
,דורינה״ מתוצרת הם שבתמונה האופנה דוגמאות

ת נ פ ן א ו ל ר ו ! א ו י ת ס ל
שרת לרעותה אשה ת על מב ת אודלון אפג ש חד ת מ תיו! ה לס

שי מרים אורלוו מלבו ם צורתם, על שו ם לכביסה קלי חי  לטיפול. ונו
שיג ת לה או מ תיו בדוג ת ס שו ם. האפנה בתי בכל חדי המובחרי

תר... נוחים לחיים יותר מוכים מוצרים הכימיה כאמצעית יו

 של הרשום המסחרי השם הוא אורלון *
 דו־פונט שלה. האקרילי לסיב דו־פונם

 המוצר את או החום את מייצרת אינה
זאת. בתמונה המוצג

אייזן לבינסיו מררון

ם ל ו ע ה *׳ . ה׳ ז ן ה ו ע ו ב ת ש שו ד ח י ה ל א ר ש  הי
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 שר־הדתות תמונת את ראית האחרונים בשבועות פעמים ארבע
 בחינת גם זאת היתד. השאר בין כי מסתבר כיפה. חבוש כשהוא
 תמונה רק ראו כי סברו מעטים לא קוראים החזותי. הזכרון

 ארבע אלה היו להלן, שתיווכח כפי פעמים. ארבע שחזרה אחת
לגמרי: שונות הבעות־פנים בעלות נפרדות, תמונות

1207, 1208

ראה הדתות: שר של מאלפת סידרה מאותה נוספת תמונה
.4 עמוד

★ ★ ★
 יודע כמונו מי לעולמו. הולך שבועון כאשר לעלוז לנו קשה

 בכל מושקעים ולבטים דאגות כמה מאמצים, כמה עמל, כמה
שבועי! עתון של גליון

 יותר עוד קטן השבוע, דבר את להספיד אנו נקראים כאשר
 להיות העתון חדל מכבר זה כי בתרועות־גיל. לפרוץ הפיתוי
 מדי מופיע, גליונו את כשראינו הזח. להעולם ממש מתחרה
 כגלעד לנו נראה הזה, העולם גליון בצד בקיוסקים שבוע,

הראשונים. למאבקינו
 היה הזה, העולם את לידינו נטלנו כאשר שנים, עשר לפני

 העולם על בהרבה עלה הוא שלנו. 1 מס׳ המתחרה השבוע דבר
 שבועות תוך אמצעיו. ובריבוי עמודיו בגודל בתפוצה, הזה

 מזמן, נסגר היה הוא בקיוסקים. בתפוצתנו עליו עלינו מעטים
 אמצעיה כל כי הציבור בפני בגלוי להודות מפא״י חששה לולא

 למעלה העני. הזה העולם את להביס כדי הספיקו לא האדירים
שה עד לטמיון, הלכו הפועלים, מכספי נוספות, ל״י ממיליון

להת יפסיק השבוע דבר השבועון כי השבוע הכריזה הסתדרות
היומי. דבר של מוסף־יום־ששי יהפוך חודש, בעוד קיים
 בסתר או בגלוי להתחרות שניסה 13ה־ השבועון מת כך

 למספר שקדמו התריסר האחרונות. השנים בעשר הזה בהעולם
מזמן: נשכחו בבר רובם וששמותיהם זה, ביש־מזל

הצעיר. לדור מפא״י שבועון אשמורת, 9
 להיות שהתיימר הזה, העולם במתכונת שבועון מצפן, 9

 אחדות־העבודה, של מוסווה ביטאון למעשה היה בלתי־תלוי,
אלון. יגאל בהשראת

 הדתית- במפלגה אז קשור שהיה שבועון כעין, עין 9
 הקימו עורכיו לדתיים. הזה העולם מעין ושהיה הלאומית,

פנים. אל פנים בשם חדש שבועון בינתיים
 הצעיר, לדור עתון להקים חרות של נסיון־נפל עתיד, *

בלתי־תלוי. ביטאון של באיצטלה
אחר. בשם הדבר אותו תנופה, 9
• י י ה, חי ע שהו וחתיכות, רכילות של קלוקל שבועון ש

 של החיפאי הסניף עם מכן לאחר התקשר פרסית, ביוזמה קם
 מתוך בבתי־החרושת, חושי אבא על-ידי חינם וחולק מפא״י
 על המערכה בשיא הזה העולם רגלי את לדחוק אודילי נסיון

 הזה העולם מעין לאור להוציא חושי של נסיון חושיסטאן.
לפועל. יצא לא בזק, בשם שלו, פרטי
 חוגי עם קשור שהיה יותר, אינטליגנטי ביטאון עין, 9

מפא״י.
 בנייר הזה העולם את להכות פרטי נסיון־נפל ראי, 9

משובח.
 להשמצת שלמים עמודים שהקדיש פרטי, שבועון תבל, 9

חי. לכל חיים ושבק אותו לחקות ניסה הזה, העולם
 לדור שבועון להוציא הצהרונים אחד של נסיון אנחנו, 9

הצעיר.
 שירוודו־,שידור של הקודם הכושל נסיונו ישראל, קול 9

משע שהיה פרטי, בעל־זכיון באמצעות שבועון־ראדיו, להוציא
הנוכחי. הנסיון כמו כמעט מם

 שהוקם ביג׳י, של נערי־הזוהר של שבועון־הרפש רימון, •
והש שקרים באמצעות הזה העולם את להרוס יחידה במגמה

 אחרי בבושת־פנים, יוזמיו על־ידי לבסוף נקבר אישיות, מצות
 היום עד סודיות. ממלכתיות קרנות מכספי ל״י אלף 400 שבלע
 זה, מעסק־ביש חוצנו את לנער מנערי־הזוהר אהד כל מנסה

האחרים. הנערים על האחריות את להטיל

1206 ,1205 הזה" ״העולם

ב 1200 הזה הנוולוז.


