי ממוצע עם מוסקבה

דקות. 54ו־ אחת
 תמיד יכול היה ממש של שמש שרצה מי

 את ולעבור הלוח מכיני עצת את לקבל
 מן ליהנות אפשר כבר בקאהיר התיכון. הים

ב דקות 18ו שעות עשר — באמת השמש
בבאר־שבע). במו (בדיוק יחס

ספרר
 יפאני ךתדי

ש רוסי וכתב־קוד
ה את בספרד ממלאת הספרים תעשיית

 ענף היא בישראל. פרי־הדר שממלא תפקיד
ב ספרד. של ביותר הגדול הבודד היצוא

 לדרום־אמריקה) <בעיקר, יוצאו שעברה שנה
 130(כ־ פזות מיליון 2500 של בשווי ספרים
לירות). מיליון

 ענף בספרד גם כן בישראל כמו ובדיוק
 הספרים ליצוא בסכנה. הוא העיקרי היצוא

 כל קודם מסוכנים. מתחרים קמו הספרדיים
ובארגנטי במכסיקו בעיקר מקומיים, מו״לים

השוק את לספק רק לא משתדלים אלה נה.

 דוברות למדינות מייצאים גם אלא המקומי,
אחרות. ספרדית
המדפי הרוסים הבמה על הופיעו כך אחר

 קלסיקונים רק לא תעמולה, למטרות סים,
 ככתביה דתיות יצירות אפילו אלא ספרדיים

 נזירות מיסדר (מייסדת הקדושה תרזה של
).16ה־ במאה

 האמיתיים המתחרים לעשות. מה אין
ל נוסף הם, בדרום־אמריקה ספרד לספרי

 ספרי־ לספק לאחרונה שהחלו אמריקאים
 מעודף סובלים אלה היפאנים. בשפע, לימוד

ו יחסית זול ומכוח־עבודר, מכונות־דפום
תחרות. בכל כמעט לעמוד לכן מסוגלים

במהדו דרום־אמריקה שווקי את הציפו הם
ובמי קישוט דון של היטב מודפסות רות

ספרדי. תנ״ך של טפסים ליוני
 מרוכז מכירות ממאמץ שחוץ היא התוצאה

 מד, הרבה הספרדי הספר ליצואני נשאר לא
ל לנסות יכולים הם היותר לכל לעשות.
 כעת הקולט שלהם המקומי השוק את הרחיב

 3000 רב־מכר, הוא כן אם אלא ספר, מכל
היותר. לכל טפסים 6000 עד

יפאן
די בלי אקי אר ח

וקיץ אביב של ארוכים שבועות משך
משי מסויימת יפאנית לצלבנית היתד. 194*

 התיירים אוניית את להטביע בלבד: אחת מה
גיי למובילת שהפכה קניחבלה האוסטרלית

השקט. באוקינוס סות
 את להצליל משנהו אחר אחד טירפוד נסיון

 2000 הפלגה בכל מובילה שהיתר, קנימבלה,
 בצלב- קצין־התותחנים בתוהו. עלה חיילים,

 נואש, היה קאמאייה, מאסאישו סגן נית,
 חא־ יפאני: כבוד של במוצא להרהר התחיל
הבטן). שסיעת על־ידי לדעת (איבוד ראקירי

 ומסעות נכנעה יפאן הגורל. התערב אז אך
הופסקו. הצלבנית של הצייד

 לקאמאייה כי הוכח החודש רגל. עילי
 כשלון על להצטער לא מספקת סיבה יש

 כאשר זה היה שנים. 22 לפני שליחותו
 אחת למכור החליטה אוסטרלית ספנות חברת

יפאנית. לחברה המיושנות מאוניותיה
 היתה, סידניי בנמל טקס־ההעברה גיבורת

 ייעוד לה קבעו היפאנים הקנימבלח. כמובן,
 מאינדו־ מוסלמיים עולי־רגל הובלת חדש:
למכה. הפיליפיניים והאיים נזיר,

 חדש, שם לאונייה נתנו גם הם בטחון ליתר
 סגן — חדש רב־חובל וגם המזרח מלכת

קאמאייה. מאסאישו לשעבר
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הקרבות שוד אחרי
 תצא. בודאי ותיירים לסיורים

 והנצח המצלמה את תשבח אל
 המענמים החדשים האתרים את

והקדושים.
 המחירים, קבוצות בכל מצלמות

 ע״י צבעוניות והגדלות פתוח
 והמשוכללת הגדולה המעבדה

בארץ ביותר
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