
ה פרום ליאו ווי
 בפאריס לארוחות־ערב שכורים במטוסים

 נערות־זוהר מוקף היה הוא בווגאס. או
הבי קספרק, מוניקה פרום, של שחברתו

לו. אה
 כאילו העסקים את לנהל המשיך הוא

 קרה: והנם לנס. וקיווה כלום קרה לא
 לגרימסמן והציע פרום הופיע אחד ביום
ימ הוא דולר מיליון 2.7 תמורת :מוצא

 בשווי אמריקאיות מניות לגרימסמן כור
 כי התברר אחר־כך דולר. מיליון 14 של

 בגיד קנדי בנמל־התעופה בשוד מקורם
 מניות על השודדים השתלטו שבו יורק,
 חברת של דולר מיליון 48 של בשווי

תעשיות. אי־סי־אף
 את הפקיד לעיסקה, הסכים גרימסמן

שקי אשראי תמורת לאכופה בבנק המניות
הקרנות. את לגלגל והמשיך בל,

 של עסקות לממן גרימסמן המשיך כך |וי.
 המועדונים רכישת את מימן הוא פרום.

 שמד אחרי אותם. וביטח מוניקה, של
אחר, מאהב לטובת פרום את נטשה ניקה

 רצה גרימסמן ממועדוניה. אחד נשרף |
מיל 1.6 בסך שהיה הביטוח, את לממש

למו הובא משא־ומתן לצורך מרקים. יון
 במהלך ושם, לונדון, נשרף, שלא עדון

 ליד כדורי-אקדח שני חלפו שבה שיחה
השמא אוזנו ליד ושלושה הימנית אוזנו
לטו דמי־הביטוח על לוותר הסכים לית,
מוניקה. בת

 קאזינו הקמת פרום יזם 1973 בתחילת
 מושל עם בשותפות בניצה, ומלון מפואר
שיב־ פרום ג׳ונס. קליפורד נוואדה, מדינת

לקא־ כשותף להיכנס גרימסמן את נע
 גרימסמן דולר. מיליון 1.3 ולהשקיע זינו, |

 את להגדיל וביקש לאנזפה לבנק פנה
 שהפקיד המניות כנגד שקיבל האשראי

המניות, את לבדוק החליט הבנק בבנק.
גנובות. הן כי והתגלה |

 מלכודת
בקופנהאגן

 את להציל תחילה מנסים רגיל, ך
 כשאין רק מודיעים ולמישטרד, הכסף, ~

 הבנק של עורך־הדין הבנק, מנהל ברירה.
 פרום שהה שם לפאריס, טסו וגרימסמן

 הציע הוא החמישי. ,ג׳ורג במלון־היוקרה
 היתר וכנגד במזומן, דולר אלף 400 לבנק
בקאזינו. שותף הבנק יכניס
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 אוף בבנק הסכם ונחתם הסכים, הבנק
לוויסבא־ חזרה טס גרימסמן בפאריס. סואץ

 נושל כי וראה ״חושבים״ עשה ובדרך דן,
 קרנותיה גורל כאשר בקאזינו, משותפות

 שהמניות גילה הבנק וכאשר בסכנה, היה
גנובות.
למישטרה, הכל ימסור שאם חשב הוא

 פרום, על האשמה כל את להעביר יוכל
 המישטרה במישטרה. מלאה עדות ומסר

 וגרד פרום׳ את לעצור רצתה הגרמנית
 שם בקופנהאגן, פגישה עימו קבע מסמן

לגרמניה. והוסגרו השניים נעצרו
 ואז ,1976 עד במעצר ישב פרום

 על מאסר לשנתיים נידון הוא שוחרר. ן
גרי ואילו (המניות) גנוב רכוש החזקת 1
 מעילה על מאסר שנות לחמש נידון מסמן !

הלקוחות. באמון

ב״שטרן־ כותרת
גברים שלושה ״נערה, אומרת: פרום,

 יהלום בכלא מפרום שדדו המעצר בזמן
 לשולי השעון רכישת (בזמן בשעתו שקנה
 נשאר הוא מארקים. אלף 250ב־ הנני)

 פנה כן על לעורך־דינו. לשלם כסף בלי
 שהילווה בושמי, רוני מלונדון, שלו למכר

לעורך־הדין. לשלם מארק אלף 25 לו
 את לבשמי החזיר פרום, השתחרר כאשד

 לשנה ומלווה כשומר־ראש ושכרו החוב,
ל- חזר הוא דולר. אלף 120 תמורת
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 הכותרת תחת בהאמבורג, בעיתון־בוקר כותרתהמיליונים ומאי
 בידיעה במתנה״. חרותו את קיבל המיליונים ״רמאי

פרום. שוחרר התובע במישרד ענייני־הכלכלה על הממונה של במעשה־חסד כי נאמר

 11161 531¥31010 ?6ק1ז10, 561)16
•-0161)1 £61^ 016 ■51131111 311$

 סאלוואטורה ודניאל (מינזין) פרום ליאו אריה גרמסמן, יורן נראים
 ממיאמי, ״מכונאי־אוניות הוא כי נאמר פרום על (למטה). פפינו

גנובות.״ אמריקאיות מניות לאירופה הביא כי החשוד

 נפל שלו המו״ל שגם
 של למעשיו קורבן

בתמונות והמאפיה״.

 היה שם במיאמי, בעסקים והחל אמריקה
 ההשפעה מראשי אחד של חסותו תחת

 צ׳אק הפשע, ובעולם בדרום־אמריקה
דל-מוניקו.

 כמו שונים, במעשי־נכלים המשיך הוא
 בת־טד אמריקאית עם כוזבים נישואין

הדו אלפי מאות כמה עם ובריחה בים,
 יהלומן הונאת או כנדוניה, שניתנו לרים

דולר. אלף 300ב־ באיטליה ישראלי
 הגיע ופעם לישראל, לבוא נהג הוא

אמ ארבעה בליוויית בתל־אביב להילטון
התע- עם רציני משא־ומתן וניהל ריקאים,

 דולר. אלף 50 חייב הוא בלום־אנג׳לס
 העד בסכום חובות החזיר כבר לאחרים

 בושמי לרוני וגם דולר, אלף 80 על לה
מהחוב. ניכר חלק שילם

 פרום היה בהמבורג הטובות בשנותיו
 אלפי מאות אחד בלילה ומרוויח מפסידי
 את כץ מנפרד פתח כאשר פעם, מרקים.

 פרום הציע המפוארת, לה־פמפה מיסעדת
שהר מרקים אלף 550ב־ במקום לקנותה

בהימורים. לילה באותו וויח
 שהרוויח המעטים אחד הוא כץ מנפרד

יתן שבץ פרום הציע אחד יום מפרום.

 הגדירו גרמניה עיתוני ו אש האיש
״מומחה וכ המיליונים״ רמאי כ״ אותו
ה״ של י ממעצרו שוחרר המאנ

שלידי ממיפעדרהיטיס ומתפרנס
 צבאי, ציוד רכישת על שיה־הצבאית

לדרום־אמריקה. קסדות־פלדה, וביכללו
להש מישרד פתח וחצי כשנה לפני

 עליו האהוב המקום בלאם־וגאס, קעות
 הוא להימורים. החולנית משיכתו בגלל

 היפה ז׳וז׳ו בשם לישראלי חייב נשאר
 בוטיק, בעלת שהיא ולחברתו, בלאס־וגאס

יציק בשם אחד לישראלי דולר. אלף 30

 שבוע תוך ושיקבל מארק, אלף 35 לו
 וקיבל, נתן כץ בחזרה. מארק אלף 60

 יותר גדול סכום לו לתת סירב אולם
השנייה. בפעם

סו מיפעל-רהיטים פרום מנהל כיום
 מבלי בכך ימשיך אם היא השאלה לידי.

שנית. יתקפו ההימורים שחיידק
!■ לכיס יגאל
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