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!הקטן
 הנושאים חתולים בעלי מגיעים יום כל

 יענק׳לה דוגמת מובהקים, זכריים שמות
 ג׳וזפץ כמו נקביים שמות או בלינו או

 הבעלים באזני לוחש והרופא ומתילדה,
 במין שטעו רק בסדר, הכל למעשה כי

 תסביכי מחתולינו למנוע כדי לכן החתול.
 שיעזור חרשים הנה מיותרים קוקסיטל
תתב אל לנקבה. זכר בין להבדיל

 ולגלות הפרטיים לאבריו ישר להביט יישו
 לאבר הטבעת פי בין המרחק הזכר שאצל
ה הנקבה שאצל בעוד גדול הוא המין

 יואיל מזהה, שלא ומי מאוד. קטן מרחק
 אולי שלונסקי, אברהם של בעצתו להיעזר

תב איך מאוד: פיוטית אבל רפואית לא
 ? לאווז אווזה בין / רז לי רז — כאן דיל
 אל ניגשים מפורסמת: היא התשובה —
 הרף ובלי / אווזים חמד צמד הצמד זה

 / נרגזת היא אם ורואים: / מרגיזים
 שהוא רואים אם אווזת: שהיא סימן אז

אוח! שהוא סימן אז / נרגז

 הקרות הדזוזזת
טול

החמים הריחות
 אוהב הוא גם השנה בררר... חורף.

 מסרב פשוט שיניים, כאב כמו אותנו
 הבית מן יוצאים לא אנחנו להיגמר.

 לו מתקפל שלנו והכלב מוכרחים לא אם
 משהו אבל התנור. ליד ומשובלל סגור

נו ריחות המישפחה: מנוחת את מפריע
 ספק עוד ואין סביב־סביב מופצים ראים
האהוב. מכלבנו דווקא עולים שהם
 פוגעת זו צרה — שיניים אבני .1

 רצוי מאוד. מצחין ריח ומפיצה בחניכיים
 אחת לפחות מחמדנו שיני את לנקות
 לרופא בדולארים לשלם צורך ואין לשנה

 אלינו, שבא המיקצועי החתיך השיניים
 אלא האחרונה) (הצעקה מדרום־אפריקה

לחיות־בית. רופא אצל
צדי. משני הנמצאות אנאליות שקיות .2
 רצוי חריף. פרש מפרישות הטבעת פי

בפעם. פעם מדי לנקותן
 — וחפיפה הברשה סירוק — פרווה .3

לייעץ). מוכנה הספרים ׳(עמותת חובה
הריח. את משנה ניקיונן — אזניים .4

מת מחמד. חיות לבעלי משמח מאורע
 עם עמותה הקימו הכלבים שספרי ברר

 אותו קראנו (שגם ורציני מכובד תקנת
 תמר הספרית העמותה), של המזכירה אצל

אלבז. (״תמוש״)
ש אשה ליו״ר נבחרה — דבר ראשית

 אותה ראו לפניה. הולך המיקצועי שמה
 ארדו־ בכלב מטפלת כשהיא בתמונה

 בתערוכת המסלול על עלייתו לפני טרייר
 מזמן לא שהתקיימה הבינלאומית הכלבים

 מי וכל הירש, אווה שמה המיזרח. ביריד
 שהיא יודע המטופח הכלב ללב המבין

הידיעה. בהא הסמכות
 הגישה תפוש — הכל לא עוד זה אבל

 וכדאי העמותה מטרות של תקציר לנו
 שבעלי• פי כל עם הידע את שנחלק

מחייו: לחלק הפכו חיים
 זו עמותה של העיקרית המטרה .1

 ואחת ספרים של סבירה רפה על לשמור
ית שלעמותה התנאי, היא לכך הדרכים

 עם שנים שלוש לפחות שעבד אדם קבל
 של מיוחד קורם שעבר או בעל־מיקצוע,

ב באנגליה, יש (כמותו מוכר בית־ספר
ל המצטרף חדש חבר ובגרמניה). צרפת

מ ספרים שלושה על-ידי ייבחן עמותה
העמותה. חברי

 בעמותה מאוגדים מיקצוע בעלי .2
 לטפל כיצד אגשים להדריך יכולים זו

ה חרקים ובשאר ובקרציות בפרעושים
עובדה שלהם. חיודהמחמד את מסכנים

 רמת על לשמור העמותה מטרת .3
 לא קשה. עובדים ״אנחנו סבירה. מחירים
מרעב.״ למות לא גם אבל לשחוט רוצים

 במרכז עומדים איננו בכלבנות גם .4
 ידע לספוג העמותה מתכוונת לכן העולם
או ועל לתספורות ציוד על חדש ומידע

 המיקצועית. הרמה את להעלות כדי פנה
 מיק- באירועים להשתתף שיסע חבר כל

לעמיתיו. ידווח בינלאומיים צועיים

ים1הזןן אוו עובדתי וויו או: - קלאודיוס של מיומנו
 האזניים שמוט הכלב בראש הביטו פיינרוז לבית קלאודיום אותי, זוכרים אתם

 מעלובי הייתי לעיתון, כשנכנסתי אז, אבל אני. זה — הידד כלבוטק. בראש הניצב
 החיים. בעלי מצער ומסכן משלשל כחוש, אותי הביאו שכן המזל. ברי אך — החיים

שלי. הזקנים את חינכתי — תבכו אל אבל
 הגנבתי אחר־כך ברגליים. להם מרחרח ורק המיטה ליד עומד הייתי כל, קודם
 הפוך על מתענגת בארדו בריז׳יט של מאגאזינית תמונה לחדר־השינה בזהירות

 עז מקור שסבלה גבירתי, — צ׳יק-צ׳אק פעל זה הכלבים. מידידיה אחד עם שלה
 את לחמם כדי שלה האקרילן שמיכת מעל לאט-לאט אותי מגניבה היתד, זה, בחורף

 וישווה. יראה למען הבעל, של אפו תחת התמונה את קצת עוד דוחפת והיתה הרגליים
 בי. ירגישו שלא ככה הלילה, כל אורח ונשאר מת עצמי את עושה בשקט, עולה אני

 מתחת לישון הראשון בלילה אותי להכריח שניסו בעובדה בהתחשב ז גדול קונץ
לחינוך. ישראל פרם היום לי מגיע צבאית, שמיכה על שבאמבטיה לכיור

 — זו איומה בתופעה נתקלתם לא אם
 לאכול, מפסיק הכלב פתאום תדעו! שלא
 לא במיקרה. אפילו למיטבח מתקרב אינו
 בריצפה, הנוקש שלו הכלי לשמע קופץ
 ממנו כשמוציאים המקרר אל קופץ ולא

 מתנהג הכלב שנקרא מה זה טרטר. סטייק
 סימנים כמה עוד יש חולה. כלב כמו
 בדפ- והוא וחם יבש אפו רועד, הוא —

בדא אפילו מסתכל לא טוטאלית, רסיה
 ומדאיג פרטי, באופן מצחיק לא זה לאס.
 כעשרה רואה כשהוא שלנו הרופא את

 זה ימים. שבוע במשך שכאלה קורבנות
מ מתברר מגיפה. — בפיו נקרא כבר

 יבולי עונת היא זו כי המלומד ידידנו
 מבדילים אינם התמימים הכלבים הגינות.

 הזבלים ואנאורגניים. אורגניים זבלים בין
 הרעים דברים מיני כל כמו אותם מפתים

 המושכים הם אבל האדם, של לבריאותו
 כל את מקלקל שהזבל קורה וכך ביותר.

 ומתחילות העיכול מערכת של הפלורה
 אלא מסוכנות רק לא שהן איומות צרות

 מייד גוזרים כזה במיקרה כואבות. גם
שלו לרופא אותו ומובילים הפירחח על צום
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 לכו מזכירים ואנחנו פברואר סוף כבר
 כלבת נגד הכלב את לחסן שצריך לזכור

 (ראד הכלב אחזקת רשיון תוקף פג אם
לע אפשר החיסונים את החיסון). תאריך

 הרום* אצל ו/או המקומיות ברשויות שות
ב גם להצטייד אפשר שם שלך, הפרטי
שו המחירים ובדיסקיות. אחזקה רשיון

לרשות. מרשות נים
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