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 חששם בגלל המדפים על הלקוחות להתנפלות הודות
 ספרים של מצומצמת כמות נותרה מחירים. מהעלאת

 הספרים לחנויות או תמוז להוצאת פנה קשה• בכריכה
(ומקורי). משובח מתח מספר ליהנות ותובל המובחרות
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זהערביות והארצות ישראל בין צודק לשלום הוועד של דעת גילוי
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בפריס

 מחברי דו״ח לשמוע מנת על 30.10.77ב־ התכנסה הוועד מזכירות
 לשלום הבינלאומי בכנס שהשתתפו הישראלית המשלחת

 כנס ,14—16.10.77 ביו בפרים שהתקיים במזרח־התיכוו, צודק
 אירגונים 20מ־ ובו ארצות 60מ־ משלחות השתתפו בו

בינלאומיים.
 והיא גדולה חשיבות בעל היה זה שכנס מעריכה המזכירות

 בכנס שהשתתפה הישראלית המשלחת פעולות את מאשרת
 הערביות. והארצות ישראל ביו צודק לשלום הוועד מטעם

 את להביא הישראלית במשלחת חבר לכל איפשר זה כנם
 טובה הזדמנות והיווה ובוועדות, הכנס מליאת בפני דבריו

 הישראלית המשלחת חברי ביו ולשיחות ישירים למגעים
 מהארצות והמשלחות הפלשתינאית המשלחת חברי לביו

 השלום שוחרי ביו הבנה ליתר שתרם דבר הערביות,
 השלום שוחרי לביו הפלשתינאי והעם הערביות מהארצות
מישראל.

 הכנס בסיכום אהד פה שהתקבלה בהצהרה כי לציין, ראוי
 את להבטיח חייבת ז׳נבה ש״וועידת היתר, ביו נאמר,

הפלש העם —י באזור העמים כל של הלגיטימיות הזכויות
 ישראל״ ועם הערביים העמים תינאי,

 שלנו הוועד שביוזמת העובדה, את כחיובי מעריכים הננו
 חברים כמשקיפים, הבינלאומי בכנס והשתתפו הוזמנו

 ״ניד וממערכת ישראל־פלשתיו לשלום הישראלית מהמועצה
אוטלוק״.

 ההמשתתפים כל ביו ששררה וההבנה מישראל כזו השתתפות
 השלום שוחרי לכל לקרוא אותנו הביא הכנס, בזמן מישראל
 המלחמה מדיניות נגד בפעילות מוגבר פעולה לשיתוף בישראל

 למען והכיבוש ההתנחלויות נגד בגידדייו, ממשלת של
 האזור. עמי כל לטובת ויציב צודק שלום
 ששררה מההבנה שכתוצאה ביותר, חשוב הישג זה יהיה

 שיתוף יוגבר הבינלאומי, בכנס מישראל המשתתפים כל ביו
מישראל. השלום שוחרי כל ביו הפעולה
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