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ליטוף. — בצרפתית פרושו

לס ,״ בעייני. לקוסמטיקה חברה אלפא בישראל: הנציג 05

 מוגבר תנועתם שחונש ישואריים אזרחים של אוצי ננס
1945 - חירום לשעת התקנות עדני מרותקים או

 זו הגבלה בארצנו. תנועתנו חופש מוגבל שנים מזה אשר ישראליים, אזרחים הננו
 האזרחית הזכות את ונוגדת שרירותית היא השונות, צורותיה על תנועתנו, חופש של

במדינתו. אזרח כל של האלמנטרית
 לשעת ההגנה תקנות על-פי עלינו מוטלים תנועה הגבלת /וצווי או / ריתוק צווי

 של העצמאות למגילת ובניגוד בסתירה העומדות המנדטוריות, ,1945 — חירום
והאזרח. האדם זכויות של הבינלאומית ולאמנח ישראל מדינת

 בכנס זו. עוולה להסרת בדרכים בצוותא לדון כדי ארצי, כנס בזח מקיימים אנו
 לקבלת הבטחון לשלטונות יפנה מאתנו אחד כל ישראליים. ציבור אישי ישתתפו

 יוזמנו והמשפטים המשטרה חבטחון, שרי זה. בכנס להשתתף כדי 'תנועה רשיון
זה. בכנס להשתתף

ם הכנס תקיי בערב, 8 בשעה ,5.4.1973 ה׳ ביום י
תל־אביב. ,10 קפלן רח׳ ,,בני־ברית״, באולם

חתימות 85
04*532636 טלפון חיסה, ,45 עבאס תומא, אמיל ד״ר ^_לחת£שמת.:05נ£12_________________

במדינה
בי ר ס ד ד א

תשלם - ח׳ אתה
 בחיים, וגותר בגס שניצל ??ב:

לכלא לחיזרק ר!?דרון צפוי־ז׳אר!־"
 לא ומעולם פושע, איננו קלדרון ז׳אק

 ד,יחיד שפישעו קשה, נכד, הוא פושע. היה
בחיים. שנותר היה

 בימים לשלם, עומד הוא זה, פשע על
בבית־סוהר. בישיבה הקרובים,

 אחרי ממצריים ארצה שעלה קלדרון,
שה חרוץ, פועל־בניין היה סיני, מיבצע

קלדרזן נכה
לרבע הצטמקה ההכנסה

 פירנם ל״י, 1,600 חודש כל הביתה הביא
ב הלוואה לקח הוא בכבוד. מישפחתו את

יפה. אותה ריהט דירה, רכש בנק,
 התמוטט אחד בוקר ומרוסק. עיוור

 הרופאים באזור. ז׳אק עבד עליו הבניין
ה בעינו עיוור דאק. את להציל הצליחו

חי. אך — גופו בכל ומרוסק שבור אחת,
 נכות לו קבע לאומי לביטוח המוסד

 חודשי צ׳ק לו שולח אחוז, 60 של זמנית
 קלדרון מישפחת של הכנסתה ל״י. 433 של

אחת. במכה לרבע, הצטמקה
ה בעלי את מישפטיות. תביעות

הדי עבור ההלוואות עניין. לא זה כל חוב,
 פרעונן. אח דרשו הריהוט, הטלוויזיה, רה,

 הדרישות עזרו. לא קלדרון של הסבריו
לשו — ואלה מישפטיות, לתביעות הפכו

חובות. אי־תשלום על צווי־מעצר רת
 ב־ ,בביתו קלדרון יושב אלה, בימים

״אני וממתין: בתל־אביב קריית־שלום
 לבית־סוהר,״ אותי לקחת שיבואו מחכה

פושע.״ כל ״כמו במרירות. אומר הוא
! עו מנ

הסדר? ה3אי ,11111״ הרס״ר
 הבא האזרח :יותר חשוב מה

 ואישורים הניירות או ?טאבו,
מלא? שעליו

 של נשמה עם שנולדים אנשים ישנם
 ב־ להבחין הללו יודעים עוד כל רס״ר.

 מתגייסים להם, שהוענק המבורך כישרון
ני — הטבעי מקומם את ומוצאים לצבא

ש הרס״רים, עם מתחילות הצרות חא.
הקסרקטין. למיסגרת מחוץ נותרים

 טאבו מנהל הוא )49( גורן אבישי
 רמת־ על חולש זה אגף תל־אביב־דרום.

ורחובות. ראשון־לציון חולון, בת־ים, גן,
 בצד,״ל, כרס״ל שירת המדינה קום עם

המשפ במשרד לעבוד החל 1951 ובשנת
זוטר. כפקיד המקרקעין, רישום באגף טים

 גורן — שלהם את עשו והוותק השנים
 בשנת אשר עד אגודל בצד עקב התקדם

הת תל־אביב טאבו הנחלה. אל הגיע 1960
 היוצא, והמנהל שונות, לשכות לשלוש פצל

 נתמנה גורן לגימלאות. פרש סגל, שמשון
תל־אביב־דרום. טאבו רשם לתפקיד

 הרב הזמן אף על נייר. של מבור
המ שכח לא מהצבא, פרישתו מאז שעבר

הצ הוא המפואר. עברו את הצעיר נהל
 ל- לידיו, שקיבל הלישכה את להפוך ליח
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