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פאר סיכם כאשר אירע מזוייפים בדולרים
 גאלדי בשם ידוע, מקומי דיסקוטק בעל עם
פרנ מיליון 11 תמורת המקום קניית על

הדיס בעל שחורים. בדולרים בלגיים, קים
לק ורצה למס־הכנסה, רב כסף חב קוטק

 לתת התכונן פאר ולברוח. הדולרים את חת
 לא הבורח כי בהנחה מזוייפים, דולרים לו

 של מיקדמה כבר נתן הוא לארצו. יחזור
 עורן־־דין אצל שהופקדו דולר, אלף 150

 אלף 250 גילוי אולם העיסקה. לאבטחת
התוכנית. את סיכל במלון המזוייפים הדולר

 הגדול הנוכל
מכולם

מח אלה מעשי־נכלים כי דומה ך ^
!  הנוכלים גדול תעלולי לעומת ווירים, ר

ב הנוכלים גדול אף ואולי — הישראלים
עולם.

 עתה היושב פרום, לאריה היא הכוונה
 שהוציא אחרי בנעימים ומבלה במיאמי
 מיליון 75 בגרמניה מגרמנים במירמה

מזוייפים. ניירות־ערד במכירת מרקים
כ־ זה בארצות־הברית יושב )41( פרום

 מסוגים בנוכלויות העת כל ועסק שנה, 20
לווי קרקעות מכר אחד במיקרה שונים.

 את הביא הוא בבאהמה. הים חוף על לות
 לקנות, שעמדו השטח את לראות הקונים
 בעת בבאהמה, בשפל. הים היה כאשר
 אחרי מטרים. מאות כדי הים נסוג השפל,

 לבנות למיגרש וחזרו הקרקע את שקנו
ה שטחים רכשו כי הקונים גילו עליו,

גיאות. מדי מים מוצפים
 הוא בגאווה, בפיו, המסופר אחר מעשה

אח אמריקאית, לבת־טובים התארס כיצד
ובהתנה במראהו הוריה את שהרשים רי

 קאדילאק לה קנה כמתנת־אירוסין גותו.
 דולרים. אלפי שיבעה לו שעלה מפואר

אלה 15 מהוריה ביקש האירוסין אחרי יום

במדינה
קל״ט ל פוי כ ת ד ע

 מינכן מחללי אחד 7ש ילדיו אם
 פרקלימח את מאשימה

 שותפות עליה כפות7 בניסיון
במירמה כפפיס סמנה ולהוציא

 שפירא) (לשעבר מרזל חיוה כשניגשה
 לא עורך־דין, של ׳שירותיו את לשבור
 יהפוך הימים שברבות בנפשה, שיערה

 תבי־ •מפני להתגוונן ׳ושכדי לתובע, סניגורה
 של שירותיו את לשפוד ׳תיאלץ היא עותייו

אחר. עורך־דין
 מאמן של אישתו בעבר הייתה פרזל יחיה

 ז״ל, ׳שפירא עמיצור הנודע האתלטיקה
 אסתר האצנית של האישי מאמנה שה׳יה

 על ההתקפה מקורבנות ואחד רוט־שחמודוב
 היא מינכן. באולימפיאדת ישראל ספורטאי

).18(׳ועוז )21( אייל מילדיו, שיניים אם גם
החמי שינות בסוף נישאו וחיה עמיצור

 נישואין. שנות שמונה אחרי ונפרדו שים
 ,על יהלכו ולא הרס היו לא ״הגירושין
 בשנית שנישאה חיה, מבהירה סכינים/״

 ברבנות, פסקי־דין ״היו שינים. 12 לפני
 מיייו־ הילוקי־דעות איו אי־הבנות היו ׳ולא

 חייו את ובנה לדרכו הלך אחד כל חדים,
הגדו הבנים שני באמצעיות נשמר והקשר

לים.״
 רצח ״לאחר שמועות. שד חרושת

 בין ״נפוצו מתל, מספרת הספורטאים,״
 אופן על שונות ׳שמועות החללים משפחות

 היו לא שברובן ׳שמועות הפיצויים, חלוקת
 ישיר, צד לא ואיני היות יפות. כל־בך

 הייתי כהלכה. ייוצגו לא שילדי ׳חששתי
 הה־ ולכן הרביעי, בני עם בהריון גם יאז

 ענייני בכל שיטפל ׳לעורך־דין לגישת ׳לטתי
מלבד פרקליט שום הכרתי לא הכספים.
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בתכשיר נכו! לשמוש החדש המדריך את דרשו

ה ל ר 1 מ □ ק ב רו
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים ביותר היפה המתנה

(באמצע) סרזל אלמנה
כפויים שירותים

 בבנק, חור״ ״לסתום כדי ימים לכמה דולר
 עם ונעלם הכסף, את לקח הוא וקיבלם.

דולר. אלפי שמונה של נקי רווח
 לדין והועמד פרום נתפס אחדות פעמים

 בדרך- זכאי. יצא תמיד אולם באמריקה,
 היה אילו כי מציינים השופטים היו כלל
 הכסף. את מחזיר היה ישר, אדם פרום מר

 פשוט, הוא, ישר. היה לא פרום אולם
החוק. גבול על פסע תמיד

ב הגדולה ההונאה היתה עיסקת־חייו
 אריה עם בשיתוף ביצע שאותה גרמניה,

 ניירות־ערך זייפן מברוקלין, ליבנסבלט
 זה האמריקאי. המאורגן הפשע עם הקשור

 יחד הקים, ופרום ניירות־הערך את סיפק
 אחד, רואה־חשבון כולל גרמנים, כמה עם

אמ ניירות־ערך לגרמנים שמכר אירגון
 הם היינו, — לשולחן״ ״מתחת ריקאים
שחור. בכסף שילמו

 75ב־ ניירות חבורתו מכרה שנה במשך
 ייסורי־ בגלל נתפסה, לבסוף מרק. מיליון

להת שהחליט רואה-החשבון, של המצפון
 נעצר, פרום הכל. למישטרה וסיפר וודות
חודשים ושמונה שנתיים בכלא וישב

 בנעימים, שם ומבלה למיאמי עבר פרום
 ידידות אליו מזמין הוא לפעם מפעם כאשר

 שולי מלכת־המים־לשעבר כגון מישראל,
 ונפגש ללונדון, קופץ הוא פעם מדי חנני.

ושמ בושמי רוני הטובים ידידיו עם שם
יפת. (סיימון) עון

 מוצרי- מטובי הם פאר וצבי פרום אריה
ההונאות. בתחום ישראל של הייצוא

■ לביב יגאל
שפירא מינכן קורבן

עצובים זיכרונות
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