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עולמית! מוסיקה עושה חלילית״11
 ויבואנים יצואנים יצרנים בעיינו ובניו נרינשפון פ. - ׳חלילית"

822917 טל פו.ז ־ השעון כיכר מובחרים. נגינה כלי של

 נסיוו מקצועי, יידע בעלי מומחים רק
 כמומחי הדוקים בינלאומיים וקשרים

 מבחר לך להציע מסוגלים ״חלילית'
 של מובחר כה

 קלסיות גיסדות
וחשמליות

7 במחירים 3<^
!סבירים כה

 :לד מציעים ־חלילית״ מומחי
' ר׳קארדו. קלסיות: גיטרות
 ברזיל מיפן, וריטמו ג׳יאגיני בואינג,
ל״י! 5*5מ־ החל במחיר וספרד

 ופרימה פנדר חעומליות: גיטרות
ל־י! ו090מ- החל במחיר

 מעולה. שרות לד: מובטחים כן כמו
מלאה. ואחריות שוטף מקצועי ייעוע

ת המוסיקה אל בוא מי ל עו  ה
לד! כדאי ״חלילית״. של

גיטרות
וחעומל״ות !!לסיות

דרכי־חיים
הציידת

 גשי״, תחביט כס הוא ״הצייד
 סלביט מגדת טרי, אומרת

מנועים ומתקנת
 אך נשי. כעיסוק נחשב — גברים ציד

 ארנבות זרזירים, דורבנים. ציד בדבר מד,
? וברווזי־בר

 טרי הציידת אומרת בהחלט,״ ״נשי
 גבוהת־ אשה טרי, מרמת־גן. יעקובוביץ

כפל כחולות שעיניה ובריאת־בשר, קומה
ושו ארנבות דורבנים, חזירים׳ צדה דה,

בפעולה יעקובוביץ טרי
נזבשר־צייד תבשילים

 של בתחביב משתתפות או אופנה רנות,
החבר. או הבעל

 היא הצייד עונת נומריות. של פרוות
יו טרי (ספטמבר-ינואר). בעיצומה עתה
 י גבו־ נעלי־צנחנים כשלרגליה לצייד צאת
 חגורת־כדו־ בתילבושת־ח״אקי, לבושה הות,
 את עימד! נושאת וכמובן, המותן על רים

 1 בש- יוצאת היא כפול־הקנה. רובה־הצייד
לפנות־בוקר. או הלילה של הקטנות עות

 צייד הוא ביותר עליה האהוב הצייד
 לצוד מעוניינת היא כעת אך ברווזים,
 שלה. ד,״פרווה״ את להשלים כדי נוטריות,

 נוט־ שמונה של פרוות שמונה כבר לה יש
 למעיל- כפול מיספר עוד לה וחסר ריות,

לירות. אלפי כמה בשוק שערכו פרווה,
 כלבי-הצייד בעלי שרוב לוודאי קרוב
 1 בתעתכת־הכלבים כשבועיים, בעוד ייפגשו

ק באשקלון. בפארק שתיערך השנתית
 מסוג כלבי-צייד כמה בעלת שהיא טרי,

קוד בתערוכות שופטת ושהיתד, לאברדור,
 דלמטיים לכלבים החוג בוועד וחברה מות

 אופן לגבי חמורות טענות יש ולברדורים,
הכלבים. חוגי וניהול התערוכה ניהול

 טרי: אומרת כסודי־סודות. פיקניק
הת תיערך באוקטובר 23ד,־ שבת, ״ביום
בע שישי ליום אבל הרחב, לקהל ערוכה

מפו ארוחת־ערב עם לפיקניק מוזמנים רב
 מי כל — ומשקאות האש על ובשרים ארת
 השופטים גם לצלחת. קרוב יד לו שיש

 ובעלי־ מוזמנים, למחרת התחרויות של
 ה- לוועדי הקרובים פרוטקציונרים כלבים
 י והי־ קשרים נקשרים הזה ובערב חוגים,
 תוצאות על משפיעים שבהחלט כרויות

 והגון, חוקי זה אם שלמחרת. התחרות
 בסודי־סו- נעשית לפיקניק ההזמנה מדוע
? לכולם מיועדת ולא דות

 | על הוא הזה האירוח שכל עוד ״מה
 לכלבנות, הישראלית ההתאחדות חשבון

 הייתי שנה לפני התערוכה. את המארגנת
 כזה, לפיקניק והוזמנתי החוג, ועד חברת

מז לא מדוע התרגזתי כי הלכתי לא אד
 וגם העדפות יש ומדוע כולם, את מינים

 התמונה השנה, הנה, אך בקול. זאת אמרתי
עצמה. על חוזרת
 נעשות לכלבנות בהתאחדות רק ״לא

 ■ יודעת אני עצמם. בחוגים גם אלא עוולות,
יכולה אני כך על ורק שלי בחוג נעשה מה

ק ל ו ס ! י ג י נ ק
גזעני. מסמך הוא קניג מסמר

אפרטהייד. של למדיניות מטיף קניג מסמר

ך מ ס ג מ י נ  הערבים, של והאזרח האדם בזכויות לפגוע קורא ק
המדינה. אזרחי

הספרדית. העדה בני כלפי מעליבה לשון נוקט קניג מסמך

, ג י נ ה ק נ ו מ מ  את לרעה שמפלה כמי נודע הצפון, מחוז על כ
המקומיות. ומועצותיהם הערביים האזרחים

בכירות. ממלכתיות משרות נושאי הם המסמר מחברי

ם י י ש ק ש לפועל. מוצאות כבר המסמך מהמלצות שכמה ח

ישראל. ערביי כלפי האפלייה מדיניות החמרת של סכנה קיימת

קניג! יסולק קולה: את מצרפת והאזרח האדם לזכויות הליגה

ח ט ב ו ן י ו י ו ו  גזע, הבדל ללא המדינה אזרחי לכל מלא זכויות ש
ומין! עדה דת, לאום,

14192 ת.ד. תל־אביב,

והאזרח האדם לזכויות הליגה

חוגלה ציד אחרי ומיקי טרי
וחגורת־כדורים תילבושת־חאקי

 למעדנים שניצודו אחרי ההופכים עלים,
במיטבחה.

 שנים, 49 לפני בהונגריה נולדה טרי
 בהיותה .1949ב־ בעלה עם ארצה ועלתה

 בהונגריה הבריטי האינטליג׳נס בשירות
 לירות למדה השנייה, במילחמת־העולם

נח שלה התחביבים כל לדבריה, ברובה.
במכונ גם מתעניינת היא כגבריים. שבים
מנוע־מכונית. לתקן בהחלט ומסוגלת אות,

כשביק בילדותה, נתקפה באד,בד,-לצייד
 חוות- היתד, שלהוריד, חברה בבית רה

 זה מסע שליוו והמהומה ההתרגשות צייד.
 היא מרתקת. כחווייה בתודעתה נספגו

 ועד שנים, 20מ־ יותר כבר בצייד עוסקת
 בארץ, היחידה האשד, היתד, שנים לפני

 הציידים לשורות נוספו עתה בכך. שעסקה
סק־ מתוך לצייד הנסחפות רבות, צעירות

 שיטה, שאותה לי מתארת אני אך להעיד,
אחרים. לכלבים בחוגים גם שוררת

 איזה המחליטים הם החוגים ״מרכזי
 לעתים וזה לפסול, ואיזה לאשר גורים

 בעלי- עם שלהם היחסים מצב לפי קרובות
 צפוי איתם שהסתכסך כלב בעל הכלבים.

 של שמחירו מאחר לא-קטן, כספי להפסד
 לפי היום, מאד גבוה תעודות עם גור

 ואם גורים, כמה יש המלטה בכל הגזע.
 לא מהשגר אחד רק שאפילו מחליטים הם

 השגר. כל את פוסלים הם — בתקן עומד
 אחר מישהו אין לערער, מי בפני ואין

התעודות. את אצלו לקבל שאפשר
 לצמיתות. שם נשאר בוועד שנמצא ״מי

הוו ובחירת חופשיות, בחירות גם אין
 יושם שתפס, מי חאפ־לאפ. נעשית עדים

כסף.״ הרבה מהצד לו שמכניס הג׳וב על
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