
מיליון 5 עוד
קלים, למשקאות חדש בית־חרושת

 בע״מ״. ״תבורי־קריסטל חברת של
ב בבאר־שבע, שעבר בשבוע נחנך

 המסחר משרד הממשלה, נציגי מעמד
 העיר, ראש האוצר, משרד והתעשייה,

ואור התעשיה בעלי התאחדות נציגי
 החדש המפעל של בנייתו רבים. חים

 שעבר ובשבוע אשתקד, במרץ החלה
 אלף 300 המכונות. הרכבת נסתיימה

 הובא והציוד במפעל, הושקעו ל״י
נר ובחלקו גרמניה, ארה״ב, מאנגליה,

 על משתרע המפעל בישראל. אף כש
 עובדים. 30 יעסיק והוא מ״ר 600

 תהיה — הראשון בשלב — תפוקתו
הקרו ובעוגה לשעה בקבוקים 3500

בקבו מליון 5 לספק מתעתד הוא בה
 הדרום במחוזות ישווקו אשר קים,

והנגב.

(ב תבורי יעקב מר לאפריקה.
 תבורי חברת מנהל למעלה) תמונה,
 כי המפעל, פתיחת עם הודיע בע״מ,

 זה לחודש 17ב־ לצאת מתעתד הוא
 — וניגריה לליבריה — לאפריקה

מש שיווק בדבר לחתום.הסכמים כדי
במדי ״קריסטל״ מתוצרת קלים קאות

מש כי עוד הוסיף הדובר אלה. נות
 וכי לאפריקה כבר יצאו נסיון לוחי

 לשווק יהיה שאפשר הוכיחו הבדיקות
 קשיים, ללא שם מפעליו תוצרת את

 משקאות לדבריו, אילת. נמלי דרך
מבחי הן בתחרות עומדים ״קריסטל״

 עם המחיר מבחינת והן הטיב נת
 המצויים דנמרק מתוצרת המשקאות

, האפריקאי. בשוק
 של הייצור תוכניות על בדברו
 בעונה כי תבורי, מר הוסיף מפעליו,
 בפרדס־ אשר מפעלו שיווק הקודמת

 משקאות שלי בקבוקים מליון .15 חנה,
 התצרוכת מן אחוז 25 המהווים קלים

 הבאה, בעונה ישראל. של השנתית
 של הייצור פוטנציאל את ירחיב הוא
 בקבוקים, מליון 30 כדי מפעליו, שני

 מהיום כבר הועדו בחלקם אשר
ליצוא.

 מר עמד דבריו בסיום לאילת.
ה את להגדיל כוונותיו על תבורי
 לאחר בבאר־שבע מפעלו של ייצור

 אשר הנוסף הציוד לרשותו שיועמד
 על סיפר הוא כמו־כן, הזמין. הוא

למש בית־חרושת לבנות תוכניותיו
 יהיה אשר בתל־אביב, קלים קאות

 ובית־ התיכון במזרח מסוגו הגדול
באילת. חרושת

8

במדינה
יחסי־חוץ

יחסים שיפור
 בכובד- ההחלטה נתקבלה החוץ במשרד

 היחסים לתיקון משהו לעשות צריך ראש:
 ש־ האפראסיות הארצות לבין ישראל בין

לאחרונה. השתבשו
 לבסוף הרבה. הרהרו החוץ משרד פקידי

ה את לדעתם, לסתור, שיכול בקו בחרו
 קאזאבלאנקה ועידת של המזקת השפעה
ה בקרב התסיסה ואת )1216 הזה (העולם

בישראל. השוהים אפריקאים
ה מפקידי שניים השבוע יצאו אי־לכך

 ה־ בית את כשעזבו דבר. למערכת משרד
 מיד שהופץ חוזר השולחן על נותר עתון,
 את נשא המערכת, חברי לכל הכותרת תחת

58.2.61 התאריך
 העתו־ כל תשומת־לב מפנה החוץ .משרד

 רבה מידה לנהוג בארץ והעתונאים נים
 אפריקה ענייני על בכתבם זהירות של

בארץ. העושים האפריקאיו על ובעיקר
 בקבלת־פנים כי לכתוב אין ״לדוגמא:

 וצרפת בריטניה שגרירי השתתפו מסויימת
טוע הם אפריקה. ממדינות שגרירים וכמה

 שונות מדינות יש שבאפריקה — ובצדק נים
 ״כל בנוסח עליהם לכתוב ואין ורבות,

 שאין רבה רגישות מגלים הם הנערים.״
ה הופעותיהם או הרצאותיהם דבריהם,
 שזוכים תשומת־לב לאותה זוכות פומביות

אחרים. דיפלומטיים נציגים לכך
ה... מעטות הערות מביאים ״אנו  אל

 מטעמים כי אלה, בעניינים להקפיד ומבקשים
 שנכתב למה מיוחדת רגישות יש מובנים

 בעניין מלה וכל בדבר, — נכתב לא או —
 הזרות הנציגויות לידיעת כאן מתורגמת זה
החוזר. מסיים וממשלותיהן,״ אפריקה של

 ה־ במנוחה. לישון ישראל יבולה עתה
 — ובאסיה השחורה ביבשת שלה פרסטיג׳ה

 לנקוט צורך החוץ למשרד אין שוב ניצלה.
 הפרו־ הקו שינוי כגון — מיותרות בפעולות

 אחרות ובארצות באלג׳יריה אימפריאליסטי
אפריקה. של

משפט
שע? מדע ופ

הרוס! אני הרוס! אני אדירים! ״אלוהים
 המילים היו אלה יחמירו!״ שכה חלמתי לא

 הפרופסור להפטיר היה מסוגל אותן היחידות
 את הדן גזר־דינו, קריאת לאחר סיטר, קורט

 שנות לחמש הבינלאומי השם בעל המדען
מאסר.

 את הרשיע בחיפה המחוזי בית־המשפט
 שניים סעיפים: לארבעה בקשר )51( סיטר,

 מדינה סוכן עם מגע ל״קיום המתייחסים
 העשויות ידיעות ״מסירת — ושניים זרה,״

 אחרים סעיפים בשלושה לאוייב.״ להועיל
זכאי. המדען יצא

 נידון בגללם המחרידים הפשעים היו מה
 את כך? כל כבד מאסר לעונש איש־המדע

ש האיסור צו בעיקבות לגלות, אסור זאת
 הנאשם, פרקליט המשפט. בית ידי על הוטל

 הייתי ״אילו טען: סלומון יעקב עורך־הדין
 הורשע דברים איזה על מספר הייתי גיבור,
 בארץ אותם יודע ילד שכל דברים האיש.
 אני אבל יום־יום. חבריו, עם עליהם ומדבר

ואבליג.״ אשתוק לכן גיבור. לא
הי ו ז ״ ״ ! ה י ד ג א ר  עורך רק לא ט

 למיק־ חבריו גם מזועזע. היה סלומון הדין
מדוכ נראו והשוטרים, כתבי־העתונות צוע,
 מאולם הוצא סיטר, שפרופסור שעה אים,

 וענוד אפורה חליפה עדיין לבוש בית־הדין,
 הבלשים סילקוהו במהירות עניבת־פרפר.

 לבילוש, המדור של האפורה המכונית לעבר
 יהודית מידידתו, דומם במבט שנפרד לאחר
ארנון.

 המשפטנים. אחד קרא טראגדיה! ״זוהי
ש הדרך לסיום קולעת, הגדרה זו היתד,

 של המזהירים המוחות אחד את הובילה
 לבית־הסוהר בוכנודלד ממכלאות אירופה,
העברי.

ה לעיני לראשונה נתגלתה זו טראגדיה
 הפרופסור כאשר אשתקד, ביוני הרחב ציבור
 הואשם סימה ריגול. באשמת נעצר סיטר.

 אחד כל פריטים. 170ב־ התביעה על־ידי
 אך הרחב• לקהל היטב ידוע הפריטים מן

 עבירה גילויים מהוזה — משפטית מבחינה
חוד לאחר סיטר, הורשע כן על בטחונית.

רצופים. דיונים של שיים
 במעצר, ישב בהם החודשים שמונת את
 ״מרגל כתבי־החוץ על־ידי שכונה מי בילה

 מדעיים. מאמרים של שורה בכתיבת החלל,״
 ״אלה גזר־הדין: מתן לפני — סיטר. התלוצץ

 אי־פעם.״ שכתבתי ביותר הטובים המאמרים
)10 בפנזוד (חמשו

לפרשת בקשו שאלות הציגו □,הסטודנט

אין ״במפלגה
 סטודנטים. מאתיים מול פרם שמעץ השבוע עמד תמימות שעות ארבע

 עמדתו את להסביר כשהוזמן כתל־אכיב, אמריקה ציוני בכית זה היה
 מפיהם כפניו הוטחה וקריאות־כיניים שאלות של צולבת אש כפרשה.

ה על מלא דו״ח הזה" ״העולם מגיש אלה בעמודים הסטודנטים. של
זו. סוערת כאסיפה פרם, שמעון של והתשובות הסטודנטים של שאלות

ח ת  ש- קצרות, נקודות בכמה רק פ
 שישאלו מעדיף ואני להעלותן, רצוני

 פרם שמעון הציע השגות,״ וישיגו שאלות
אחר־כך.״ אענה ״אני האסיפה. בפתיחת

ב הכריז פוליטית,״ מפלגה היא ״מפא״י
 אין ״ובמפלגה לבון, הדחת את הסבירו

פוליטיים.״ חישובים אלא וצדק, מוסר לחפש
 את שאלו זה, אחר בזה קמו הסטודנטים

 פרס, השיב מכן לאחר ורק שאלותיהם, כל
במרוכז. השאלות כל על

סטו הלמד, פנחס שאל ראשון
תל־אכיב: באוניברסיטת דנט
 הפרשה, אחרי מדעית בצורה עקבתי לא
 אינן גם טענותי בזכרוני. חרוט הכל ולא

 בהצבעת עצמה הוכיחה מפא״י מפא״י. כנגד
 בן־ נגד הן הטענות ההדחה• נגד 96,־ד

 הקיימים המנדאט, חוקי שלפי שמענו גוריון.
 הקצין את להעמיד אפשר במדינה, עדיין

זאת? עושים לא מדוע לדין. הבכיר
 הקמת את לדוגמה נקח ההתפטרות לשאלת

 מתנגד שהוא טוען בן־גוריון השרים. ועדת
 כל אך השרים. לודעדת מצפונית מבחינה

 כל מצפוניים. עקרונות נוגדת התנהגותו
 מצאו לא כשד,החלטות רק שתק, הוא הזמן

 מצפוני אדם העניינים. התחילו בעיניו, חן
מלכתחילה. מתנגד היה

פור מבחינה הפורמליות: לשאלות אשר
 מישהו; לפטר יכולה שמפלגה יתכן מלית,

 אבל אותו. לקחת ויכולה מנדאט נתנה היא
 ריח לזה, לקרוא איך מריח, העסק מכל
 ובעל לחנות ניכנס אני אם ספסרות. של

 רוצה שאני מה את להשיג שאין יודע החנות
 המחיר את מעלה הוא אחר, מקום בשום

ו ערכו את יודע בן־גוריון ספסרות. וזו
כדי לו שיש הזכויות כל את ניצל הוא

 מר של ביקורתו מדוע לא, אם ביקורת?
צה״ל? בקדושת פוגעת לבון
 של דבריו עם מסכים אתה האם #
 צד,״ל? בקדושת פגע לבון כי יוספטל, גיורא

 זו? קדושה של פירושה מה להסביר התוכל
 ה־ או ההגנה קדושת קיימת היתד. האם

 וב־ בנימוקים השתמשו לא האם פלמ״ח?
 כפוך גנראלים הצבא קדושת של כזו אוזירה

דיקטאטורה? להשלטת ופילסודסקי, שלייכר
 התעלמות״ של ״קו היה כי קבע שרת #

 ״נסיון שהיה קבע וכן לבון, של מתביעותיו
.פנים משוא שתוצאותיו חיפוי של .  בכיוון .

 לקו האחראים את אתה מכיר האם מסויים.״
 אם ומשוא־פנים? חיפוי התעלמות, של זה
 לא, אם כאחראים? לעשות דעתך מה כן,

הבטחון? במערכת ליקוי שזה סבור האינך
 הוראות שניתנו הדבר, אפשרי כיצד #

 שר־ ,ד,ממשלה שראש מבלי חמורות כל־כך
 מי, כך? על ידעו וסגנו הרמטכ״ל הבטחון,

ההוראה? את לדעתך נתן כן, אם
 מיסמ־ נעלמו לפרשה בקשר כי ידוע #
 מדוע בו. להימצא צריכים שהיו ממקום כים
נעלמו? לאן בשאלה חקירה יזמת לא

★ ★ ★
הציע?״7 יד יש ערבויות ״איזה
 האוניברסיטה סטודנט פילרסקי, ודד

בירושלים• העברית *
 ברור שלא זה הרחב לקהל היום שברור מה

 עסק שבוצע ברור ההוראה. את נתן מי
 דבר למדינה. הרה־אסונות להיות היה שיכול

ה את נתן לא שלבון הוא, שברור שני
 לא במדינה העליון המבצע הגוף הוראה.

 האם שנעשתה. בטחונית פעילות על ידע
ל־ יכול דמוקראטיים הסדרים בעלת במדינה

להיס• סטודנט לביב, יגאל
באוניבר ופילוסופיה טוריה י■

עובדות. בעזרת דבריו מוכיח תל־אביב, סיטת

 בו שיש להגיד שקשה עניין על ללחום
מוסרי. כיסוי

^
האמת?״ את הערמת ״מדוע

 תל־ באוניברסיסת סטודנט לביב, גאל *
אביב:

ד,בט משרד על הממונים כאחד אתה, האם
והד,על הזיופים פרשת כל את ידעת חון׳
ה את העלמת מדוע כן, אם ?1955ב־ מות

 על שממונה העובדה אין האם לא, אם אמת?
 אלו תופעות על יודע אינו ד,בטחון משרד

הבטחון? במשרד ליקוי על מעידות .במשרדו
ב נקודות־תורפה גילוי לדעתך האם •

 בערכים? פגיעה עם זהה הבטחון מערכת
 כל שאסורה הדבר פירוש האם כן, אם

----------- -........-

 סטודנט פיקוביצקי, אדיה 111ן1*ך|4|
באוני שימושית למתמטיקה | |

תת־שר־הבטחון. את מתקיף תל־אביב, ברסיטת

ידע אחד שאף מבלי שכזה דבר התארע
נוהג? כמנהגו ועולם עליו

 לדמוקראטיה? סכנה טמונה לא כאן האם
 שהממשלה לי להציע לך יש ערבויות איזה

 על ישתלם והמנגנון לפיקציה תיהפך לא
כנסת? ובלי מדינה מבקר בלי העסק, כל

 כולה הבינלאומית העתונות שאלה: ועוד
 נמנעה מדוע הביש. העסק עניין את מפרסמת
ש מפני אולי הידיעה? הישראלי מהציבור

ש• מפני אולי אחרת; מגיב היה הציבור
הציבור? מקרב השאננות נעלמת היתה

גיסה.♦״״ ״בן־גידיץ★ ★ ★
 באוניברסיטת סטודנט דניאל, יתן

תל־אביב:


