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קווסור!

 לייעוץ התחנה
 מין בבעיות

ונישואין
 וחמישי שני בימים פתוחה

 בערב׳ 8 עד 6 השעות בין
 שסראוס, הבריאות בבית

•14 בלפור רחוב תל־אביב,

 קרם לנולין פיילרינג
 כולו בעולם המפורסם

 עירך. את ומיפה מזין מטפח,
 לנולין פיילרינג
 החדישה, השפופרת בקופסת

 האידיאלי היופי קרם
 וללילה, ליום

הים. ולחוף לספורט

 טל נסות מכילה אחת קופסה
 להסיג רגילות. טפופרות 2

ובפרפומריות. מרקחת בבתי

היחידים: המפיצים
בע״ם נורית חברת

 ההתקפה. היא ביותר הטובה שיטת־ההגנה
 מרחוב אוער, יצחק הקורא גם סבור כך

 עמדת על שהתרעם תל־אביב, ,14 אלחריזי
בר־אור. יעקוב בפרשת הזה העולם

אוגגר: הקורא כותב
 ישראל על הרעש כל מה ישי מה .אז

עוב הזאת במדינה בר־אור? יעקוב ועל בר
 שלא חשיבים, בתפקידים אנשים מאות דים

הדרו מתאימות, לתעודות זכו ולא הוסמכו
כחוק. שות

 לסנוניות להיגרר שתפסיקו הזמן ״הגיע
 את בפיסת־נייר הרואה הנוצץ, החוג של

ליכולת. האישור

ב פגע הנה ״י אתגר הקורא סבור אם
לצזבו. עלי רגישה, נקודה

 על־ שהוצאה המנדטורית, העתונג פקודת
 על לפקח כדי הקולוניאלית הממשלה ידי

 כי קובעת אומנם ז״נייטיבס״, של עתוניהם
 רשמית. תעודת־בגרות בעל יהי עורך־עתון

 מושל־המחוז כי קובעת,. זא זאת עם יחד
לפ רשאי כיום) ־־הפנים למעשה (היינו,

 כי .משוכנע הוא אם זו, מחובי עורך טור
 <־ מתאי־ העורך של הבלתי״ע־מלית השכלתו

הדרושה. לרמה מה

ג2׳ו5 זה • העולםבמים! חסוך מל־אביב תומב

א האם — אבנרי אורי ״אגב,  בעל הו
המנ העתונות פקודת הרי תעודת־בגרותז

 בעל יהיה שעורך־עתון דורשת דטורית
 את הוצאתם אולי או גבוהה׳. ,השכלה

 כמו ההז אחר, שם על הזה העולם רשיון
 רבים? וחוברות עתונים שעושים
- תעודות. בלי אתגר, יצחק — הכבוד ״בכל

 כל או תעודת־בגרות, אין אבנרי לאורי
מצטמ הפורמלית השכלתו אחרת. תעודה

 עממי בית־ספר של כיתות בשבע צמת
 כמו תל־אביב). אחד־דעם, על־שם (לבנים,

 שפקד המשבר בימי נאלץ, גילו, מבני רבים
 בית־' את לנטוש ,1936/39ב־ הארץ את

מש בפרנסת לעזור כדי ,13 בגיל הספר
ה לארגון 14 בגיל שהצטרף מאחר פחתו.
 לא גם דאז), (הבלתי־מפולג הלאומי צבאי

בערבים. פורמלית בהשכלה המשיר
 הנוכחית המערכת נוסדה כאשר כן, על

 לפטור שר־הפנים נתבקש הזה, העולם של
 תער להגיש החובה מן הראשי העורך את

 ידוע היה כבר אבנרי שאורי מאחר דות.
 וספרו בהארץ, ראשיים מאמרים ככותב
 ביותר הגדול לרב־המכר הפך פלטת בטדות
 מאז), שגם (ודומני אז עד העברית בשפה
 פורסם הדבר זו. לבקשה שר־הפנים נענה

עצמו. הזה בהעולם
★ ★ ★

 יהיה הזה העולם כולו. הוויכוח עוקץ וזה
ה לבולמוס שיטיף בארץ האחרון הגורם

 בשיטת־חינוך נתמוך לא ?עולם תעודות.
 לרוץ התלמידים את לדרבן מטרתה שכל

 של השכלה לרכוש תחת תעודות, אחרי
ממש.

יע מבריק. צבאי פרשן הוא בר ישראל
 סוב, משפטן הדעות לכל הוא בר־אור קוב

 שבה הצורה על כה עד עירער לא ואיש
ה בתל־אביב. הכללית התביעה את ניהל

 מפריעה אינה תעודות להם שאין עובדה
ב קרנם את מעלה רק היא להיפך: לנו.

עינינו.
 ישנו לחסרי־תעודות האם היא: השאלה
 האם בפומבי? כך על להכריז אומץ־הלב

 תיחשב האמיתית השכלתם כי תובעים הם
 השכלה של סממני־הסרק כנגד לשקולה

 העובדות את מסתירים שהם או פורמלית?
להם? שאין תעודות על ומסתמכים

 בר־אור, אל בטענות בא היה לא איש
 של רשיון לו שיש פנים העמיד אילמלא

 הוא מזה, הנובע כל ועל כך, על עורך־דין.
המופ מאדם, לדרוש אפשר בוודאי מואשם.

 יפר שלא לדין, עבריינים תביעת על קד
בעצמו. החוק את

 ה־ צודק: אונגר ההורא אין אחד בדבר
 ההיסטרית להתקפה הצטרף לא הזה פזלם

 היו זו פרשה על כתבותינו כל בר־אור. ע,
 העברות כי הדגישו אף ושקולות, שקטות

 לא חומרתן, כל עם לבר־אור, המיוחסות
באיש. פגעו
 לערוך בן־גוריזן עמום מר מבקש אם

 חשבונות לסלק כדי פרטי, צייד־מכשפות
 מעל וסעד תמיכה ימצא לא בודדאי אישיים,

הזה. העולם1 עמודי
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ם ה א ל  ע
לטוס בדעתך
 למזרח או לאמריקה לאירופה,

 את לבדוק לך כדאי הרחוק,
 תוכל באשראי. לטוס האפשרות

חב כל ועם מקום לכל לסוס
 או פרטית בנסיעה תעופה רת

ן טיול ג ר ו א י כולל מ ל ו י  ט
 על־ידי ם־ ר ו ט ־ ה פ ו ר י .א

ש תשלום י ל ד ש ב ל  והשאר ב
 מכן. לאחר נוחים בשעורים

האינפור כל את לקבל תוכל
 ברנר רח׳ סיתור, במשרדי מציה
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