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0*ו1הושל המנויים תעריפוו

17.12.69
 יונח חצי7 לשנת
גל-רוס בלירות

30 18 בארץ המנוי דמי •
33 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לכל •
82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
90 176 וניו־זילנד לאוסטרליה •

77 150 פנמה למקסיקו, •
57 110 ולקנדה לארצות־הברית •

ה, לאוגנדה, ה, טנזני ה, ניגריה, גאנה, אתיופי ציילון, קני •
62 120 תאילנד חטנחב, חוף
72 140 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרוס־אפריקח, •

של המרכז■ המשרד
חוש נוח ־ העולם תזוזות

 תל־אביב 90—88 החשמונאים רחוב
.5 חדר א׳, קומה

.265836 מיספר טלפון

הבאים! במועדים פועל המשרד
 22.00 עד 14.00 :א׳ יום
 13.30 עד 9.00 ב׳! יום
 13.30 עד 9.00 1 ג׳ יום
 19.00 עד 14.00 2 '1 יום
.22.00 עד׳ 19.00 ,13.30 עד 9.00 2 ה׳ יום
13.00 עד 9.00 ו׳: יום

 מקום? יש
צרפתי? מטבח

 תשוב אם הקובעות יסודיות שאלות
 מחופשתך. ורענן מרוצה

 לעצמך חסוך לנופש, צאתך לפני
ב העזר חוץ, ושיחות התלבשויות
 ״קל״. חב׳ של ובנסיון אינפורמציה

הב בית לכל מקום להזמין תוכל
 תוספת. כל ללא בארץ, ומלון ראה

ת ו ע : ש ד ר ש  ו־ ,8.30—19.00 מ
באמ אף להזמין תוכל לנוחותך

הטלפון. צעות
נאה. שי ותקבל זו מודעה הבא

ב י ב א - ל  ח
2 בודדו! דדווב 8 

ן ו פ ל 2 ט 2 2 0 4 2

גטוחה ובהצלחה חיש-קל
בלבד) שבועיים (במשך

קצרנות תי־י!
אנגלית ו/או עברית
 (בד־קמא). גרג״ ב״אולפן

236209 טל. 5 גורדון :ת״א
21.6.70ב־ יפתח חדש י,ורם

מבוו
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזח ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוטר טפול
ותסביכים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך ת־א,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

ק ^ _ ט _ ^ו  ב

קרבו״ את ״קוקי
האקסקלוסיבי לגבר

 30 גבירול אבן רה׳
),(בפסג

עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול

במדינה
)29 מעמוד (המשך
 חידוש. בכך היה ),1707 הזה העולם יהודי,

מק בכך לראות היד. אפשר זאת, עם יחד
ברור. לא מישגה תוצאת דופן, יוצא רה

 המקרה זה היה לא כי התגלה השבוע
 — אירע דומה נוסף מקרה לפחות היחיד.

יותר. חמור ואף
ו מאיסטר קריסטינה בוינה. חטיפה

אדו קאתולים פולניים, אזרחים אנטוני, בנה
היתר־יציאה פולין מממשלת ביקשו קים,

מאיסטר קריסטינה אם
— לבלגיה במקום

מאיסטר אנטוני בן
לישראל חטיפה —

 חשבנו לא בכלל ״אבל נענו. הפעם לישראל.
 ״אץ כריסטינה. מסבירה לישראל,״ לעלות

ה לעם הכבוד כל עם אליה, קשר כל לנו
 שבני כדי לבלגיה לצאת רצינו בה. יושב
 דרך לנו היתד. ולא שם, ללמוד יובל

אחרת.״
 על ובנה האם עלו בידם, היתר־יציאה עם

 מכל שוטר אסף בדרך לאוסטריה• הרכבת
 הסביר שלהם, היתרי־היציאה את הנוסעים

בוינה. להם יוחזרו הם כי
 אנשי שלושה לנו חיכו כבר בוינה ״אבל

 ויפר,־ הממושקף אנטוני מספר הסוכנות,״
 בורן, עורך־דין בשם מהם ״אחד התואר,
 לישראל.״ לטיסה להתכונן שעלינו והודיע

ה הפולנים שני בפניהם. התחננו
 לא שהם הסוכנות לאנשי הסבירו נדהמים

ו לבלגיה, אלא לישראל, לנסוע מתכוונים
 לנו להחזיר ״כשביקשנו כלל. יהודים אינם

 מספרת סירבו,■״ הם שלנו, המיסמכים את
ש הסברנו בפניהם, ״התחננו קריסטינה.

 לחינם.״ — לבלגיה להגיע צריכים אנחנו
לפלי סיוע אירגון היג׳אס, לעזרת ״פנינו

 הקומוניסטי,״ הגוש מארצות הנמלטים טים
 בידינו לסייע מוכנים היו ״הם אנטוני. מספר

 היו לא — ואלו תעודות. ביקשו אך —
 שיקחו התחננה לסוכנות, חזרה אמי לנו•
לבל לנסוע ירשו ולי לישראל, אותה רק

 מעוניינים שבישראל לה ענו הם אבל גיה.
 בזקנים.״ לא בצעירים, דווקא

 — שלנו היתר־היציאה תוקף ״כשנסתיים
 זועמת לישראל,״ לעלות בלית־ברידה נאלצנו

 — בארץ שעשינו ראשון ״דבר קריסטינה.
ו שלנו, המיסמכים העתקי מפולין ביקשנו

 שאנחנו בפירוש נאמר כשבר,ם הגיעו, הם
כיהו רשומים היינו לא ושמעולם נוצרים,

דים•
 אנחנו כלום. לנו? הועיל זה מד, ״אבל
 כי לחזור יכולים לא בחולון, פד, יושבים

 זרה שהיא בארץ וסובלים, כסף, לנו אין
 ועם איתר, קשר שום לנו אין כי לנו,

שלה.״ הבעיות
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