
 תוחלת כל זו - גבוה וזעוך
 רבה'התועלת. ב״גחלת״, 'להגשימה

 כבטחון לחסוך וקל גוח
הגנון. בכיוון לעתיד לצעוד

 לאמץ התוכנית את ל״גחלת״ בואו
 בלעדיכם, זאת יעשה לא אחר

 לקמץ זמן מבלי מיד, זאת ועשו
וגכדיכם. ילדיכם למען

 פרט כיב״גחלת״נעזרכל
 לדוקטוראט, עד להגיע

 ב־׳גחלת״ להרשם המתרשל וכל
האוולת. על ■ימיו כל יצטער

חיסכו הילד למען
ההרשמה:

אי91 ב״גחלת״אלנבי ד הדואר ובאמצעות ו
גבוה לחיכוך לחסכון לכרטיס בקשה
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 תוך אל פסע האחרון באביב
 יפה־ זקן איש שולמית גלריה
 עם סולידי באורח לבוש תואר,
 אשתו־ כשלידו בוהמיות, של שמץ

בע עם משיחה האמנותית. יועצתו
הס מנור, שולמית הגלריה, לת

 אמריקאי יהודי צייר שזהו תבר
 נשא הוא בורן. מורטימר בשם
ה אלבומו את השחי בית תחת

 גירו שבאלבום התחריטים אחרון.
 הציעה והיא הגלריה, בעלת את
ה ואכן, בעתיד. אצלה להציג לו

 את פעל לישראל שלו החם רגש
 פעם אף שכימעט למרות פעולתו.

 במו־ רק אלא בגלריות, הציג לא
 הסכים שבעולם■ הגדולים סיאונים

בתל־אביב. להציג
בורנ מרדכי בשם שנולד בורן,

 לארצות- הגיע ברוסיה, שטיין
במדינת גדל הוא כתינוק. הברית

 הוא מחייך, סנטה פני בעל האמן,
 הם היפהפים ציוריו בנים. חשוך
 לישראלים ניתנה ובזכותם בניו,

 הקסם מן שמץ לקלוט האפשרות
 מוכרים שאינם אמריקה נופי של
 מושגית, ואמנות פופ בלי — כאן
ויופי. תום בפשטות, אלא

ס־הודדת בן ■ו או ר ד
 אסתר של אהבתה היא רבה
ראו הצייר המנוח, לבעלה רובין

 מנציחה היא רגשותיה את בן.
ב 13ה״ ביום־הולדתו, שנה, מדי

הש ידידיו. לכל בחגיגה נובמבר,
שו בצורה לחגוג החליטה היא נה
 ומרשימה גדולה בתערוכה — נה
ש התקופות, מכל יצירותיו של

 העולם, רחבי מכל לארץ הובאו
הח פרטיים. ואוספים ממוסאונים

ול לידידים הפעם משותפת גיגה
כולו. ציבור

לאמ העזה אהבתו ואת ניו-יורק,
ה בתחריטיו לגלות אפשר ריקה

שול בגלריה המוצגים נפלאים,
 מפורסמים, וגשרים כיכרות מית.
הקסו ואווירתה בניו־יורק שלג

 מוצגים הגדולה היבשת של מה
 ,1935 בשנת שצייר תחריטים בצד
 אלה בארץ־ישדאל. ביקורו - בעת

 הררי בנוף הזית עצי את מתארים
בירו העיר־העתיקה מראות ואת

 עגנון ש״י ידידו את גם שלים.
בציור. הנציח

 ב־ שולה ביקרה כחודשיים לפני
 לעיירה וכשהגיעה ארצות־הברית,

 בורן, של מגוריו מקום נאייק,
 לביתו. כשכנכנסה ברטט חשה
הפרי שכל ישן, בית־עץ זה היה
מת כלקוחים נראו שהכיל טים

שבלע אשתו, את קודמת. קופה
 מספסל נטל צעד, עושה אינו דיה

 כימיה. כשלמדה האוניברסיטה,
והפ אמנות, ללמוד החלה בגללו

 ולחברות- לו אמנות יועצת כה
אמנות. באוצרות המשקיעות ענק

 בישראל השניים של ביקורם
 הוצגה כשתערוכתו באביב, נערך

מ קפצו הם מיוזיאום. בבריטיש
ב פגשו וכך לתל-אביב, לונדון
שולמית. גלריה בעלת

והיוק המפוארת פארק בגלריה
 עורכת אינה כלל שבדרך רתית,

 בתצוגת ומסתפקת תערוכות־יחיד
 קים־ (ובתוכו שלה היקר האוסף

 הועמדו ופאסקן), קיקואין לינג,
 ראובן קרן לרשות קומות שתי

היצי כל את לקבץ שדאגה רובין,
המת הרב הקהל העולם. מכל רות
 ברובו הגלריה, דלתות על דפק

 של וארץ־ישראל הישן הדור אנשי
 אחד של מציוריו מתרגש פעם,

 אור הארץ־ישראלי. הציור מגדולי
מ העולה של מציוריו בוקע עז

 של אורה את לצקת שידע רומניה,
ו הגדולים הבדים אל ארץ־ישראל

הציי לחבריו בניגוד שלו. היפים
 כאחד שכולם תקופה, מאותה רים

ה הציור מסורת את איתם הביאו
להש יכולים היו ולא אירופי,

 והאטומים הכהים מהצבעים תחרר
 משורר היה רובין הרי בציוריהם,

ל זכה לשווא לא בצבע. הארץ
ה עליו שכתב תישבחת מאמר

 הלה ביאליק. נחמן חיים משורר
 מיב־ במשיכת שזכה כאמן הגדירו

ולהק עולמו, את לקנות אחת חול
 הטוהר את בציוריו למתבונן נות

האישי. סודו שהם והזוך,
נועדה לא המוצגת התערוכה
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