
טוב לנועושה ״גליל״
 וברזל אשלגן קלציום, זרחנית, חומצה של גדולות כמוטות מכיל ׳מלכות מזון

האדם. גוף בבניו יסודות המהווים
 ודבש. מלכות מזון פרחים), מפולן(אבקת המורכב הפולנית־מוצר

 לגוף. חיוניים ואנזימים חומצות מינרלים, בפרוטאינים, עשירה הפולנית
 מזון כלל שתפריטכז באנשים ונפשית, ניכרת־גופנית הטבה איבחינו מחקר אנשי

ופולנית. מלכות
 ״גליל״. מעבדת של ההסברה ממחלקת. לקבל אפשר נוספים פרטים
המובחרות. ובחנויות בצמחוניות בסופרמרקטים, בשופרסל, בשקם, להשיג

 פולצית מלכות* מזון
שמיר קיבוץ מכוורת ממוצרי

אמנות
מוח ער

 לה, דומה שאין חשובה, דמות
 האמנות עולם וכל ולמה, לי הלכה

 מבק- זוהי אבל. עוטה הישראלית
 מרים הירושלמית, דת־׳האמנות

 היה אחרונות ידיעות בעיתון טל.
 כל את משקף שלה השבועי הטור

ב האמנות בשטח שמתרחש מה
 האמא, היתר, היא לאמנים בירה.

ה את באהבתה ומסוככת מגוננת
האופיי התכונה והאמנים. אמנות

 יקרת־מצי־ פשוט היושר, לה, נית
מחליף. לה יימצא לא ובזאת אוח,

העי את לה חבים רבים אמנים
הקאריי־ של הראשוני בשלב דוד

טל מרים
לה חביס רבים אמנים

 אין ובלעדיו חיוני, כה שהוא רה,
עש באמן, כשהאמינה המשך. לדרך

ולקד לעודדו שביכולתה כל את תה
 הצייר את עידודה סיפור ידוע מו.

וזו מאריאן. — השחור מן שבא
 רבות. מיני אחת דוגמה רק הי

 במוסיאון שנתיים לפני כשנפגשנו
מו מלאת־גוף, עדיין היתד, ישראל,

 בין עמוקות הידד,ד וקולה צקה,
בי כשהעבירה המוסיאון, כתלי
 שהיתר, תערוכה על נוקבת קורת

 בעיתון הביקורת לדעתה. גרועה
 וזוהי מתונה, יותר הרבה היתה

והתרבו העדין אופייה של תוצאה
 יצאה לא לעולם פשוט היא תי.

 גחמה, לכל דרור במתן מגדרה
(ב לידה. העט את שנטלה בעת

 הזורים אחרים, של לכתיבה ניגוד
ה 'על קיצפם כל את בכתיבתם

חיים).
ב כחודשיים, לפני כשנפגשנו,

 היא דבל, גלריה של הקטן חלל
וכש נפולים, פניה רזה, נראתה

 גררה היא מקלה על נשענת היא
 רצון בכוח אך בקושי, עצמה את
ב והמשיכה לגלריה, מגלריה עז,

 לפני שבועיים עד הקודש עבודת
מותה.

גופה, את שחיסל הסרטן, מחלת
 תישאר והיא רוחה, את כילתה לא

 לנצח, ומעריציה אוהביה כל בלב
 כל על מאורה להקרין ותמשיך

 להם. חשובה אמנות שהמילה אלה
אמן. תנצב״ה

ת חלו ש ע ה ב צ

 באוסטריה, בהרי־טירול טירה גם
 לא — לקידום ואפשרויות סטודיו
אי אכרהם את לפתות הצליחו

 שד מיליונר מישראל. לעקור לי^
 במד הכסף אח שעשה חר־אמנות,

 וכיום כלבו, חנויות מרשת ידיו,
 הד ומיפעל משלו בנק בעל הוא

 אילת. את לטפח החליט צאר,־לאור,
 מצא לא הנדיבה להצעתו אולם

ב להסתפק נאלץ והוא היענות,
ה אילת, מיצירות תערוכה עריכת
ד ,.באוסטריה אלה בימים נערכת
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