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ה הנובעים עור וגרויי קשקשים נגד יעיל—שטני ניוידקש  מנ
 בייצור המתמחות פישר דר' מעבדות של מיוחד פיתוח הוא שמפי פיוידקש
 רפואי. בידע קוסמטים תכשירים
לשימוש. תעים ריחני שמפו פירידקש
 לכלוך משומן, השיער את ומנקה הראש עור את מחטא שמפו פירידקש

ומקשקשים.
 המובחרות ונפרפוטריות המרקחת בבתי אותו דרשו — שמפו פירידקש
מיעילותו. אתם נם ותופתעו
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 קוראים, של תגובות עוד
ה של הכתבה בעיקבות

 ״העירייה האני בלגה
(״העו חיי" על מאיימת

).2253 הזח״ לם
מעו עלה לא הכתבה קריאת עד

 ועכשיו כאן כי דעתי, על לם
 של ואכזרי שיטתי חיסול מבצעים
 להם מצאו לא שעדיין כלבים,
המסו גוף בנמצא אין האם בעלים.

 זה בתחום הנעשה על לפקח גל
 הוראות שנותן זה מיהו ולברר

 העי־ של מחלקת־התברואה לעובדי
עירי ברחובות כלבים להשמיד ריה

תל־אביב איגרא, חוה

לס אותי עוררה הכתבה קריאת
 שאירעה אישית חוויה על לכם פר

תוש הנני כיום כשנתיים. לפני
 אליה באר־שבע, עומר, שכונת בת

 כשנתיים, לפני מתל־אביב עקרתי
 בת אז שהיתר, קרני, שבתי, אחרי
התנהגו בגלל בהלם לקתה עשר,

 העיריה. פקחי של הברברית תם
 בצדק, אותם, כינתה האני הכלבה
הכלבת״. ״פועלי
 נפל קרני, של אביה ז״ל, בעלי

 יום- במילחמת המולדת הגנת על
 על קשה השפיע מותו הכיפורים.

הופנ שאליו והפסיכולוג הילדה,
אימצ ואמנם כלב. לאמץ יעץ תה
שהפ ליידי, בשם קטנה כלבה נו
 חיי של אינטגרלי לחלק מאז כה

 לאט התאוששה בתי המישפחה.
נק והכלבה והיא ההלם, מן לאט
 ונמהר מר יום אותו עד לזו, זו שרו
 פקחי ביתנו חצר על פשטו שבו

 לולאה, על חבל בעזרת העיריה.
הם האני, של בכתבה שמתואר כפי

 הראוי מקום יהיה לא מסודרת,
ב בעלי־חיים. צער שנקרא לשמו,
 ,30 סלמה ברחוב שם, הייתי עצמי
 — עיני למראה והזדעזעתי ביפו,
 חולים בכלבים דחוס עלוב, מקום

ופגועים.
 שהביא חבר, עם למקום הגעתי

 לאמו. שייכת שהיתר, כלבה לשם
יו שלא חשש והוא אושפזה האם

 הוא עצמו. בכוחות בד, לטפל כל
 כעבור אך הכלבה, את השאיר

ל חזר התלבטויות, אחרי שעה,
 לקחתה כדי אותה, וביקש מקום
 להחזירה. סירבו האחראים עימו.

 שהכלבה לנו נודע יומיים כעבור
מיסתורי... באורח מתה

לוק עירונית רשות אין מדוע
לשי האחריות את עצמה על חת

 שהדבר כפי בעלי־חיים, של קומם
 ואיך תרבותית?! ארץ בכל נעשה
קבו קמה מתקדמת שבארץ יתכן

 החוק את ונוטלת אנשים של צה
 צעד כל על רעל ומפזרת לידיה
 שאינן חיות־בית להרוג כדי ושעל,

 אבל נעים, לא לאיש?! מציקות
הנאצים... את מזכיר פשוט זה

תל-אביב זיסמן, לאדן

 שנתתם על לברכה, ראויים אתם
 מעל להתבטא לכלב גם הזדמנות

ש לקרוא, הזדעזעתי העיתון. דפי
ו כלבים ממיתים העיריה אנשי

 ובסטריכנין. בתאי־גזים חתולים
 מישהו, קם לא היום שעד זה איך
 שני גם הזוועה?! את למנוע כדי

קור נפלו אצלי שהיו חתולי־בית
 יש המונית. הרעלה לאותה בן

ו פעם החיות, הרג את להפסיק
לתמיד.

תל־אביב כר, אביבה

 של כתבתה את לקרוא שמחנו [
שלנו. האני

מלמד מישפחת בחיק האני
.את מזכיר זה אבל נעים, ״לא . ״ .

 הקטנה. ליידי את בחכתם העלו
 וכאשר הועילו, לא והבכי המחאות

הווטרי המחלקה למישרדי הגענו
 חרף חוסל, שליידי לנו נמסר נרית,

 החיסונים כל לה שהיו העובדה
הדרושים. והרשיונות

 וכן שלכם שהכתבה מקווה אני
 את לרכך יצליחו זה, מיכתבי

ה אזרחים אותם של ליבותיהם
ה ידידינו כלפי אכזריות מגלים

הד יגרום אולי ארבע. על הולכים
והמוס הציבור בגישת לשינוי בר

ש האומללים ליצורים ביחס דות
בקרבנו.

שבע באר־ עומר, ארגון, מרים

 תל־ כמו שבעיר להאמין קשה
למוס רב כסף זורם שבה אביב,

 ולגנים לתיאטראות למיניהם, דות
האמו אביזרים ושאר ציבוריים,

 העיר, פני את ולייפות לקשט רים
 שבו ״המאורה״, בשם מקום קיים

וחסרות־ישע. מסכנות חיות הורגים
? זה כל על האחראי מי
 הדעת, על מתקבל לא ממש זה

כך כל להיות המתיימרת שבעיר

 המחסום את להסיר היום הגיע
הכלבים. כל של מפיהם

 אדרי חנה׳לה,
תל־אביב מלמד, ובתיה

 את אימצה מלמד מישפוןת $
 והאני בתיה אורי, חנה׳לה, האני.

תצלום. ראה —
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ע ב צ א ה71<אשי1 ו
לאו הצטרף שלומיאל עוד
ה של השלומיאלים סף

העשיר. היהודי פולקלור
 בגלריה עשיר היהודי הפולקלור

 סימפטיים שלומיאלים, של שלמה
 יגאל שר־האוצר פחות. או יותר

 תרומה זו לגלריה תורם הורביץ
 השלומיאל דמות את — סגולית
החצוף.
תם־ את וקיבל תבע שנד. לפני
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