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 לכל :בהחלט מודרנית מדינה לנו יש
 יבש בקור הקפאה תא בעל מקרר אחד
 הישראלי שבחום יודעת עקרת־בית וכל

 ואם, ונקי, טרי מזון על להקפיד עליה
אז — להקפיא צורך יש הבריאות,' למען

ווסאי נחחוות האמיתית האצורה
 מלכים, פעם חיו כיצד רק לראות אפשר שבוורסאי שחשב מי
 מלכים מכתירים כיצד עדיין שם לראות אפשר גסה. טעות טועה

 מדובר שהפעם אלא שתיים. על אדם בני בידי ארבע על חדשים
 התחרות נערכה שם בפאריס, הירידים איזור בפורט־דה־ורסאי,

 ביותר החשובה התחרות זאת לכלבים. 104ה־ הבינלאומית
 ביניהם המתחרים חגזעים, מכל כלבים מגיעים אליה באירופה,

 לטריירים, הוקדש התחרות של הראשון היום וביופי. בעידון
 שמירה כלבי רועים, כלבי השני ביום ולכלבי־ציד. דאקלים

חברה. כלבי ליווי, כלבי
בקא־ הנבחרים לשלושת שייכות למעלה התמונות שלוש

 אפגאני כלב הוא — קומפוזישן בוקסאדאן השונות. טגוריות
 הכבוד בהדרת השופטים ואת הקהל את שהקסים זכר ,3 בן

המטופחת. בפרוותו וכמובן שלו, ובאצילות
 אלוף כבר שהיה ,5 בן סקוטי טרייר הוא מוסו דה־נוביל ניל
 כאשר הטובים, בימים אירופה. באליפות שזכה לפני צרפת

חזירי־בר. לציד זה מגזע כלבים שימשו מקישוט, יותר היו
 יום את החודש לחגוג שעומדת כלבה היא דה־דומטקל רגאט
 צבעה השיער. ארוכי הדאקלים לגזע ושייכת השני, הולדתה

 הבינלאומית, לתחרות שהגיעה לפני הלהבה. בגוון אחיד, הוא
.1982ל־ האיטלקי בתואר כבר זכתה

 להאכיל האופנה שפשטה וכמו מקפיאים.
 חוסך זה כי מוכן, באוכל בני־הבית את

 חיות־ לגבי גם כך וזמן, כסף לפעמים
והו גדל שמיספרה זו, אוכלוסיה המחמד.

 חברות־מזון עבור כדאי לקוח הפכה לך,
 מזון מייצרות החלו אשר לחיות־מחמד,

 דוגמת יבש, מזון וגם שונות, באריזות
ודוגלי. בונזו

 התרבו כך מוכרי־המזון, ריבוי בעקבות
 למישרדי־הבריאות שהופנו והתלונות ובא
 המוכן, במזון שנמצאו מציאות מיני כל על

 וכל תרנגולות של עיניים ציפורניים, כמו
 לב משמחים שאינם אחרים דברים מיני

בריא. כלב של בעליו

 לממדי הגיע בפיקוח, שאינו המזון כמות
 חיות־ של כלי־העיכול על ומאיים הפקר,

 בשר על שהכריזו שהאריזות בעוד המחמד,
 טוב שהוא יבש, אוכל על או משובח
 המזון בהרכב לא התחייבו לא מבשר,

 חיוניים פרטים הייצור. במועד לא ואף
 בחוץ־ל־ דומים יצרנים המחייבים אלה,
הצרכן. מפני סוד בגדר נשארו ארץ,

 הוכנסו סוף סוף :טובה בשורה והנה,
 מיצרכים על פיקוח של התקנות לקומץ

 לחיות־ מזון בדבר מיצוות גם ושרותים,
 פיקוח של עניין הוא זה פיקוח מחמד.

 לחיות־המחמד טובה בשורה וזו — נפש
ללבו. יקרה הציבור שבריאות מי ולכל

בבית אצלו מציאה במחירי מיספרה
 קורעת שלכם שהמיספרה לכם נדמה האלגנטיים. רבותי העדינות, גבירותי

 והקפה והמזגן החשמל מחיר את מכם גובה שלכם שהספרית שמוי המה את לכם
 גם מממנים שאתם לכם נדמה בשיער? פסים לכם עושה כשהיא דריבית בריבית

 שיער במייבש רשת עם ייבוש שמפו לכם עושה כשהוא שלכם הספר של הווילה את
טעיתם. ובכן, חשמלי?

 קטן ראש לכם יש נכון, שלכם. הכלב מן פחות הרבה לכם עולה שלכם הראש
 הכלב את ואילו בשבוע, פעם מקווים, אנו כך חופפים, אתם הראש ואת גדול וכלב

 כמה אבל — בחפיפות) תגזימו אל מזיע, לא (כלב יותר קצת או בשנה פעם שלכם
 ספרי- אצל שקל 1200 ועד שקל 600מ־ של מפתיעים במחירים נתקלו הטובים מידידנו

ארוך. שיער בעלי כלבים של ותיספורת לחפיפה צמרת
 250ב־ מכונת־גילוח לכם וקנו ג׳ורג׳ המלך לרחוב צאו כזה, כלב לכם יש אם אז
 רחוב (לובלינסקי), שקל 1600 העולה זו, למטרה שמיוחדת חשמלית, גילוח מכונית או שקל,
 אבל לחיות, צריכים כלבים ספרי גם עולמכם, את וקניתם בתל־אביב) ג׳ורג׳ המלך

!גבול יש רבותי, גבול, יש

בציונות
ושברים

כל בעלי בקרב הרווחת תחושה ישנה
 הסתבך או במשחק שנפצע כלב כי בים,

 למהר צורך אין נשברה, ורגלו בתאונה
מתייח רבים ראשונה. עזרה לו ולהגיש

 גבורה ומפגינים בקור־רוח לעניין סים
הכלב. חשבון על

 עצלנות חמורה. טעות רבותי, טעות,
 עזרה לקבל הכלב אי־החשת הזנחה, או

 הפגוע, במקום לתסבוכת תגרום ראשונה,
 של סבלו גם מזה וכתוצאה לכלב, סבל
 ישנם כמובן, שבעתיים. יגדל הכלב בעל
ב ויאמרו בכתף שימשכו גיבורים כמה

 פעם? נפצע לא מאיתנו מי — שאננות
בסדר. יהיה הכל להתרגש, לא רק

 -ותר רב סיכוי יש לכלב תמיד. לא
 תוך ואם פצעו, את לזהם לאדם מאשר

 טיפול, יקבל לא הפציעה מזמן שעות שש
התנפ בגלל אם מכך. לסבול עלול הוא
היווציות הפציעה, באיזור גדולה חות

מה
גדולה

בריאתך
 ■ מאת האנשה על מאמר מתוך פנינים

:פרודו פגי
 בני־ בהיותנו טמון האנושי הפוטנציאל

 גדול לשבלול להפוך יכולים איננו אדם•
ה של הפוטנציאל גדולה• לתרנגולת או

 הצטיין הוא כלב. בהיותו טמון — כלב
בו. החזקנו בטרם עוד בזה

 דמותו את להסיר כדי תירגול דרוש
 להחדיר מנסה שאתה הקטן האיש של

 אין לפרוץ. האמיתי לכלב ולתת לכלבך,
 עליך פחות. לאהבו שעליך אומרת זאת

 שהוא. כפי מספיק ולכבדו מספיק להאבו
התי מתגובות כמה ממנו להשכיח נסה
 ממנו ולמד אותו למד אותו. שלימדת נוק

 אינה ההוראה עימו. קשר ליצור כיצד
 הלימוד רעהו. על אחד של רצונו כפיית

 זכור, בשלמות. משהו להבין היכולת הוא
 מראשתך הוצא האנשה. למנוע בידך רק
 מתחת קטן. כאיש כלבך של דמותו את

הרו מקסים חיים בעל מצוי פרווה לאותה
שבכלבים. הטוב להיות ומצפה צה

כישין. מרעין מיני וכל גבוה חום מוגלה,
 אינו רנטגן צילום עסקינן. בשברים ואם

רני־ להתבייש צריך ולא מותרות בחזקת

 השבר, מיסמור צריך. אם אורטופדי תוח
 יחזיר אחרים, מילחמות פצועי אצל כמו
מאוד. מהר לאיתנו מחמדנו את
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