
מכחנים
 עפים של תוויות 12
צבעונית! טלוויזיה שוות

 לגזור רק עליך ענק! פרסים במבצע להשתתף אותך מזמין עסיס
 אלינו אותה ולשלוה החסרים, הפרטים את בה להשלים זו, מודעה

שונים, עסיס מוצרי של תוויות 12 בצרוף
 שי חבילות 1000 • הבאים: הפרסים מבין בפרס לזכות באפשרותך

 והמרענן המסעיר הבושם ״צ׳רלי״- בקבוקי 200 • עסיס ממוצרי
 ״פלקון״ משאבות 500 • ״סניו״ של ניידים רדיו מקלטי 10 •

 ואמינה צבעונית טלוויזיה - הגדול הפרס • ולקטשופ לתרכיזים
״סניו״! של

 לסמן רק עליך בחירתך. לפי - הגרלה ללא מתנה לך בשלח כן כמו
 רשימות לוח )1 הבאות: המתנות מבין אפשרויות שתי התלוש על

 חבילת )3 לכוסות. תחתיות 6 + לצלחות בסים מפיות 10 )2 עט. +
^ הילדים לגן או לילד׳,לביה״ם אוכל )שקית4 לצלחות. בסיס מפיות ׳

—־-------------הוא שלי הטעם עסיס, של הממותקים 19 מבין
------------בכתובת_—:--------------------------- ב קונה אני

מס. או---------------מם הגרלה ללא מתנה לביתי לקבל ברצוני
שמי. -

כתובתי

יום. 30 תוך לביתך תישלח המתנה
 נתניה ,508 ת.ד. בע״מ, ״עסיס״ אל להגיע והתווויות התלושים על

פרסים״. ״מבצע המעטפה על לציין יש .30.8.80 עד
 במבצע ההשתתפות חשבון. רואה בנוכחות 15.9.80ב־ תיערך ההגרלה

משפחותיהם. ובני ״אדמון״ ופרסום ״עסיס״ עובדי על אסורה

)6 מעמוד (המשך
 בנושא יותר להקפיד יש לדעתי די,

סלק ולהנהיג המתנדבים קבלת
 יתרחשו לבל — יותר נרחבת ציה

אסונות.
תל־אביב עיתונאי, אלץ, אלי

שינאה־עצמית
ל ב ר ו א ש ה

 חיים של כתבתו בעיקבות
 נועם של ספרו על ברעם

המדי ״הכלכלה חומסקי,
 האדם״ זכויות של נית

).2234 הזה״ (״העולם
 ברעם חיים אותנו זיכה שוב
 וזאת הרגילות, הפנינים באחת

 חומסקי של בספר דיונו במסגרת
ה זכויות של המדינית ״הכלכלה

).2234 הזה (העולם אדם״
מ אחוז 80ש־ מסתבר מדבריו

 ב־ מבוצעות זכויות־האדם הפרות
כ הנתמכת, אמריקה־הלאטינית,

יור ארצות־הברית. על־ידי ידוע,
 עיקר זה. טיעון לסתור לי שה

 ברית־ על־ידי מבוצעות ההפרות
 הנתמכות וארצות סין המועצות,

הפירוט: להלן אלה. שתי על־ידי
מיל 2—3 — פוט פול מישטר

 היילה של אתיופיה הרוגים: יון
 גינאה ;אלף 100כ־ — מאריאם

 אידי אלף; כ־ססו — המשוונית
 לכך ובנוסף ;אלף 250כ־ — אמין

 ועינויים מאסר השמדה, פעולות
 אפג־ ויאט־נאם, בצפון־קוריאה,

 בברית־המוע־ ),1978 (מאז ניסתאן
וסין. צות

 באמריקה־הלא- ההפרות בין מה
הקומו העולם של לאלה טינית
 מדובר הראשון במקרה י ניסטי

 במקרה יחסית. פתוחות בחברות
 טוטאליטא־ בחברות מדובר השני
 הזוועה מעשי מתגלים בהן דיות,

 מדובר הראשון במקרה באיחוד.
 על הנלחמים רופפים במישטרים

 ביריביהם מטפלים שאינם קיומם,
■מדו השני במקדה משי. בכפפות

של אוכלוסיות של בחיסולן בר
 כלל היו שלא אנשים כולל מות,

המדי פוליטית. מבחינה פעילים
 ביותר קרובה הקומוניסטית ניות

השמדת־עם. לפשע

ש אנחנו פ חו ב
2.8 ועד 20.7מ־

 שוב אנו 3.8 ראשון ביום
 רעננים ונהיה פתוחים

מרץ. ביתר לשרותכם
 קודק נייר על צנע, תמונות פיתוח

 המשוכללות במעבדות יפני נייר או
!בארץ

 קניה. — החלפה — מכירה
בן־רגע. — פספורט צלומי

פוטנברנר
31 התלונן חיפה,רחוב

ב בארה״ הערז קוראי
 בפעולה להשתתף הרוצים

 ישראל מדינת להצלת
— הליכוד מחורבן

אל: יתקשרו
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 תמיכה שהפסיק קארטר, לזכות
 אדם. זכויות המפירים במישטרים

 ש־ מעניין אתיופיה. גם אלה בין
 בכל בחלה לא ברית־המועצות

 אמין באידי כשהמדובר גם ידיד,
מאריאם. ובהיילה

 ברית־המועצות של מדיניותה
 דוגמת שוטים בחסידים נעזרת

 שינאה־עצ־ חולי אנשים חומסקי,
 ברעם מר חוש״מידה. וחסרי מית
 בין כבוד של מקום למצוא יכול
אלה.

רמת־גן !־,,בל שלמה

קדרוא נטור■

העברית השפה של
ה מקנאי נקר, הקורא
בפעולה. עברית,

 ״שלושה בכתבה 2231 בגיליון
ה חברת שם נכתב אחת״ בסירה
 בגרשיים. צי״ם, הלאומית ספינות

הת במאי 7ב־ שהתפרסם במאמרי
 ב״אמרכ״ל״, הגרשיים על רעתי
 לנו ייפגשו שעוד חושש שאני אלא

 כאלה, כדין שלא ״מגורשות״ מלים
רפו לברוא מבקש אני כן ומפני

 כאן ואמנה מלכתחילה, למכה אה
 בהן להטיל שנוהגים המלים כל את

מס טעם ובלא צורך בלא גרשיים
תיבות ראשי איננו ״צים״ פיק.
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 כדעת מסחרי, ישראלי צי של
 צי המלה ריבוי זהו אלא רבים,

 חזקה אנייה שמשמעו במקרא,
 לשם נבחרה ולכן מים, וחסינת

ועצ חוסנו את להראות — ציינו
 הדבר עלה אם הוא, אחר מתו.

מצ הזה הכתיב — אג״ד בידנו:
 עדיין כן ואפעלפי ומתמעט, טמצם

 אין אף כאן עלינו. נקרה הוא
 התיבות, ראשי הם מה יודע, איש
 השם את י גרשיים לשים למה ובכן

האו לחברת ביאליק קבע ״אגד״
אח מחברות שהתאגדה טובוסים

 — תע״ש ;ה״סוד״ כל זהו רות.
 התעשייה על נסב שהשיח פעם כל

נזר הגרשיים — שלנו הצבאית
 אף 1 מדוע — השי״ן לפני קים
 תעש תיבות. ראשי כל אין כאן
 לתעשייה, צורת־משנה אלא אינו

ממע שיש כשם ״מקוצרת״. צורה
תע־ בצד יש כך אף מעש, גם שה

נקר קורא
ולהל״ן שעטנ״ז

 הצורה שאין ומכיוון תעש, שייה
וצו יום־יום בלשון שגורה הזאת

 לתעשייה ייחודה היא נמלצת רה
 זהו אמת, — נעמ״ת הצבאית;
ומתנד עובדות נשים של אקרונים

 תיבות. ראשי יש באמת וכאן בות,
 כאן, גם גרשיים לסמן אין זה עם

עו עצמן נעמת נשי שאין משום
במ מבקשות אף והן כן, שות

 והוא בגרשיים, לבערן שלא פורש
 — שק״ם כבודן; הוא — רצונן

תי ראשי בתהילה היו כאן אף
 ומסעדות. קנטינות שירות : בות

שו השירות משהתרחב כן, אחרי
 תיבות ראשי בלי לשקם השם נה
 שקם נפטר וכך שיקום, מלשון —
 אמנם — שז״ר ;שלו הגרשיים מן

 זלמן שניאור ע״ה נשיאנו שם היה
 שזר, השם נקבע זה ולפי רובשוב,

ה דעת על מראש, שנקבע אלא
 'לציין שלא בקשתו, פי ועל נשיא

 עצמו הנשיא חתם כך גרשיים.
ה על מתנוסס שמו וכך שמו את

 מלבד שמו. על הנקראים מוסדות
 בפני כשרה עברית מלה שזר זה

 בגר־ נכערה ולמה היא, עצמה
 הדרוש לפי רק — תיק״ו !י שיים

 יתרץ תשבי :כאן דורשים העממי
 מלה — האמת ובעיות. קושיות
מהי המקוצרת בתלמוד, ארמית

השא תקום תעמוד, ועניינה קום,
 ותעמוד שבתלמוד ומתן במשא לה

 ואגב, פתרון. בלא הכרעה, בלא
ב ווי״ו בתי״ו צירה הגייתה תיקו

 :העיקרים עיקר לבסוף ; שורוק
 עממי דרוש זה גם — בלע״ז
 זה), עברי לא או זר. עם (לשון

 שכתב רש״י, של נתיבו ובהשפעת
ה הגרשיים בגו דבקו תדיר, כד

משו גזורה לעז המלה אבל אלה.
 עצמו, בפני ועומד כשר עברי רש

 מי לכן,■ משלו. ייחום לו המעמיד
 :למשל והלאה, היום מן שיכתוב

יר — בלעז)״ (אמנזיה ,״שיכחוך
אח מלים ;הגרשיים מן ידו חיק
עצ וכל בגרשיים, שראיתי רות

 :עליהן תמיהה תאמרנה מותיי
 ל־ הקשר מה ארץ! (חבל תענ״ך

 וכן !), ? העתיק השם מלבד תנ״ך
 לגרשיים מה ולהל״ן. שעטנ״ז

ה3  את פתרונים. לשדים — אל
!נגרש גרש הגרשיים

בוז־יס נקר, חיים

ם ל עו ה ה 2237 הז


