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לח מבעד בעיקר לראות הספקנו

רג בטיולים או האוטובוס, לונות
 ארוחה בין ש״גנבנר קצרים ליים

לארוחה.
 האלה המקומות ניכבדי את
מב שולחנות, ליד ראינו. גם ראינו

 טוב מכל מזון עמוסות לצלחות עד
ומשמניה. הארץ

 יפה־ עיירה בטסחלטובו, ביקרנו
למכ מעיינות־מרפא יש שבה פיה
 מכל חולים נוהרים ושאליה ביר

טוב העיירה ברית־המועצות. רחבי
 יפהפיים. בגנים ומלאה בירק לת
בבתי־מלון. משופעת היא

נלק ההפתעה. לנו זומנה וכאן
 שאליהם בתי־המלון את לראות חנו

ארכי ראינו לטיפול. החולים באים
 חדרי־קבלה מסוגננת, טקטורה

משתלש מנורות שבהם מפוארים
מע ריצפות־עץ, מהתיקרה, לות
 רחבי־ידיים, חדרים מגולפים. קות

ותמונות. שטיחים עטורי
ל חדר לראות ביקשנו כאשר

החד המר. בהבדל הבחנו דוגמה,
 ובעיקר, בריהוטם מיושנים רים

מוז ובתי-השימוש חדרי־האמבטיה
נקיים. לא נחים,
עצום. פוטנציאל הזו בעיירה יש

ה מעיינות־מרפא בה יש יפה, היא
הרא המדען לנו אמר כך מסוגלים,

 שונים: מסוגים מחלות לרפא שי,
 ראומטיזם דרך עור, ממחלות החל

עקרות. בעיות ואפילו
קפיט מערבית, יד שם חסרה
 הסופי המגע את שתיתן ליסטית,
להזנחה.

 משלמים ברית־המועצות אזרחי
 במקום. לשהייה אפסיים מחירים

בעי גבוה, אינו המחיר לתיירים גם

ש ברובלים, משלם התייר אם קר
 אפשר השחור. בשוק החליף אותם

 של קבוצות בדימיון לראות בהחלט
 זולה לחופשה מגיעות ישראלים

 ישופרו וכאשר אם קסומה, בעיירה
תנאי־המחייה.
ל כמהים שהגרוזים התרשמתי

 לכספים ובעיקר המערב, תיירות
 כל לעשות מוכנים הם המערביים.

 מבחוץ. השקעות לקדם כדי מאמץ
 וזריז ממולח עסקים שאיש יתכן

הביורוקר־ על יתגבר אם יצליח,
ם ל עו ה ה ז 2718 ה

 גדולים. עסקים שם לעשות טיה,
שהגי ישראלים, עסקים אנשי כמה

 לבדוק התחילו לגרוזיה, אחרינו עו
 שחתמו גם והיו אלה, אפשרויות

הסכמים. כמה על
 מקום, מכל היה, תפקידנו

התר התרשמנו. ואנחנו להתרשם.
 הריצה מפאת אומנם, קצרה, שמות

מרשימה. בהחלט אבל המטורפת,
 לעיירות הלאה, נסענו משם
 ואפילו נוספות לארוחות נוספות,
השוכ יהודית, קהילה עם לפגישה

 אכלסיחי — קטנה בעיירה נת
 בין התורכי, הגבול על — שמה
ויערות. הרים

 מיוחדת הפתעה לנו הכינו שם
 הברכות הארוחה, על נוסף במינה:

 היו הורגלנו, כבר שבהם והנאומים,
פולק ריקודי של הופעות גם שם
מסורתיים. בבגדים לור

בש לטביליסי בחזרה הנסיעה
 עקלקל בכביש מאוחרת, לילה עת
 תוך גדול, אוטובוס בתוך הרים, בין
 כמו אז נראתה רמה, שירה כדי

 וכמהנו התגעגענו הביתה. נסיעה
 בבירה. בבית־המלון חדרינו אל

 המתגעגע חייל כמו התגעגענו
קשה. סידרת־אימונים אחרי הביתה

 הסדינים עם למיטה התגעגענו
הנ למיקלחת התגעגענו הנקיים,

 שהכרנו, לחדרים התגעגענו קייה,
לבתי־השימוש. התגעגענו ובעיקר
ו בגרוזיה, עלינו עבר זה כל
 החולב טוביה את הזכרתי לא עדיין

 ערב את שוטפת, בגרוזית שזימר
 לנו התברר שבו לישראל, ההצדעה
 היסטוריים ימים באותם שבדיוק

 נוספת מישלחת בטביליסי שוהה
 שהם התעקשו שחבריה מישראל,

 ועוד יותר. והחשובים הראשונים,
שערכנו, המרד את הזכרתי לא

 הסיסמה תחת העיתונאים, אנחנו
שרצי מפני פשוט עמי״, את ״שלח

למוסקווה. לנסוע כבר נו
 הביקור את לבטל ניסו מארחינו

 שונות. בטענות הסובייטית בבירה
 איימנו, כמעט התעקשנו, אנחנו
 אפם על ונסענו, הכלים את שברנו
מאחור. שנשאר מי כל של וחמתם

מיזוודותי־ על במוסקווה נחתנו
מד ללא סידור, ללא מלון, ללא נו,

 הגרוזית, בירכת־הדרך ללא ריך,
ושרדנו.

פיתוח הרצליה סו המלך דוד
מרובה הצלחה לאחר

ובארה־־ב באירופה

 מיוחדת מכירה
ובד עור בגדי

 14:00-10:00 בשעות 6.10.89 ו׳ ביום
16:00-10:00 בשעות 7.10.89 ובשבת

 סו המלך דוד תלם״, ״זיוה אצל
פיתוח הרצליה

 בימים מיוחדות הנחות
הסחורה כל על אלה

 - תלם זיוה של אישי טיפול -
 16:00-10:00 השעות בין יום יום

:־ מיוחדות הזמנות גם להזמין ניתן
1 052־572976 בטל. מיוחדים תיאומים
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