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ק לפעול בי ה לחיזו  האחוו
והרעות.

 יהודית־ערבית להתקרבות החוג
וב בכאב מלווה המערבי בגליל
בלבנון. המילחמה את מחאה
הח מהתוצאות מזועזעים אנו
ממ שיזמה זו מילחמה של מורות
 גרמה ואשר בגין־שרון שלת

ו כבדים וקורבנות לאבידות לנו
ה לאוכלוסיה והרג והרס יקרים,

בלבנון. אזרחית
 מישפחות עם יחד מתאבלים אנו
הפ מחנות ותושבי צה״ל חיילי

 שאיבדו הלבנון, וישובי ליטים
במילחמה. יקיריהם את

 יהודית־ער־ להתקרבות החוג
לצי קורא המערבי בגליל בית
לפ בישראל, והערבי היהודי בור
בין והרעות האחווה לחיזוק עול
הק התנאים למרות העמים שני

הל ההקצנה בפני ולעמוד שים,
 הכיוונים משני היושבת אומנית

 נוספים אסונות בכנפיה והנושאת
והאזור. ישראל אזרחי לכל

 להתקרכות החוג
המערבי בגליל ערכית יהודית

 דוה*ו־ואות צריך

!דהתעמע
 מנחיגי־ההסתד- הלכו לאן
ז שאחרי גלילה רות

 ביום ההסתדרות מנהיגי עשו מה
המפורסם הטלוויזיה שידור שאחרי

משד מזכ״ד־הסתדרות,
הלך? לאן

 — באילת בתי־המלון בוני על
 בתנאי־ שיפור חל האם הערבים?

ומגוריהם? עבודתם
 על השידור אחרי הלכו, הם לאן

 בחבל מהרצועה קטינים העסקת
 ליום שקל 150 ותשלום הבשור,

נק שקל 300( המבוגרים לעובדים
 מינימום). כשכר בע

 בלילות, מנהיגינו נמצאים היכן .
 ערבים עובדים ואלפי מאות כאשר

 ללון, ונוטים עבודתם את מסיימים
 לנפול, ומטים גמורים לא בבתים

 המצויים ובחדרי־שרותים במחסנים
וחנויות? מיסעדות, מאחרי
לפ כלשהו מאמץ שישנו יתכן

 זה כל אך אלה. קשות בעיות תור
 מכיוון ולהישמע. להיראות צריך

 תמורה היא: ההסתדרות שסיסמת
 עבודה עבור שווים ותנאים שווה
 וגזע, מין דת, הבדל ללא שווה,

ולק יותר חריף במאבק צורך יש
יותר. טובות תוצאות צור

תל־אביב יהב, דן

נחמד ס׳בזו־ מורא. דא
ת מישרד  על מגיב הדתו

ויל זאב הפרופסור דברי
ם שהמציא נאי, קו קדוש מ
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