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אר של במקל עליהם מאיים הוא הרקובים,

קודמיו. של בדרכם במהרה שהלך טיק,

 כלבים תערוכת בשבת נערכה ירושלים ך•
 הבינלאומית הפדרציה בחסות בינלאומית

 בני כלבים 149 השתתפו בתערוכה לכלבנות.
 נערכו בינלאומיים. אלופים חלקם גזעים, 36

 מוע ירושלים, מנצח התוארים: על תחרויות
 לאליפות ומועמדות ישראל, לאליפות מד

 גזע גם הוצג בתערוכה בינלאומית. יופי
 ידי על שפותח הכנעני, חדש: ישראלי

המקומיים. הכלבים מתוך מנצל הפרופסור
 הזה״ ״העולם כתבת מדווחת

כתחרות: שביקרה זוהר, אלה
 בשבת נסגר בירושלים התנכי החיות גן

 רק הותרה והכניסה רגילים, למבקרים
יוח ושושלת כחול דם בעלי לאריסטוקרסים

 השעות לפחות. דורות שלושה של סין
והתרע קוסמטי לטיפול הוקדשו הראשונות

 ולבדיקות הארוכה, הנסיעה אחרי ננות
 בחיפושים עברו הבאות השעות רפואיות.
קורה. מה שיודע מישהו אחרי קדחתניים
דר ששירכו סקרנים כמה הגיעו בינתיים

 התחוחה והאדמה העצים האבנים, בץ כם
 בנעימים, דווקא בילו אלד, בכלבים. והציצו
 טיפסו החורש, עצי בין בשובבות שעטו

 פון באסקו נביחות. והחליפו הגבעות על
 כשגבירתו ההזדמנות את ניצל לירכנגוט

 אחרי בלהט וחיזר אחיזתה את הרפתה
אוף נגבה אלאגאנט רוסנהאוס. אוף קאט

מהארץ נוח הנאצי השונם * הבוהים וזוס התרגז השימפנזה

^1 1*11  המצטיין הכלב בתואר שזכה הגרמני הרועים כלב 1
י  עם בכדורעף משחק אלוף אילוף. בתחרות גיזעו, של |1 / *

מיצרכים בהבאת אלוף עוסק בספורט מאשר חוץ זוהר. עוזר בעליו

 עם חילק הפרס את מבעליו. פקודה לפי אנשים והתקפת מהמכולת
 נורמליים לא חיים עשו הכלבים בכלל, שד. השנתיים, בן בנו

כלבית. באהבה זו אחר זה מלחזר פסקו לא הם :בתחרות

 השופטים ליתר מסביר פינק, לשעב}־, הנאצי
 אפי כלב של האידיאליות התכונות הן מה

 הר־שפי ׳ואלה העיתונאית שאלה התחרות
הנאצית במפלגה חבר שהיה לה סיפר והוא עברו, על פינק מר את

השונטים
בע גזע. טהור גאני

1£

 שלושה לפני ארוך במכתב התחרות למארגני כך על ושהודיע
 במלחמת שירת פינק ההזמנה. בוטלה לא מכתבו למרות שבועות.

 הרוסית בחזית ונלחם סרן בדרגת הגרמני בצבא השנייוז העולם
בתחרות. כשופט שימש הוא הנאצי עברו למרות והצרפתית.

והא בצד ישבו ופלינט רינגו קיקי, סט.
שאמ אחת שמנה לגברת באדישות זינו
 ״פלורינדה לשמוע: שרוצה מי לכל רח

 מה כל אופן, בשום להריון נכנסת לא שלי
עזר.״ לא שניסיתי

התח סוף סוף החלו שעתיים של באיחור
 העת כל שהתנשקה הצעירה העלמה רויות•

 העיסוקים את הפסיקה שלה הקטן הפודל עם
לנ עצות אובדת ורצה בבהלה הרומנטיים

 הפודלים. מוצגים רחבה באיזה לברר סות
שב הכלבלב את השמיטה התרגשות מרוב

 הלכו ככה בחול. בשמחה והתפלש רח
ותילתול. סירוק של שעתיים
 כלובם ליד הכלבים עברו לרחבה בדרך

 אוטאג־ אורנג וזוג מוטלה, השימפנזה של
צעירים. גים

יפרי ארבע על שהולכי רגיל לא מוטלה
 בתוקף ומחה שלו, השבת מנוחת את עו
בתק ברגלו רקע רק בתחילה ההפרעה. על
 רקיעותיו אבל הפולשים, את להפחיד ווה
 נקט לכך אי רושם. שום עליהם עשו לא

 כל זריקת של הדראסטית בשיטה מוטלה
 וביצע המפריעים, לעבר שבכלובו התפוחים

הפרח ראש מאשר דיוק ביותר המשימה את
 נקט אוטאנג האוראנג השכונה. של חים

 הנחת של הפאסיבית בשיטה זאת לעומת
להת נסיון תוך מצחו על רטובות רטיות

מההמולה. עלם
השי האזנים, את לכלבים בדקו השופטים

 כך ואחר הפרופורציות, ואת העינים, ניים,
ומדליות. צבעים מיני בכל סרטים חילקו
השי ולכן עברית ידעו השופטים כל לא
 מתורגמנים בעזרת נערכו וההסברים חות

 חפשי פירוש לתרגם שהוסיפו מתנדבים,
שבור. בטלפון כמו היתד, והתוצאה משלהם,

היד, התחרויות בכל מוסמך הכי השופט
 לולא מגרמניה. במיוחד שהגיע פינק, מר

 למפלגה השתייך היטלר שבימי התברר
 כמה עוד בארץ נשאר היה אולי הנאצית,

 קולי של אזניו למד, לכם גם ומסביר ימים
 שהוא הפלא מה בקצה. כפופות אמיתי

אבל הגזע? בתורת טוב כך כל מתמצא




