
■ 0*0101 ב־שפש־ם ין3 ■י■
)63 מעמוד (המשך

 1977ו־ 1972 בין הגליל. ורד בחוות חי
 לעולם גיחותיו בין לסירוגין, בה שהה

הרחב.
לשם? הגיע כיצד

 האדם ככל
ס — סו ה

 פגש באמסטרדם, כששהה אחד, ום ל
 ששמע צחי, בשם ישראלי בבחור עקי

 אותו היפנה הלה שלו. אהבת־החיות על
 כדי הגליל, שבוורד ורדי יהודה לבן־דודו,
 על רכיבה שם לימד עקי שם. שיעסיקו

 בעץ מגלף היה הפנאי ובשעות סוסים,
והש לארצות־הברית, נסע משם ובעור.

 רודיאו. בתחרויות מקצועי באופן תתף
 בכפר החי משק מרכז היה משם, כשחזר

 ילדים הדריך בהם ההם, הימים עזה.
ה כימים בזכרונו נחקקו בחיות, וטיפל
 שפעמה הנדודים רוח אולם' בחייו. יפים

 לוורד שוב צפונה. אותו סחפה שוב, בו
לסקנדינביה. הפעם לאירופה. ושוב הגליל

 העור מעבודות התפרנס בסקנדינביה
 הגליל, לוורד שוב כשחזר שלו. והעץ
 בחווה, הרכיבה הוראת מלבד לו, הוצע

 עבד את יציג שבה גדולה גלריה לפתוח
 עד ויפה, טוב היה הכל וימכרן. דותיו

דרומה. פנה והוא לו לדגדג החל שמשהו
 את כששואלים לדרום־אמריקה. הפעם

 החמולות בני עם מסתדר הוא כיצד עקי
 שם הפישפשים, בשוק השולטות הפרסיות

 הסתדרתי ״אם עונה: הוא חנותו, מצויה
 שבדרום־אמרי- האינדיאנים עם טוב
 הפרסים. עם אסתדר שלא סיבה אין קה,
 אחד.״ כל עם מסתדר אני

ההתאק את עליו מקל הנוח אופיו
הוא בעיות. בלי בעולם, מקום בכל למות

בהן אמן
בסוסים? מתעלל מי

ב אדם לכל ומתייחס טינה, נוטר אינו
 מתייחס שהוא כפי ובאהבה, חביבות
החיות ואהבת האדם אהבת שלו. לחיות

בעיניו. הם חד
 יצירת סוד את לארץ שהביא אחרי

והאר- הסנדלים האינדיאנים, המוקסינים

 הפך המיוחד וכשהמיקצוע למיניהם, נקים
 הגליל. לוורד וחזר אותו זנח מיסחרי,

לו שהציע אמריקאים, זוג הכיר שם

 על יודעת שאת מה כל לרגע תשכחי
כלים. שטיפת

 חדשנית לשיטה לעבור לך מציעה קלין
 השיטה קלינולין. שיטת - לחלוטין
שלבים: משלושה מורכבת

 מעט והוסיפי מים עם כיור מלאי
קלינולין.

קצת. לנוח ולכי הכלים את השרי ז

 כדי תוך מהכיור אותם *■םהוציאי
וזהו! ב*!שטיפה.

 פעם קלינולין שיטת את נסי זהו. כן.
 במטבח זאת מהפכה איזו ותביני אחת
שלך.

לעולם! זאת תבין לא ניסתה שלא מי

 קלינולין. שיטת
תבין. ניסתה-לא שלא מי

אמריקה נוסח כלים לניקוי קלינולין-נוזל

© טוב. ■ותר עוד <!/יו של קרינול־ן

 23 פתח״תקוה והדגמה:דר? מכירה
 המובחרות. החשמל ובחנויות

המלאי. תום עד או 10.11 עד בתוקף המבצע

ישן? מטאטא ע□ לעשות אפשר כבר מה
 שקל 2880 במזומן לצרכן, מומלץ מחיר

שקל 120 המבצע לרגל הנחה
שקל 2760 הנחה לאחר המחיר

שלך. הישן המטאטא את הבאת אם בלבד שקל 720 או שקל 800 במזומן ראשון תשלום
.והצמדה ריבית ללא אחד, כל שקל 280 של חודשיים תשלומים 7 ועוד

לנשימה אמיר זה בשבילנו אבק
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