
במדינה

ח□ דק״ץ קלות ארוחות
בקיץ?! להכין ארוחות איזה

 רוצה היא כאשר החמים, הקיץ בחדשי יום מדי בית עקרת כל מתלבטת בה הבעיה זוהי
ארוחות. בהכנת החם במטבח לשהות במקום הילדים עם הים שפת על לבלות

ת מכינים איך ובכן, ו ר י ה מ  שלא ארוחות קלות? וגם משביעות גם שתהיינה ארוחות ב
 והמינרלים המזון אבות כל את תסספקנה זאת ועם הקיץ, בחום העיכול על תכבדנה

לגוף? הדרושים

 הרעיון את בארץ, הנשים ציבור בפני הביאו המדוכה, על שישבו ״ויטה״, של התזונה מומחי
 על מבוסם תפריט כל לקיץ. קלים תפריטים שורת בהציעם ויטה״, עם קל ״קיץ של

 חשיבות יש החמה. המנה את מהתה המרק צלחת כאשר וסנדביצ׳ים, סלטים קרות, מנות
החום. בימות מאבד שהגוף והמלחים הנוזלים את לגוף מחזיר הוא כי בקיץ החם למרק

 בארצות־ הצרכנים לציבור זה רעיון החדיר בעולם, הגדול המרקים יצרן ״קמפבל״, אגב,
הברית.

עיקרית. כארוחה לשמש היכולים לקיץ קלים מתכונים שורת לפניו

 ״ויטה״ פריז נוסח עוף מרק .1
 קר אפוי, עוף
 חסה סלט
 לבן לחם

אפרסקים.

 ״ויטה״ ארגנטייל נוסח אספרגוס מרק .2
 ״ויטה״ אספרגוס מרק שקיק או

 ביצים בסלט ממולאה עגבניה
 לחמניה שמנת, עם מלפפונים סלט

״ויטה״. אגסים לפתן

 ״ויטה״ ג׳רמן סן מרק .3
 חזרת רוטב עם קרוש קרפיון

לבן לחם
פירות. סלט

 ״ויטה״ גודש מרק .4
 מעושן הודו חזה סנדביץ׳

שחור לחם על
 ירוק פלפל סלט

״ויטה״. אפרסקים לפתן

 ״ויטה״ עוף מרק .5
 ביצים אטריות עם עוף מרק או

 חמוץ מלפפון עם קצוץ כבד
 לימון מיץ עם חי גזר

קרקרם
העונה. פרי או אבטיח

 ״ויטה״ פטריות מרק .6
 מיונית רוטב עם כבושה בקלה
 מלפפונים סלט

 לחמניה
גלידה

 ״ויטה״ צרפתי במתכון כשר מרק .7
 לבן לחם על הודו נקניק סנדביץ׳

 טחינה עם ירקות סלט
העונה. פרי או שזיפים

 ״ויטה״ עגבניות מרק .8
 קוטג׳ גבינה

 שמנת עם ירקות סלט
שחור לחם

״ויטה״. שוקולד פודינג

 ״ויטה״ מינסטרוני ירקות מרק .9
 ממולאה ביצה
 רוסי סלט

לחמניה
״ויטה״• פימת קוקטייל

אדץ־ישדאל
מדינה

כסיני בדואית
 — בסיני עצמאית בדואית מדינה הקמת

 אל־ צבאח הבדואי השייך של שאיפתו זוהי
ה שבסיני, אל־סוארגה השבט ראש רבאח,
 הגיש כך לשם משפחות. מאלפיים יוחד מונה

 לארבע ובעל ילדים לשמונה אב השייך,
 בידי חתומה הצבאי, למימשל עצומה נשים,

 להקמת אישור המבקשת מסיני, שייכים 140
 בברית־ידידות קשורה שתהיה סיני, מדינת

ישראל• עם
 הכריז בתל־אביב, השבוע ביקורו בעת

ידי יחסי של שנתיים ״לאחר המידבר: שייך
 למסקנה הגענו הישראלי, השלטון עם דות

ישר עם גורלנו את לקשור יהיה שלטובתנו
 שזהו בחקלאות, רב כה ידע לה אל,שיש
 אנחנו יהיה, אשר יהיה אצלנו. לחיים הבסיס

 נחזור.״ לא המצרי לשלטון
ה אומות בפני עמדתו את להבהיר כדי
 משלחת לשגר הנמרץ השייך מתכונן עול■,

 שלא הוא, היחידי צערו המאוחדות. לאומות
 שכן בנו, את המשלחת בראש להעמיד יוכל
 חניך היותו — בגלל ואולי — למרות זה,

אפי לשמוע מוכן אינו קאהיר, אוניברסיטת
בוליטיקה. על מילה לו

אדם דרכי
 דולר עשרה
אותו הצילו

מ למעלה כבר מובטל היה ארביב יצחק
 בני־ שבעה בכיס, פרוטה וללא חודשיים

 לפת־לחם, רעבו עליו, שפרנסתם משפחתו,
 ארבים אפסיים. היו פרנסה .למצוא והסיכויים

והחל החול, על התיישב לשפת־הים, ירד

ארכיב צייר
— להתאבד הלן

 בפני הפתוחות השונות באפשרויות מהרהר
להתאבד. הרוצה

ל פנה הוא תיקתוק־מסרטה. שמי לפתע
ומצ עומדת יפהפייה צעירה וגילה אחור
 את אלא אותו, לא דיוק, ליתר אותו. למת

 המדכאים, שרעפיו כדי תוך כי מעשי־ידיו.
 הרטוב. בחול משים, מבלי יצחק, קישקש

 האיטלקיה, התיירת של לדעתה הקישקוש,
ב שינציחוהו שהצדיק יצירה מעשה היה

 ליצחק שילמה אף היא זאת, רק לא צילום.
יצירתו. את לצלם הזכות עבור דולר עשרה
 העולם כבר נראה בכיס, דולר עשרה עם

 ההתאבדות, רעיון את שכח יצחק אחרת.
 חזר הוא הזה. העולם בהבלי מהרהר החל
 שה־ נוכח בחול, שצייר הציור את ובחן

 בו־במקום יפה. ציור זה היה צדקה. איטלקיה
 עשרה שווה בחול שלו ציור שאם החליט,

 שציורים להניח סביר בעולם, למישהו דולר
 יותר, יציב אופי בעלי מישטחים על שלו

ל הפך ארביב יצחק יותר. להכניס עשויים
צייר.

 שנים 26 לפני נולד יצחק כראש. ג׳רק
ואר הוריו עם ארצה עלה שבלוב, בבנגאזי

 מאשר יותר לגמור זכה לא אחיו, בעת
 ה־ את ולפרנס לצאת נאלץ הוא ט׳. כיתה

 לא אשקלון העולים בעיר אולם ■שפחה.
אחד היה שיצחק על־אף עבודה, היתד, תמיד
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 וקבלני־ ,שבעיר המעולים המוזאיקה מאמני
ב לתל־אביב לעבודה להזמינו נהגו בניין

מאשקלון. מיוחד
 האיטלקיה עם הגורלית הפגישה לאחר
 להשחרר יצחק הצליח לא האמנות, חובבת
 את מפתח החל הוא לראשו. שנכנס מהג׳וק
 במהרה הגיע בו, שנתגלה הציור כישרון
 הן בציוריו מישנה חוזר מוטיב נאה. לרמה

 ביותר. עליזות לא ילדים, מרובות משפחות
 תמונת לצד בזה. רק מתרכז אינו הוא אולם

נאים. פורטרטים גם לו יש שלו, האורגיה
 מציוריו דוגמאות יצחק שלח לאחרונה

ה באמצעות רומא, של לאמנות לאקדמיה
כמו שומר, הוא שעימר, האיטלקיה, תיירת

מכ קיבל זאת בעיקבות מכתבים. קשר בן׳
שם. וללמוד לבוא מהאקדמיה הזמנה תב

 להוצאות כסף זה לו שחסר מה כל עתה,
נש מוכשר, לצייר שהפך למרות כי הדרך.

ש ״חבל כבעבר. חסר־פרוטה, יצחק עדיין אר
ש צעירים, אמנים לעידוד קרן בארץ אין

 קבל. לחו״ל,״ אותי לשלוח יכולה היתר,
בארץ מוסדות הרבה כך כל ישנם ״הלא

ויצירתו
ג׳וק בו נכנס —

 זרים סטודנטים של לימודים לממן שמוכנים
להיפך?״ לא גם למה אז בארץ.

בחו״ל ישראלים
מכתב

מהסוכן
החתי את שהטרידה מיסתורית, תעלומה

 האחרונות, השנים בשש הירושלמיות כות
 גדי היה בזמנו סוף־סוף. השבוע נפתרה

 עיר־הקודש, של 1 מספר החתיך פורסטר
 היו חתיכים, להיות כדי שחתיכים, בימים

 פלייבויס סתם לא חתיכים, להיות צריכים
מכוניות. בעלי

 ירושלים לבנות גדי גרם שנים שש לפני
 יפהפייה לאשר, לו נשא כאשר חריף, תיסכול

ה אחד היו השניים פקלמן. בת־שבע בשם
 מנע שלא מה בעיר־הקודש, הנהדרים זוגות
 לאחר שנה. חצי לאחר מלהתגרש בעדם

האופק. מן גדי נעלם גירושיו,
 לאחר שנים שש השבוע, אגד. האפי

 היה בניו־יורק. — ונתגלה גדי חזר שנעלם,
ירו גולדברג, לתמי מכתב ששלח לאחר זה

 המכתב בניו־יורק. השוהה לשעבר שלמית
 הצעה והכיל היקרה״, ״תמי במילים התחיל
 סוכנות־ באמצעות חייה את לבטח לחמי

שלה. סגן־המנהל הוא שגדי הביטוח
 כל לאחר לגלות, ושמחה שהופתעה תמי,
לצל מיהרה האבוד, גדי את האלו, השנים

 מיהר נאמן, לסוכן־ביטוח כיאות אליו. צל
 פונטיאק במכונית — לקריאה להיענות גדי

 בניו־יורק,״ חסרים לא הרי ״חתיכים פתוחה.
ה הדבר עדיין הוא גדי ״אבל תמי, מספרת
הזאת.״ בעיר ביותר מרהיב

 בארצותיה,ברית עברו גדי שעל מסתבר
ל לעיתים רעב בהן קשות, די שנים כמה
 באוניברסיטת לימודיו את שסיים עד לחם,

המנו אל להגיע זכה עתה אולם קולומביה.
 שמן, בדוב יושב והוא הנחלה, ואל חה
ו סאלי, בשם ניו״יורקית ליפהפייה וי8נץ

 בניו־יורק היושבים הישראלים את מבטח
רעות. מחלות ושאר עינא־בישא מפני


