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!אדמה תפוח

פלוס! כז.בדגיש
 חדשה שיטה היא חרס בקדרת תפוחי-אדחה אפית

 וליהנות תפוחי-אדמה להגיש תפוחי-אדמה, לאפות
מתפוחי-אדמה.

 הכירייסתלא על תפוחי-אדמה אופים החרס בקדרת
 תפוחי-אדמה מעדני מקבלים משעה ובפחות בתנור)

במינה. מיוחדת ארומה בעלי נפלאים,
 לאחת לבוא מוזמנת את ולטעום: לבוא מוזמנת את

 את ולטעום פלוס דניש מחנויות
 על שנאפה תפוחי-אדמה מעדן

 מצורף החרס (לקדרת המקום.
 מאכלי להכנת מתכונים דף

נהדרים.) תפוחי-אדמה
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בלבנון. העמוק הגוץ

מנ הודיע המילחמה בתחילת
הט בעיית נפתרה כי בנץ חם

 הארץ ״תשקוט עכשיו לגי רור,
 עד כי הבטיח גם הוא שנה״׳ 40

 עם חוזר,-שלום ייחתם 1982 סוף
השי- תקועות 83 בינואר לבנון.

 הרי- של אחד מיקרה אפילו היה
 לא ).14.1.83 (מעריב, שבויים גת

ש העובדה. כמובן לו הפריעה
ברא כי פורסם לכן קודם יום

 מע- במחנה נמצאו המילחמה שית
מ ״חשודים״ כמה צר־מאולתר

).13.1.83 (דבר, תים
 שתי בין סתירה כל אין לא,

אי ז׳נבה אמנת הרי העובדות.
כך — ״הסובאים״ על חלה נה

 מקרה שום היה לא ״רפול״:
בלבנון במבצע שבוי שהרגו

לפליטים״ בצפין תישבים אלפי להפוך התכוונו ״המחבלים צה״ל״! על הדיבה ״מפיצי תוקף

̂-חלה״-י 1 ?א-ם־ ל,;-:;. 6; - ד ו.?ר ד ••הפכי הצויו בננו? ת־שנים

,כ״מעריב׳ כותרת
— איכפת לסי

 מתו המלחמה בראשית
 תור בצידון עצורים
חקירתם מהלו

״דבר״ של הצבאית הכופרת זליגגר, טלי מאת
 כמה מתו הגליל״ •שלום מבצע של הראשונים ביפים

 צד.״ל שהקים המאולתר, המעצר במתנה לבנונים ערביים עצורים
צידון. ליד

לגזי הספר בבית מתים לבנונים שבעה נמצאו אתד במקרה
 בבית עצורים למתנה הועברו בטרם חשודים רוכזו שם רות,

ידועה. איננה עדיץ המוות סיבת האריזה.
בי־ עצורים כמה פתו שבנראה צה״ל, חבר אישר בתגובה

ב״דכר״ כותרת
״המובאים״? של דמם —

 כמעט עובר לא לבנון׳ עם חות
 לצד,״ל אבידות בלעדי אחד יום

ל ראש־ד,ממשלה ויועץ בלבנון,
 100 לנו מבטיח טרור ענייני
טרור. שנות

 מדי- כי כל. לעין ברור ד,קום
או והכניסה נכשלה ניות־הכו׳ח

 שישראל מה עמוק. לבוץ תנו
 לצאת כל קודם חוא היום צריבה

הלב מהביצה !תנאי וללא סייד
נוס קורבנות יפלו בטרם נונית׳

ה בדרך הטרור את ׳ולחסל פים׳
ה ביטול לחסלו: שאפשר יחידה
הע שהן אותו, המצמיחות סיבות

פלסטינית. לאומית עצמאות דר
יש לפני היום פתוחה זאת דרך

להצהרותיהם להאזין ודי ראל,

 אינם הם לכן — בצה״ל הוחלט
 דמם? איכפת ולפי שבויים.

הנשק! טוהר העיקר
ה פ ר, י ב ל תל־אביב זי

<* • •

ת מסי ד ח

 <ד3ו18 אדם
עיתון עס

ליל במדור פותח 10 בן
דים,
במדור־ד,ספורט. פותח 20 בן
וע בפוליטיקה פותח 30 בן

סקים,
ופו בעסקים פותח 40 בן

ליטיקה,
 אבל במודעות פותח 60 בן

חברים. לחפש
 פותח אני חצי־שנה כבר

 כמודעות־אבל.
 .20 בן ואני

למה?
תל־אביב כהן, אסף

 ער־ יאסר בולל אש״ף, ראשי של
סאת.

תל־אביב כל,ר, דליה

ס 01**111 םו״ס1ע ״ ס עו ׳
 מתל״עדטים הנגר של פיו

הומניטא נחמות מפיק
ריות.

 גדול נאמן הוא מהמטב״ל הנגר
ל שמח לכן זכויות־האדם. של

לא הנוכחית שבמילחמה בשר,

 טל הרוחניים הרועים
הטו הנוצריות הכנסיות

 יצאו בארצות־הברית נות
 המיל- נגד ציבורי למאבק

 הכנסיות הגרעינית. חמה
:מטותף מיסמך פירסמו

 שהוא, מצב בשום ״אי־אפשר,
ביו הקטן נקנה־המידה לא מם
 המילחמה רעיון את לקבל תר,

 הוא כזד, רעיון עצם הגרעינית.
 לה שאין חמורה, מוסרית עבירה
מוסרית. הצדקה

 כבלתי-סוסרי קבענו ״אנחנו
ב אי־פעם להשתמש האיום אפילו

חו רואים אנחנו הגרעיני. נשק
 ולומר מתמיד באופן להזהיר פי׳
ה המילחמד, רעיון לעצם לא

גרעינית.
 באופן יבול אינו נוצרי ״שום

ל המכוונות פקודות לבצע חוקי
בלתי־לוחמת. אוכלוסיה הריגת

ל אנו חפצים אזרחים. ״בתור
 ול- לארצנו נאמנותנו את הבטיח

לד אנו חייבים אך רעיונותיה,
 של האוניברסאליים ברעיונות בוק

אמונתנו.״
 הנוצריות לכנסיות באשר זה

 כאיש יצאו אשר בארצות־הברית,
ה נגד מלוי עיקבי לסאכק אחד

הגרעינית. והמילזוסה חימוש
 איסה היהודית? הדת עם ומה

 איפה בתפוצות? אשר רבנינו הם
השו הכיתות ורבני הב״ד רבני
 ורבי פלוני רבי של מחצרם נות

 ד גורן רבנינו ואיפה אלמוני?
נצי האין בציון? היושבים יוסף

 ויעקב יצחק אברהם, אלוהי גי
עלו כננסים נראים ובארץ בגלות

 הנוצריים, עמיתיהם לעומת בים
ו מוסרי אזרחי׳ אומץ שהפגינו

 אינטרס לבל ומעבר מעל אנושי
צר?

תל־אביב פובול, יצחק
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