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 הדוגמנית על מארק מיליון חמישה והוציא
ב עבורה רכש קספרק, מוניקה היפהפיה
 הקיסר ארמון מועדון־הלילה את המבורג

 במטוסים טס הוא לונדון. הקלאב ואת
ב ובלונדון בלאס־וגאם והימר שכורים
 בושמי רוני את שכר הוא דולרים. מיליוני

דו אלף 120 תמורת לשנה, כשומר־ראש
 ביותר הגדולה ההונאה על הואשם הוא לר.

 עם בשותפות אי־או־אס, אחרי 'בעולם
 מארק מיליון 20 הוציא כי על אחר,

 של המו״ל יאר, יון ביניהם 'מגרמנים,
 עם משא־ומתן ניהל הוא שטרן. השבועון

 קטדות־פלדה יצוא על התעשייה־הצבאית
 של הטוב החבר והוא [לדרום־אמריקה,

 שמו חאשוקקי. עדנאן הסעודי 'המיליונר
הנח- גרמניה, יליד פרום, (״ליאו״) אריה
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 של מומחה פרוס ליאו אריה היה ״האם
 קרוב,״ ...החשד ? במניות למיסחר המאפיה

האמבורג. העיר של הכללי התובע לדברי

 אמריקאי. דרכון והנושא כישראלי שב
 בגרמניה, במעצר שנים חמש ישב הוא

 יכול הוא במעשיו. המשיך ומששוחרר
פלס מדינה לאסקימוסים, מקרר למכור
הקומו במיפלגה וחברות לבגין, טינית

 העבריין אולי, הוא, רגן. לרונאלד ניסטית
וביש — בעולם ביותר הידוע הישראלי

איש. עליו שמע לא ראל
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על־בטוח
 מיטען שנתיים לפני נדצא אשר ^
 11 מאפו ברחוב במכונית חומר־נפץ ״

 ניסה מישהו כי הכל חשבו בתל-אביב,
 הסוכנות־היהודית, גיזבר בחיי להתנקש

במכונית. וטעה דולצ׳ין, אריה
 מישפחה של במכונית הונח המיטען

 כי ידעו מעטים רק בבניין. הגרה אחרת,
 אריה של הוריו הם זו מישפחה בני

 נושים על־ידי ישעה באותה שנדרש פרום,
 דולרים. במיליוני חובות להחזיר רבים
 משלהם, הוצאה־לפועל להם יש אלה נושים

בארצות־הברית. ומרכזם
 בלוס־אנג׳לם. פרום ליאו נמצא כיום

 של לרהיטי-מיטבח במיפעל שותף הוא
 גרה (שבדירתו קורנפלד דני הישראלי

 בלוס־אנג׳לס), ממושך זמן חנני שולי
 הוא רבים. עיסקי-אלקטרוניקה לו שיש
ועבריינות. לפשע קשר מכל נזהר עצמו

 בתל- גדל הוריו, עם ארצה עלה פרום
השומ רבים, ישראלים הכיר שבה אביב,

בשנות היום. עד קשר על עימו רים
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גרמניה.״ בתולדות ביותר הגדולה הכלכלית ברמאות ראשי תפקיד מילא הוא פרוס. ליאו
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 בדו״ח שהופיעו כפי פרום, ליאו אריה בחברת גלוקנר, מוניקה 11 "1 !1^7111
1 1 -1 1 1 1 1 /1 1  אוהב ״אני פרום: מדיברי מובאה לתמונה מעל שטרן. השבועון 1

מועדונה. נשרף פרוס, את מוניקה כשנטשה לרמות.״ אפשר אותם כי הגרמנים, את

 לאמריקה, עפר ,30 בן כשהיה /50ה־
אמריקאית. אזרחות קיבל הזמן ובמשך

 ערפל. לוטות בארצות־הברית שנותיו
חב סוכן והיה בקבלנות־בניין, עסק הוא
בשיקגו. רות

 חברה כנציג לגרמניה, הגיע 1968ב*
 שמכרה טאון, רוטאנדה בשם אמריקאית

בעי באמריקה, ומיגרשים בתים לגרמנים
 את הכיר הוא שחור. כסף לבעלי קר

 קרנות־נאמנות שניהל גרימסמן, יורן
בהמבורג. להשקעה
 עבורו להשקיע לגרימסמן הציע פרום
 והבטיח אמריקאית, בבורסה במניות
 רווח ,80/0 עד 50/0 של חודשיים רווחים
 נתן גרימסמן אז. של בגרמניה אדיר

שהו מארק, אלף 100 לנסיון, לפרום,
תוך וקיבל שלו, הפרטית הכספת מן ציאם
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 כלכלי בעיתון ידיעה
״רמאי־ :בהאמבורג

 כי בה נאמר עת.״ בטרם שוחרר המניות
 של למאסר שנדון ),42( פרום ליאו אריה
שוחרר. חודשים, ותישעה שנים ארבע

 והרווח ההשקעה את בחזרה ימים כמה
 עבד והכל נסיונות, כמה עוד הצפוי.

יפה.
 שלו לקוחות לעניין החליט גרימסמן ״

חב של שורה רשמו ופרום הוא בפרום.
העתי העיסקות לצורכי בינלאומיות רות

 לנאמנות חברה נרשמה בציריך דיות:
המו בשם חברה נרשמה בוואדוץ בע״מ,

נר ובפנמה בינלאומיים, שוק לערכי סד
 בדרום־ שוק לערכי המאוחדת החברה שמה

אמריקה.
 למניעת כזה מערך־חברות כשלרשותו

 כספי מגייס גרינסמן החל תשלומי־מסים,
נפו כאשר גובר בקצב שזרמו לקוחות,

 לחודש 80*>/ על בהמבורג השמועה צה
 חצי עד הביאו העסק רווחי על־בטוח.

 היו הלקוחות ובין לחודש, מארק מיליון
בבונ הנוצרית המיפלגה נציג יאר, יון

 וזמרת־הלהיםים רולמאן, דיטריך דסטאג
רייטר. דוניה

 ועימו לפתע, פרום נעלם 1972 באביב
 גרימס- הלקוחות. מכספי דולר מיליון 8.8
החב סיפרי את לבדוק התחיל הנדהם מן

 כי ומצא פרום, על-ידי שנוהלו רה׳
 מהשקעות לחודש 80/0 עד של הרווחים
 ומקורם נבראו, ולא היו לא במניות

חדשים. לקוחות של מהשקעות

0

 כדורים
האוזן ליד

 היה הוא נואש. במצב היה רימסמן ך
 הוא ביותר. גבוהה לרמת־חיים רגיל י*
טס מארק, מיליון 4ב־ וילה לעצמו קנה




