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וצרפתית. גרמנית ספרדית,

■—■— 1 החזרה ■
יארינג לשיחות

 לחזור הממשלה החליטה טובה בשעה
 לשיחות תהיינה לא לדעתי יארינג. לשיחות

מת שאין משום וזאת תוצאות, שום אלה
היחי הבעייה על כלל בהן לדבר כוננים

 ה־ והיא אמת לשלום יביא שפתרונה דה
הפלסטינית. בעייה
ב לפתור יש הפלסטינית הבעייה את

 לכל לתת יש ראשון בשלב שלבים: שני
 הפלסטיני, העם כבן עצמו שמחשיב מי

למדינתו. הזמן במשך שתהפוך טריטוריה

צור
 משא־ומתן יתנהל הטריטוריה גבולות על

ל המוכנות הערביות המדינות בין ביננו,
הפלסטיני. העם נציגי ובץ איתנו אותו נהל

 נשואים בארץ להנהיג יש שני בשלב
או הדורות במשך שיהפוך דבר אזרחיים,

 במדיית־ שיוותרו המיעוטים כל ואת תנו
הפלס לעם ניתן כאשר אחד. לעם ישראל

המיעו כל את ונכניס משלו מדינה טיני
 אז רק עמינו, לתוך בארץ שיוותרו טים

 עם נורמאליים ויחסים אמת, שלום יווצר
 השוכנים המיעוטים ועם השכנות׳ המדינות

במדינתינו.
קריית־חיים צור, מלכה

פושע גס ■
אנוש: יצור הוא

 הילד של מותו על המאמר קריאת לאחר
 שלא אפשר אי ),1740 הזה (העולם חזן דני

 כל האם שאלות: מספר ולשאול להזדעזע
 אשמים לא לפעמים האם פושעי הוא גנב

 חי הוא בה הסביבה אדישות מחנכיו, בכך
 שהסתבך אדם כל האם מהחברה? ודחייתו
 בה החברה ממיסגרת לצאת חייב בפלילים

 כל כבר שעברו פושעים יש ואם חי? הוא
 זאת אין לשעשוע, הפך אצלם והפשע גבול

כזה. הוא חשוד או פושע שכל אומרת
 גם סוף־סוף בני־אדם, יותר היו שוטרים,

חיית־פרא! ולא אנוש יצור הוא פושע
תל-אביב ציטרין, כני

המשפט מערכת י■
לקוייה

 יוכל ולא אדס, הוא באשר ״ונודע
(קה. נזמנו״. שהתקיף עס לדין
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 ציבורי סדיגור דרוש מאמרכם עם בקשר
 נפשי דחף מרגיש אני ),1738 הזה (העולם
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