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 תחילת בימי כלבך עם לטייל ונעים חמים

 כשאתה בין־ערביים, שעת כמו אץ הקיץ.
 לכלבך ונותן הקרוב השדה אל לך יוצא
 הוא וצמחי־הפרא. הקוצים בין ולפזז לדלג
 אחת נשימה לפעמים אבל זה. את אוהב

 סובל כשהוא הביתה אותו מחזירה טבע של
 בגזעים מדובר אם בראשו. חזק מגירוי
 ינענעו אירי, סטר או קוקר־פפאנייל כפודל,

 להגיע וינסו בחוזקה, ראשיהם את אלה
 ישפשפו אפילו או האזניים, אל ברגליהם
 מעורר לא בהתחלה באדמה. ראשיהם

 ייכנס לאט לאט אבל תשומת־לב, הדבר
 ראשו וינענע מנוחה חוסר של למצב הכלב

זמן. לאורך בעצבנות
 האוסו- בעזרת יגלה, רופא אצל ביקור

 מקור שהיה הזר, הגוף את שלו, סקופ
 שועל שיבולת להיות עשוייה זו הרעה.

 החיצונית, האוזן של הפנימי לחלק שחדרה
 עד כך, כל עצבני להיות עשוי הכלב ואז

 יהיה אפשר בהרדמה הרגעתו אחרי שרק
 רופא מצאת ולא קרה אם אך להרחיקה.
 ומתגרד סובל והכלב מספקת, במהירות
 מי־סבון, עם אוזן שטיפת לו עשה נוראות,

 אבר היא האוזן עיסוי. — מכן ולאחר
 ובכך לנקותה, רצוי פעם מדי רגיש.

השמיעה. חוש על לשמור

מיקרה

 שלה. והמכה שלה הברכה — עונה כל
 כשחלקיקי הקיץ, תחילת של העונה זוהי

 גם השאר, בין מתמקמים, שבאוויר האבק
להצ מאד רגיש הכלב הכלב. של בעיניו
 לו שיש עוד מה בעיניו, האבק טברות
לחלקיקי העין. על להגן הבא שלישי עפעף

למכה תרופה הקדם — הגיןן הקיץ
חודשים שישה נזדי כלב כל לחסן כדאי

 מתחת דימעה עם להיכנס מאד נוח האבק
 דלקת נגרמת בדיוק וכך השלישי, לעפעף

מאוד. עד חריפה היא שלפעמים עין,
 דלקת לקבל שאפשר כמו נורא. לא אבל
 צריך ממנה. להיפטר אפשר כך בעין,

שאדם כשם הכלב, עיני את לשטוף רק

 מזוקקים מים קונים 1 כיצד פניו. את שוטף
 את פותחים שמאל ביד בבית־המרקחת.

 את מוריקים ימין וביד הכלב, של עינו
 לתוך סמ״ק, 5 של מזרק בעזרת המים,
העין. של הפנימית הפינה
 ונדמה הדלקת, את לגלות איחרת אם

 פנה כאן, תועיל לא בילבד שרחצה לד
לרופא. בדחיפות

מדי יקר טרמפ
 אך הנהר, את לחצות הנמלה רצתה

 לשאת אבה אחד לא אף אך תטבע. פן פחדה
 ״תודה הפיל. נעתר לבסוף גבו. על אותה

 הנמלה. לו הודתה לב,״ מקרב תודה לך,
תת ״עכשיו הפיל, לה אמר תודה?״ ״מה

!״ פשטי

חדש בכית קליטה ■סורי על להקל איד :דרכון
 הרבים לידיעת להביא לנכון מצאנו

ירו לבעלים אבנרי רחל שהכינה תדריך
 חתוליה. מגורי גורים לאימוץ שקיבלו קים׳
והתושיה האילתור יצר על סמכה לא רחל

 לצייד והעדיפה בעל־החתול-לעתיד, של
 : כדלהלן ב״דרבוך, גור כל

 תאריך בא (כאן ביום... נולדתי •
הגור). של הולדתו

 חודשים ששה גיל עד • אוכל אני #
 שלוש — שנה גיל עד ביום. פעמים חמש

ביום. פעמיים אחר־כך ביום. פעמים
אוהב: אני •

-------------------------- ----
' >  "י" :י י. ■ 'י. .

■
.,.8.

8 8 8 9 1 1

 לחתיכות חתוך מבושל, לא בשר )1(
 בשר לקנות (אפשר שומן בלי קטנות,

״ניקור״).
 בלי מבושל, לא דג בשבוע פעמיים )2(

 בגרון לי להיתקע עלולות (הן עצמות!
מ לא סרדינים, אפשר למותי). ולגרום
קופסה.

עצמות). (בלי עוף בשר )3(
לבנה. גבינה )4(
מבושלת. לא ביצה )5(
 גם אוכל אני קפוא). (לא פילה דג )6(

 בשבילי טוב הכי אבל מבושלים, ודג בשר
קפוא. אוכל לאכול לי אסור מבושלים. לא
 לדאוג צריד מים. רק לוותה אני )7(

שלי. בקערה מים יהיו שתמיד לכך
 ירוק, עשב יום־יום לאכול צריך אני )8(

 שאני שערות שאפלוט וכדי המעיים לחיטוי
ומתלקק. מתרחץ שאני בזמן בולע

 ויטאמינים טבליות באוכל לי ערבבו )9(
הקופסה. שעל ההוראות לפי מרוסקות,

 עד מלאה בקערה עושה אני צרכי את
 ״פיקא- רצוי הכי או ויבש, נקי בחול החצי

לחיות־בית. בחנות שקונים רו״
 בעצמי מתנקה מאוד, נקי חתול אני

 הרטובה לשוני בעזרת ביום רבות פעמים
 שונא אני אותי. לרחוץ אין והמחוספסת.

מים.
 ומפריעות מהר גדלות שלי הצפרניים

 על פשוט קרש בשבילי העמידו ללכת. לי
 הצפרניים. את בו שאשחיז כדי המרפסת,

 הכורסה, על או הספה על בי רוצים אין אם
 הפרווה חתולים. נגד ספריי עליה להתיז יש

 אם ומבהיקה בריאה חלקה, תהיה שלי
 במסרק בשבוע פעמיים־שלוש אותי תסרקו
 לא פעם ואף הזנב, לכיוון מהראש צפוף,

להיפך.
 לא כשאני חולה אני ג מחלות :•

 לקחת בגקשה ואז, מקיא. או משלשל אוכל,
לרופא. אותי

מהר לחסן

מאת

 הפרוו פאניקת שטפה שנה חצי לפני
חד נגיפית במחלה (מדובר ישראל את

 ומארצות־ שנתיים לפני שנתגלתה שה,
 כולל מלו, בעולם משם והופצה הברית

 כלבים חוסנו מכך כתוצאה ישראל).
 היא החיסון של יעילותו אבל רבים.
להק הזמן הוא ועתה בלבד קצר לטווח

 גבוה, חום : שסימניה למכה, רפואה דים
הת שילשולים, תיאבון, חוסר אדישות,
גבו תמותה שיעורי :התוצאות ייבשות.

ה את מעביר האדם הגורים. בקרב הים
 הפרשות על דריכה כדי תוך לכלבו מחלה

נגועים. מלבים של
חוד שישה מדי כלב בל לחסן כדאי

בספ שחוסנו הכלבים כל :מעשית שים•
 ישוב. עתה שיחוסנו רצוי אוקטובר—טמבר

החיסון. מועד את בלוח לסמן תשכח אל


