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בעזרת

ר טו ל פי ד
 המושלם הקוסמטי הקרם

מיותר שיער להסרת
 טווח ארוכת השבעתו לשמוש נוח

מכאיב אינו

״וולה״ של נוסף צמרת מוצר דבילטור

 של המנויים תעריפון
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שנה /!2ל- בלירות לשנה
 הוצאות מחיר ״ הוצאות מחיר
משלוח העיתון י משלוח העיתון

52 = 6 + 46 100 = 12 + 88 בארץ המגוי דמי •
55 = 9 + 46 105 = 17 + 88 רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
69 = 23 + 46 133 — 45 + 88 ואיראן אירופה ארצות לבל •
64 = 18 + 46 124 — 36 + 88 לקפריסין •
84 = 38 + 46 164 — 76 + 88 וקנדה לארצות-חברית •

86 = 40 + 46 168 _ 80 + 88
 גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאומדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה, קניה,
•

99 = 53 + 46 193 — 105 + 88 ורודזיה זמביה אפריקה, לדרום •
96 = 50 + 46 188 = 100 + 88 ופנמה למקסיקו •

114 = 68 + 46 223 — 135 + 88 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •
121 = 75 + 46 238 בב 150 + 88 וניו-זילנד לאוסטרליה •

־ במדינה *
חיות

באים, מיליםה

ם הנמרים לכי הו
 ישראל כח6ה איד

 דלוגגל
שבוע? תור

 לג׳ונגל ישראל דמתה האחרון בשבוע
 מתוך בהשאלה. או בדימוי ולא אפריקאי,

 בקעו ישראל אזרחי של הרדיו מכשירי
כו האוטובוסים ודובים. פילים של קולות

 קופים מפוספסות. זברות של בדמויות סו
 העתונים עמודי מעל הקוראים אל הציצו

 פלקטים מתוך השקיפו בצבעים ונמרים
העתוגים. דוכני בכל

 ה־ ממיבצעי אחד של בשיאו זה היה
 זמן בפרק בארץ שנערכו הגדולים פירסום

מו השוק אל להחדיר מיועד שהיה קצר,
 השלכות היו שהפעם אלא מסחרי. צר

 שבהפצת העסקי האלמנט מאחורי נוספות
המוצר.

 של חייו תוך אל הג׳ונגל חיות פלישת
תו אל להביא נועדה הישראלי, האזרח

אנציקלו של המכירה תחילת את דעתו
 את והנושאת בחיות, העוסקת מדעית פדיה
האנציק לזזיות־הבר. האנציקלופדיה השם

ספר מדענים של מחקר פרי עצמה, לופדיה
 ללהיט ביותר קצר זמן תוך הפכה דיים׳

שי בגל העולם, מדינות בכמה ספרותי
שלה. המיוחדת ההפצה טת

 של הפוטנציאלי הקוראים שקהל כיוון
 בני־הנוער, הם זו מעין אנציקלופדיה

אנצי ברכישת הכרוכה שההוצאה וכיוון
 לעלות צריכה במלואה זו מעין קלופדיה

האנציקלו הופצה ל״י, 500 של סכום על
 הנמכרות צבעוניות, חוברות בצורת פדיה
 שנים. כשלוש של לאורך לשבוע, אחת

 סכום להוציא יותר קל פשוט: החישוב
 שנים, שלוש במשך שבוע מדי ל״י 3.5 של

אחת. בבת ל״י 500 מאשר
 בגלל וכן זו, הפצה משיטת כתוצאה

ל זכתה היא האנציקלופדיה, של ייחודה
 בריטניה, כמו במדינות עצומה הצלחה
 לתפוצה הגיעה בהן ויפאן, גרמניה צרפת,

עותקים. אלפי מאות של
 האנציקלופדיה את המפיצה חברה אותה
ביש גם בהפצתה שהחלה היא בעולם,

 ונערכה לעברית שתורגמה אחרי ראל׳
הישראלי. הקורא של המיוחדים לצרכיו

 בתופעה שנדיר מה החיות♦ מגיפת
 טהור, מסחרי שמיבצע העובדה, היא זו

 כשם ציבוריות. אגודות של בעידודן זוכה
 נתנה החי להגנת הבינלאומית שהחברה

 גס כך הבינלאומית, להוצאה חסותה את
 העניקה הטבע, להגנת הישראלית החברה

 רק ולא העברית, למהדורה חסותה את
מההכנסות. מחלק תיהנה שהיא משום

המדי אחת שהיא ישראל, כמו במדינה
 לשמר הצליחו בה בעולם הבודדות ני״

 כמו חיות, סוגי הטבעית בסביבתם ולקיים
 העולם מן שכלו ונמרים נדירות יעלים

- ענין יש אחרים, במקומות והושמדו ו י  מ
 הבר חיות שמירת תודעת את לפתח חד

הרחב. הציבור בקרב עליהם .וההגנה
 יוט־ הקרובות השנים שלוש במשך אם

 ב־ ילדיהם על-ידי בישראל ההורים רדו
 לס- להתנחם יוכלו הם הבר, חיות מניפת

 כדי קורבו מקריבים שהם בעובדה חות
 במדינה להסתובב יוכלו ואיילות שנמרים

לחייהם. חשש ללא הזאת

דעות
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9 ;הרוזו איש
 להשמיע העז יזהר ס. הסופר

 גגדו וקומם — הריגה היעה
המימסד את

להש כדי רב, באומץ־לב צורך היה
העצ ביום דווקא כזו דיעה בפומבי מיע

ביש שאנשים לכך להתנגד ״צריך מאות:
 בעבור ומופת גבורה אותות יקבלו ראל

 אנשים להרוג כיצד והתאמנו שלמדו זה
 יזהר) (ם. יזהר הסופר הכריז במילחמה,״
 — העצמאות ביום בראיון סמילנסקי,

)28 בעמוד (המשך

1865 הזה העולם22*


