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 הביטוי, מיכולת ליהנות עוד תוכל

 עד שהיד. כפי והיצירה ההבעה
י כה.

ב מערכת-הפירסום ועוד. זאת
 היא אף עשויה הכתובה עיתונות

 השני הערה וצורה. פנים לשנות
ש מיסחריות׳ פירסומות גם יכלול
ד1ו בעיתונות, קשה תחרות יתחרו
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 פרשן כהן, ריצ׳רד של הגדרתו

 הקולעת היא בוושינגטון־פוסם,
 כותב שרון,״ ״אריק ביותר.
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חות כיוון לאיזה בדיוק להגדיר
 שני, ערוץ על מדברים כאשר רים

והמט היעדים התכנים, מבחינת
 חט־ פגיעה למנוע כדי זאת רות.

בעיתונות. רת־תקדים
תזת־גן פינחסי, יוסף
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 מי אותי, גם שאלתם שלא חבל
 מדגיש, ואגי — כיום המתאים

המדינה. נשיא להיות — כיום
 המתאים האיש דעתי, לעניות

 בנימין הפרופסור מורי, הוא ביותר
 במדי־ המבין מדינאי, הוא אקצין.

 איש־שיחה הדורות, כל של נאות
ומס נעים־הליכות רבים, בנושאים

בוויכוחים. למתנגדיו גם פנים ביר
כולם. על אהוד היה נבחר, אילו

טבריה דגני, יצחק

והשחור ,ו&אדס מציתו!
גניגריח. חזוועח אגב
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 וכלי־התיק- בישראל שדעת־הקהל
 הזוועה למראה נזדעקו לא שורת

מני אפריקאים מיליוני גירוש של
גריה.

בעו נוצרו בהחלט. צודק ברעם
כפולות: נורמות של מערכות לם
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 העולם כל — שחור מכה לבן
(באל שחור טובח שחור מזדעק.

מצ תופעה זו — וברבבות) פים
 המדינות של פנימי עניין אך ערת,

 להתערב לבן, בפרס לזר, שאסור
לעצמ מאבק מתנהל עוד כל בו.

 מצטיין הוא הלבן, האדם נגד אות
 וחי- צדק למען ליבראלי כמאבק
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