
 הצ־ שעבר החודש בסוף ודרום־אפריקה.
 הגרעיני למועדון נוספת מדינה טרפה

 כסין המוכרח טייוואן, :החמישי העולם של
״הלאומנית״.

ב־ ראשיות בכותרות שפורסמו הידיעות
 טייוואן כי בישרו ארצות־הברית עתוני

 טאקטיות, גרעיניות פצצות לפתח הצליחה
 גלי ימיים. מוקשים בצורת המופעלות

מת אלה גרעיניות פצצות של ההדף
 עשרות של שטח פני על לרוחב פשטים

 ולהטביע להשמיד מסוגלים קילומטרים,
צוללות. כולל זה, בטווח השט שיט כלי כל

 שמה את שהוסיף הבינלאומי, הסקופ
 שייך היה הגרעיני, למועדון טייוואן של

ל הישראלי ולקריקטוריסט לעתונאי כולו
 כאורח לטייוואן שהוזמן לוריא רענן שעבר
 שהקריקטורות לוריא, ממשלתה. של רשמי

 עתונים במאות מופצות שלו הפוליטיות
 העתונים מגדולי ובעשרות בארצות־הברית

 ערביות, במדינות עתונים כולל בעולם,
ה שבציירי החשובים כאחד כיום מוכר

 הבלעדי המידע אולם בעולם. קריקטורות
 הטייוואנית הפצצה אודות להשיג שהצליח

חיו המעלה קריקטורה בבחינת היה לא
 בפינות דאגה של הדים עורר הוא כים.

בעולם. רבות
 לוריא החזק. האיש של הקלטה

 במיסגרת הממשלה כאורח לטייוואן הוזמן
״ה סין את להציג שנועד הסברה מסע

 האמריקאית דעת־הקהל בעיני לאומנית״
 מהווה אינו שקיומה דמוקראטית, כמדינה

 שהקריקטורות כמי העולם. לשלום סכנה
 52כ־ של לציבור שבוע מדי מגיעות שלו

 הגדולים שלושת ואשר קוראים מיליון
 את בקביעות מפרסמים טייוואן בעתוני
 רבה השפעה כבעל לוריא הוערך ציוריו,
בעיקר. האמריקאית דעת־הקהל, בעיצוב

 נחת כאשר לרגליו נפרש אדום שטיח !
הטייוואני שר־החוץ וסגן טייפה בבירה

 פגישות לו נקבעו פניו. את לקדם בא ן
 מפתח אנשי של ארוכה שורה עם אישיות
וה מראש־הממשלה החל השילטון, בצמרת

צ׳ינג־קוואו, צ׳אנג טייוואן, של החזק איש
ב וכלה קיי־שק צ׳אנג המרשל של בנו

שהוג שהביקור, אלא צ׳יה־קאן. ין נשיא

המאר מצד טוב,״ רצון של כ״ביקור דר
 מאלה לחלוטין שונות תוצאות העלה חים

להן. שציפו
ל שהגעתי לפני ״עוד לוריא: מספר

 שונים ממקורות ידיעות בידי היו טייוואן י•
 נמצא אצלם הגרעיני שהפיתוח כך על

 ידיעות אספתי מתקדמים. מאוד בשלבים
 מעין שלב אחרי שלב ובניתי מקור מכל

והתבה שהלכה לתמונה שהצטרף תשבץ
 למצוא ביקשתי לטייוואן כשהגעתי רה.
בתמונה. החסרים הנתונים את

 ראש-המפד עם ראיון לי קבעו ״כאשר
 הראיון את להקליט היתר ביקשתי שלה

 כעקרון לקבוע אותי לימד הנסיון בטייפ.
הבק את דחו מארחי ראיון. כל להקליט

 אותי יקבל שראש־הממשלה אמרו הם שה. י
 לבקש כשביקשתי טייפ. בלי אבל לראיון,

 את להקליט עצמו מראש־הממשלה רשות
 ׳יפטרו תוקף. בכל לכך התנגדו דבריו,

האינ שר לי אמר זאת,׳ תעשה אם אותי
פורמציה.
 של וצבא בדגל-שק צנחנים של ״מיסדר

 ראש־ לארמון בבואי אותי קיבל צלמים
:לו אמרתי איתו נפגשתי כאשר הממשלה.

שתבקר להזדמנות מצפה אני מעלתו, ׳הוד

 אותך.׳ לראיין שאוכל כדי בארצות־הברית
 אנחנו ׳בבקשה, :ואמר בי הסתכל הוא
עכשיו?׳ לא מדוע פה,

 ראיונות עורך אני שבעיקרון לו ״אמרתי
 אינו הוא כי והבנתי מכשיר־הקלטה עם רק

 ראש־ תמה לא?׳ ׳למה בכך. מעוניין
 קודם הענקתי לא עוד פעם ׳אף הממשלה,

ואש שר־האינפורמציה מוקלט. ראיון לכן
 והתעלפו. כמעט אלינו שנלוו תמר, תי

 מכשיר־ את עמי שהבאתי לאל מודה אני
 הודה עמו המוקלט בראיון כי ההקלטה.

 טייוואן בידי כי צ׳ינג־קוואו צ׳אנג בפני
גרעינית. פצצה ליצור הכושר יש

 אחרים אישים עם כשנפגשתי ״אחר-כך,
 ראש- לי שאמר במה השתמשתי בטייוואן,

 ראש- ׳רמתי, להם: אמרתי הממשלה.•
 כי גלוי בראיון לי אמר שלכם הממשלה

 כל את פתח זה גרעיני.׳ כושר לכם יש
 באשר למידע להגיע הצלחתי וכך הסכרים

שהצ הטאקטית הגרעינית הפצצה לאופי
 קיבלתי הסופי האישור את לפתח. ליחו
האמרי במשרד־ההגנה קשר מאיש לכך
 אבל במפורש. זאת לי אישר לא הוא קאי׳
 מכחישים אינם הם אם האמריקאים אצל
 ממשלת מנסה עכשיו נכון. שזה סימן

 הידיעה את רפה בשפה להכחיש טייוואן
 שהזמינו על מצטערים הם אולי שקיבלתי.

 הוא כעתונאי תפקידי אבל לביקור. אותי
 מעוניינים שמארחי מה דווקא לא לפרסם

 כחדשות לנכון מוצא שאני מה אלא בו,
 מוצא־חן לא שזה יודע אני ערך. בעלות
שלי.״ הג׳וב זה אבל הטייוואנים, בעיני

 ידי על שהוטס לוריא, 1 יוק ישראל
 במרחק הנמצא קמוי, לאי גם מארחיו

 מהיבשת בלבד קילומטרים כארבעה של
לע המסוגל חפור למבצר שהפך הסינית,

 יכול לא גרעיניות, התקפות בפני גם מוד
 טייוואן בין השוואה מעריכת להימנע היה

 לעין,״ מיד בולטת ״ההקבלה לישראל.
סיפר.

 וטייוואן יבשה מוקף אי היא ״ישראל
 קשר כל אין לשתיהן ים. מוקף אי היא

 כך בישראל כמו שכנותיהן. עם יבשתי
 מהתקציב אחוז 40כ־ מוצא בטייוואן גם

תלויות שתיהן ביטחון. לצרכי הלאומי

 של משמעת יש ובשתיהן בארצות־הברית
 שב־ בכך רק אולי הוא ההבדל התנדבות.

פורחת. הכלכלה טייוואן
בע את טייוואן פתרה לישראל ״בניגוד

 שישה שם עכשיו בונים שלה. האנרגיה יות
 50ס/נכ־ יספקו 1983שב- גרעיניים כורים

שלה.״ האנרגיה מצריכת
 הרשמי בביקורו לוריא את שהפתיע מה

וה המוחלטת ההתעלמות היא בטייוואן
 ומהקשרים ישראל של מקיומה מופגנת

העו בעתונות קיימים. שהם במידה עמה,
הקש על ידיעות פעם מדי התפרסמו למית

 ועל המדינות, שתי בין הצבאיים רים
 בישראל. טייוואן שעורכת בטחוני רכש
 נמנעים מגבוה הוראה פי על כאילו אולם

 של שמה את מלאזכר התיקשורת אמצעי
ישראל.

 לוריא, מספר לטייוואן,״ ״כשהגעתי
 בהשתתפות עתונאים מסיבת לי ״נערכה
 הפגישה במהלך ועתונאים. צלמים עשרות

ש כיוון לישראל, בקשר שאלות נשאלתי
 יותר ישראל על דיברתי מוצאי. את ידעו

 מילה. כל רשמו העתונאים שעה. מחצי
 עמודים המקומית בעתונות הופיעו למחרת
העתו־ מסיבת על דיווחים של שלמים

־־האטום פיצצת את מצייר לוריא עיתונאי
ישראל״ עם קשרים מזכירים ״לא

* צ׳ינג־קואו צ׳אנג עם (משמאל) לוריא
אישור נתן ראש־הממשלה

 מילה אף בהן היתר. לא אבל הזו, נאים
 עם הטייוואנים של הקשרים ישראל. על

 כך כל הם סעודיה, כמו ערביות, מדינות
 קשר כל מאיזכור נמנעים שהם חזקים,
לישראל.״ שלהם

ם שעי פ
השןז־־צ־ הקשר

 חשודים וישראלים תיירים
 אחת יד עשו בי

הרואץ להכריח
 •ספסל על ׳שישבה הבלונדית הצעירה
 היתל־אביבי המעצרים ׳באולם החישודים

 פגיה ©ביב, ישוטטו עיניה חיוורת. היתד,
ו מסוממת נראתה והיא עייפות הביעו

 שעה לעברה, הופנו המבטים כל תשושה.
 ייחס והב ניסים פקד המישטירה שנציג

 לארץ שהבריחה לרשת השתייכות לד,
לירות. ברבבות הרואין כמויות
ל משוויץ שהגיעה ברידהרסט, אנה
 הבינה לא אחדים, שבועיות לפני ישראל
לדב הדחוס. באולם ד,מתרחיש ,מן הרבה

 ושמיה לסמים מכורה היא פרקליטה רי
הצ הודתה במישטרה בהודעתה בהזיות.

הח בעבירות 19,־ד בת ית צ השווי עירה
 ה־ את עצמה עיל נטלה ולמעשה מורות

 אצל שנתפסה הסם כמות לכל אחריות
החשודים. ספסל עיל לידה שיישבו הפריה

 השישי היום בצהרי כמלון. פגישה
 אל ואשד, גברים שלושה נכנסו האחרון

כש בתל־אביב. שלום מילת מחדרי אחד
 של עיקוב אחריהם התנהל מהמלון יצאו

בצו המישטרה. של הסמים מחלק בלשי
 נורדאיו ׳ושדרות הירקון הרחובות מת

 אמנון שטרלינג, דויד הארבעה: נעצרו
 מ־1בר ויעקוב ברידהרסט אנה אלקיים,

 התיירת של גופה על נתגלו בחיפוש בוט.
 קטנה וכמות הרואין גרם שני הישוויצית

 היתד, והב פקד לטענת חשיש. של יותר
לדבריו עסקים. פגישת במלון הפגישה

 תמונתו וומאחוריו מתרגם, באמצע *
הסינית. הקהילייה מייסד יאצן, סנן של

ל הרואין של גדולה כמות הוברחה
ששימ הבלונדית התיירת על־ידי ישראל

 שניהם ושמרלינג, אלקיים כבלדרית. שה
 למכור זיו גירסה עיל־פי עמדו חיפאים,

 כך ולשם לברומבוט כמות אותה את
לדוגמה. חומר לו הביאו

כחשו ינישים שתי עוד ׳נעצרו למחרת
 צילה :עיסקד, באותה ,במעורבות דות

אש — מדיה ׳שטרלינג •של אחותו רוטנר,
מח אל החוקרים את הובילה צילה תו.
 גרם 78 של נוספת כמות נתגלתה יפו בוא

 כחצי הוא פשוק שערכם הלבן, מהסם
 8,000כ־ להפיק ניתן ומהם לירות, מיליון
נרקומנים. של לשימושם סם מנות
 החוקרים ז החומר את הכיא מי

הרו יבואני של רשת על שעליו ספורים
לאירו בנסיעותיהם הידמו שאנשיה אין
 שיעקוב התגלה גם בבית־המייש&ט פה.

 לפני בלונדון, לדין כבר הועמד ברומבוט
 בסמים, סחר :באשמת אחדים חודשים

בדין זוכה שלטענתו אלא
 קשר כל להם היה שלא טענו החשודים

 הם לדיבריהם בחיפה. שנתפסה לכסות
 למישמרת מיהתיירת החבילה את קיבלו

 אנה, של עדותה תוכנה. על ידעו ולא
 גיר־ אישרה העגלגלים, פני־הבובה בעלת

 בעיקבות זו גירסה מסרה האם זו. סה
 או להברחה שותפיה מצד ואיומים לחץ

לה היה ׳ניתן לא זאת ? ׳סמים בהשפעת
 לא אנה שכן ב״ת־המישפט ׳באולם בין

 בהן השעות אותן כל פיה את פצתה
 הרכינה רק היא המעצרים. באולם ישבה

מב שולחת והיתד. פעם מדי ראשה את
 שמרלייג דויד עמיתיה, אל עצובים טים

 והחליק לעברה מלטפת יד פעם טדי שלח
 את לעוזיד בניסיון וזרועה, שערותיה על

 הגברתן השוטר שיל לגבו סע,בר רוחה
ביניהם. שהפריד

ה מחלק אנשי עלו שבה הדרך על
 פקד הרחיב לא הגדולה כמות על סמים
 לשופט מסר רק הוא הדיבור. את והב

 סודי מידע נרשם שעליה ■פיסת־נייר
החשודים. את קושר לדבריו, אשר,

 המישטרה עצרה האחרונים ׳בשבועיים
 שלושתם מתל־אביב, נרקומנים שלושה

 ש־ נראה הבוהמה. בחוגי מוכרות פנים
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