
במדינה

מילחם מגורש
7 השמדה זומם ? קדוש ? מתון

 )31 מעמוד (המשך
 הגירוש על שהחליטו קצינים,
 את מפירים חם כי ידעו החפוז,

למגור נותנים שאינם בכך החוק
 ועדת־ אל לפנות אפשרות שים

 הודה בך כחוק. הקיימת הערר
 היטב. החוק את הכירו שהקצינים

 על תצהיר לראות רוצה ״הייתי
כוהן. הפליט !״:ך

לער להם נתנו שלא חמור ״זה
 לנדוי, הוסיף הוועדה!״ לפני ער

 שלא הוא חמור יותר עוד ״אך
 לבית־מישפט לפנות להם איפשרו

!״ד.1
 אחת על האצבע את שם בכך

 הצבאי המימשל מנקודות־התורפה.
 בית- באותו מעשיו על להגן נאלץ

 מנע אליו הגישה שאת המישפט
 מוחמד קוואסמה, מפאהד בכות

אל־תאמימי. והקאדי מילתם
 מת- מול האנגלים. עשו כך

 לבנות בך ניסה זו, מרוכזת קפה
עיקרו: טיעון.

 אחרי לילה, באותו המצב •
 כה היה בחברון, השישה זריגת
 למצות שהות היתד. לא כי עד חמור

 ״התקינים״. החוקיים התהליכים *ת
 חוקיות את פוסל אינו הדבר *ד

 גם בך הודה כך כדי תוך זגירוש.
 המגורשים של שהטלפונים :כך

 יכלו שלא כך הגירוש, לפני נותקו
הכ הוא הפרקליטה. עם והתקשר

בזדון. נותק שלה הטלפון שגם חיש

לה צריך בית־המישפט אין #
 את להרוס שרוצה למי סעד גיש

 השמיעו אמנם השלושה המדינה.
ב רבות בהזדמנויות דיברי-שלום

ה בעולם אך וזרים, יהודים אוזני
 הגירוש, אחרי השמיעו, הם ערבי

ול למרד קריאה שפירושם דברים
ישראל. השמדת

 עצמו את בך מצא זה (בעניין
 כלי־ כל כי טען הוא מביך. במצב

 כאשר ״טעו״ הצרפתיים התיקשורת
 וייצמן עזר של דבריו על דיווחו

 כי לטעון נאלץ אך הגירוש, נגד
 את אומרים אש״ף עיתוני דווקא
 מדווחים הם כאשר לאמיתה, האמת

 על־ כביכול, שנאמרו, דברים על
ומילחם.) קוואסמה ידי

 באותו השתמשו האנגלים, —
 לגרש כדי תקנות־ההגנה של סעיף

 מפלשתינה ולח״י אצ״ל אנשי את
 כדי הגירוש את עיכבו לא (א״י),

 ועי אל לפנות למגורשים לאפשר
דת־העירעורים.

 ממשלה עתה מייצג שבך מכיוון
 ב־ חברים היו המרכזיים שחבריה

 יסוד זו בטענה היה ובלח״י, אצ״ל
קוריוז. של

 לפנות למגורשים זכות יש אכן #
 זו זכות אין אך לוועדת־הערר,

י דווקא להם עומדת נ פ  הגירוש. ל
ה אחרי גם לפנות יכולים הם

גירוש.
העיקרי לטיעון בך הגיע וכך

 לקיים מניעה אין שבעצם שלו:
 עכשיו. בוועדת־הערר הבירור את

המגור את להחזיר אין כך לשם
 מייוצגים להיות יכולים הם שים.

ו פרקליטיהם, באמצעות בדיון
 מחוץ- בכתב השגותיהם את להגיש
לארץ.

 טענה זאת היתד. ליוקרה. .מפה
 השופטים כי ברור היד. כי מחוכמת.

 בוצע שהגירוש סבורים וכוהן לנדוי
 יש וכי החוק, את המפירה בצורה

לוועדת- לפנות הזכות למגורשים

 למנוע רצו ושולחיו בך אך הערר.
 המגורשים החזרת את מחיר בכל

 הופעתם את לאפשר כדי ארצה,
 כניסתם עצם כי — הוועדה לפני

 ליוקרת חמורה מכה תהווה לארץ
 לפית- פתח בך פתח לכן הממשלה.

 החוק צורכי את יספק אשר רון
למעשה. זאת לאפשר מבלי להלכה,

 ב־ לדבריו הקשיבו השופטים
 כאשר בייחוד גובר, חוסתסבלנות

 על- שנאמרו קטעים באריכות קרא
ערביים בעיתונים המגורשים ידי

 בדו״חות להם שייוחסו או ואחרים,
דב בסוף רק שרותי-הביטחון. של
 תיפעול אופן על דיבר כאשר ריו,

 מהערות-העקיצה חדלו ועדת-הערר,
שלהם.

ה בין נערכו כבר שלב באותו
 זו התערבויות. בלחש עיתונאים

תחזיות: שתי עמדו זו מול
 הגירוש כי יחליטו שהשופטים י•
 לתקן שניתן אך בלתי־חוקי, היה
 עכשיו המגורשים יפנו אם זאת

 ובאמצעות בכתב לוועדת־הערר
לארץ. שיוחזרו מבלי פרקליטיהם,

לה שיש יחליטו שהשופטים !•
ש כדי לארץ המגורשים את ביא

 שה- אך ועדת־הערר, לפני יופיעו
 כאן להחזיקם יכול הצבאי מימשל

במעצר.
בק — 50*50 היו ההתערבויות

ויסקי. בקבוק מול ויסקי בוק
 אחד שם סובלו♦ שד רוחו

 על־ידי בית־המישפט לחלל שנזרק
נשכחות. הזכיר השופטים אחד

 סובלן, רוברט של שמו זה היה
 בארצות- שנחשד היהודי־האמתקאי

 ארצה נמלט כאשר בריגול, הברית
ל בן־גוריון דויד ציווה ,1962ב־

 בידי למעשה והסגירו מייד, גרשו
 ארצה. שהגיעו אמריקאיים שוטרים

ה סובלן. התאבד לאמריקה בדרך
שפרק מפני שערוריה, עורר דבר
 אנקוריון, ארי סובלן, של ליטו
 וסובלן השילטונות על-ידי רומה
לפ לו איפשרה שלא בצורה גורש

לבית־המישפט. נות
תיקוד את העלתה השם הזכרת

 שלישי יום ובכל ביולי 22מ־ החל
*08יחז־ איי של העדן לנן נופש טיסת

 ומנזרים געש להרי שייט *
סמוכים. באיים

 וחיות(ברשיון) עופות צייד *
קום. באי

 ובתי טברנות שופעת טיילת *
קפה.

 מרחצות מקדשים, מבצרים, *
רומיים.

בדולח. מי של רחצה חופי *
 דגים לו המגישות טברנות *

מהים. ישר טריים
 חופים מפוארים, מלונות *

 שחיה, בריכות פרטיים,
 מפרש, סירות טניס, מגרשי

בערבים. מים,בידור סקי

 יציאה: מועדי
 10.30בשעה. ג׳ יום כל

29/7,22/7, 19/8 ,12/8 ,5 /8, 
 השנה, ראש ערב 9/9 ,2/9 ,26/8
סוכות 23/9 ,16/9

) / ^5
יוון איי של העדןהעדן גן 1/ ׳

מיד. הרשמו
בע״מ דיזנהויז

 עבורכם הבינה דיזגהויז חברת
 ,חוויות ומלאת בלעדית חופשה

יוון.! איי של העדן גן ־ קום באי

מיד. מתחילה החופשה
 טיסה בישראל לראשונה

 המקסימים לחופים מלוד ישירה
 זמן בזבוז ללא ״קום״ של

 אתונה, של תעופה בנמל
וכד׳, במעבורת

 מצפות רגילות בלתי חוויות
ובסביבה. קום באי לכם

דת
ושוב הללו ישירות טיסות רולל . -

״ י'נטל נ״־״״ בלתי ״,־שד, על ׳ י ״ ״ ־ ״ ״־־, ?

$450״ 333
ד7 ם מי י

 ומתנות, הפתעות
 הראשונים, 65ל־

22/7ב־ הבכורה בטיסת
 כרטיסי 2 יוגרלו
חינם! טיסה

 .652140טל׳- ,21 בן־יהודה רח׳
 .652676טל׳- ,33 בן־יהודה ׳רח

 בורסת בנין רמת־גן, סניף
.266222 - טל׳ היהלומים,

בע׳כז בישראל תעופה !וי7
15ז3611ח13>וו13־ו!1חו651>)1

 ,88 החשמונאים רח׳ תל-אביב
 218181 טל.
,11 פרישמן רח׳
226640,231735 טל.

 הלני רח׳ טפחות, בגין ירושלים
,233355 טל. ,9 המלכה
234855, 225888.

 .4 סינא איבן רח׳ חיפה
667722/3 טל.

 ,7 העצמאות כיכר נתניה
.23644,91207 טל.

73308 טל. ,31 הרצל רח׳ באר־שבע

הנסיעות. משרדי ובכל
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