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 רבות מדינות אזרחי עם יחד רה,
 עיסקות־ מעללי אחרי בעולם, אחרות
 האמריקאית חברודממטוסים של השוחד

ב שיחדה החברה כי הגילויים, לוקהיד.
 ראשי- ואפילו שרי־ממשלה שיטתית צורה

 את תקנינה שארצותיהם כדי ממשלות,
 במדינות זעזועים גרמו החברה, מטוסי

בדבר. המעורבות
 ל- ישראל של שמה השתרבב לא כה עד

 המעט אולם לנקהיד, של פדשת־השוחד
 עיסקת־הנפט אודות אלה, בימים שנחשף

 כאן והולכת נוצרת כי מורה המיסתורית,
 פרשה זוהי במהופך. — לנקהיד פרשת

בכי אישים ישראל ממשלת משחדת שבה
 כולל בהן, תלויה שהיא במדינות רים
ארצות־הברית. לנשיא בכירים יועצים כמה

ב אמריקאיים ליהודים משלמת ישראל
 ה־ על השפעתם תמורת שונות, צורות

 וכיוון ראשיה. או ישראל לטובת מימשל
 אזרח כל כי מחייב, האמריקאי, שהחוק
 על יצהיר זרים מגורמים תשלום המקבל

מת זרה, מדינה של כסוכן ויירשם כך,
 מדינת־ישראל שמשלמת התגמולים בצעים
יותר. הרבה מתוחכמת בצורה
שבה הדרך, של הראשונה החשיפה זוהי

 זה הסכם על האוצר להמלצות ציאה.
ה מראשי שכמה העובדה וודאי, סייעה,
 איי־או־אס של מניות אלפי קיבלו אוצר

בלבד. סימלי במחיר
 בשם חברה הקימו וקינג איי־או־אס

ו בסיני בחיפושי־נפט שהחלה מידבר,
קידו לצורך לארץ דוברת־קידוח הביאה

ו באפריקה נתקעה הדוברה אולם חים,
למע בישראל הוציאה מידבר שם. הובלה

 וקי- לחיפושי־נפט דולר מיליון 10מ־ לה
ב עבודותיה של המבצע שונים. דוחים

 נתיבי מנכ״ל פרידמן, מוטי היה ישראל
 בשם פרטית חברת־קידוחים ובעל נפט

 לקנות מידבר את אילץ פרידמן קונטיננטל.
דו אלף 700ב־ מיושן ציוד מקונטיננטל

קור באפריקה כי קינג, העיר כך על לר.
 ״רכישת — ובישראל ״שוחד״, לכך אים

ציוד.״
 נערכו הסייסמי הסקר השלמת לאחר

 בדרום נפט מציאות שגילו קידוחים, כמה
 זיכיון שהיו שטחים — א-טור ליד סיני,

האי אני לחברת המצרים על־ידי שניתן
 (סטאנ־ האמריקאית סונקנ ולחברת טלקית
 בעיצומם אולם אינדיאנה). אוף אויל דאדד

ד איי־או־אס, התמוטטה החיפושים של

שה השערורייה ת אתהחד כ ל מ הנפט מ

א־־טור ליד הקידוח איזור
ברורים נפט סימני

 ביותר הבכירים לאישים ישראל משלמת
 ועים־ בארצות-הברית, השילטון בצמרת

 היא מדובר שבה המיסתורית קת־הנפט
 זו• לשיטה מצויינת דוגמה
ש מה מכל יש זו, מיסתורית <>,;0בעי
במצח שכן בעבר. כבר המד־נה את הסעיר

יי י י מאח י־״ —......
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 ועדת- מחברי האמת העלמת ותוך נחושה,
חת ישראל, וממשלת הכנסת של הכספים

 לא תשלם שלפיו הסכם, על הממשלה מה
אמ נשיאים כמה של בכירים ליועצים רק

 של הפסדיו את תממן גם אלא ריקאיים,
 ותפצה איי־או־אס, גיבור קורנפלד, ברני

 שהואשם פרידמן, מוטי את — בעקיפין —
 בתל־ בבית־המישפט-המחוזי לא־מכבר

רבת־מימדים. גדולה, בהונאת־מס אביב
ה את שהסעירו פרשיות־השחיתות כל

 יחדיו חברו ׳,70ה־ שנות מתהילת מדינה
יש ממשלת שאישרה זו מוזרה לעיסקה

 נגד שהתקומם היחידי האיש השבוע. ראל
 הלאומית חברת־הנפט מנהל השחיתות,

ו מתפקידו, להתפטר אולץ קיש, מיכאל
החוגגת. לשחיתות דרך לפנות

 הטבות
הנשיא ליועץ

 .1968 ביתי הסיפור של הילתו ןץ
 שר־האוצר בלישכת חודש, באותו 4 1

 על הממונה עימו ישבו ספיר, פינחס דאז
 יועצו דינשטיין; צבי ד״ר הנפט ענייני

 האיש פלדמן; מייק קנדי דון הנשיא של
 ברני איי־או־אס, ממלכת של והמייסד החזק

 קינג, דון הטכסאני ואיל־הנפט קורנפלד,
 ריזורסס. וקינג אינטרנשיונל קינג בעל

 עיסקות כמה כבר עשו וקינג קורנפלד
ש משותפת חברה באמצעות משותפות,

 כמד, ייצג פלדמן נטוראלס. קינג שמה
 נקשר ששמם אמריקאיים, יהודים אילי־הון

 — ארץ־ישראל בנק בנפילת לאהר-מכן
ואחרים. לוויט ביל כגון בריטניה,

 הישראלי שהאוצר אחרי הפגישה.זומנה,
 בישראל, כספים לגייס איי־או־אט על אסר

 תעודות קנו ישראל אזרחי כי משהתברר
 והכסף דולר, מיליון 15ב־ החברה של

לשווייץ. הוברח
המ יותר לאיי־או־אנז כי סוכם, בפגישה

 תשקיע זאת ותמורת בישראל, פעילות שך
שהר לזה מקביל סכום בישראל החברה

לווינו ביל
בנק הפלת

שהס נפט, נתיבי פרשת אירעה אהר־כך
 ובהרשעתו פרידמן של בפיטוריו תיימה

בעבירות־מם. בב־ת־המישפט
 יהודי־אמ־ בישראל פיעל שנים באותן

 מן שהיה שמו, פישר מאכס אחר, ריקאי
 במים- בעלי-ד,השפעה הבודדים היהודים

 כאשר בארצות־הברית. הרפובליקאית לגה
ל יועצו פישר שימש נשיא, ניכסון היה

יהודים. ענייני
 בעיסקי באמריקה, כספו את עשה פישר

 בישראל הוקמו ,כאשר ופטרוכימיה. נפט
פי בהם השקיע ד,פטרוכימיים, המיפעלים

 בר־ לו עורך־הדיו שותפו, עם יחד — שר
 לירות שתי של בשער דולר, כמיליון גט,

לדולר.
 ■ופישר השנים, כל הפסידו המיפעלים

 נראה, האבוד. כספו את לבכות חדל לא
הש היתד, ניכסון הנשיא עם לקשריו כי

 לפתע, בישראל. המדינה ראשי על פעה
מניו את האוצר החליף ,1970/71 בשנים

 — הפטרוכימיים במיפעלים פישר של תיו
 באיגרות- דיווידנד, כל לו הכניסו שלא
 ובצמודים־ קבועה ריבית נושאות חוב

בתי-הזיקוק. של לדולר
 הבטחת

בשלל חלק
 המשקיעים לשאר ניתנה לא זו כות ¥
 שראו ד,פטרוכימיים, במיפעלים הזרים 1

 התכונה להם חסרה אולם כלה, כספם את
לנשיא. קירבה — פישר של המיוחדת
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