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 הבה־ למסור התבקש הוא אולמרט. אהוד
 ובעיתונות. ברדיו להצהרותיו בקשר רות
 למיש־ לססור הנכבד הח״כ בידי היה לא

 למה בנוסף נוסף אדם של שסו טרה
שפור מסויימת כתבה באותה שהתפרסם

 והופרכה שנבדקה שנים ארבע לפני סמה
היועץ־המישפטי.״ על־ידי
 המיש־ לדעת מאין, הסתיר לא נם הילל

ש המידע את אולמרט ח״ב ליקט טרה,
 חזרה אלא היו לא ״הפירסומים :לה מסר

 רן שפירסם כתבות סידרת על מקוצרת
.״1971 בשנת בהארץ כיסלו
 ל- בתרים שקשרו מהעיתונים אחד אף

 לפרסם לנכון מצא לא הבלש, אולמרט
 לשאילתות שר־המישטרה של תשובתו את
לחקירותיו. בקשר פעיל מאיר ח״כ של

ם אד ב־ דר
הלידה אהד■ ת1צר

 הגיע הצעיר המיליונר
 דבית־המישפט שוב

 הפעם — בשים 77בג
אשתו שם7 אותו הפיאה

 במילאנו, המפוארת חנות־הרהיטים בעל
 מזדמנת יום בכל לא בהנאה. ידיו את חכך
 אל שנכנס התיירים זוג כזו. עיסקה לידו

שהת אחרי במייוחד. בררן היה לא חנותו
 הם ויקרה, חדישה ממערכת־ריהוט להבו

 השווה סכום :המחיר במקום. בו אותה קנו
 תדאגו,״ ״אל ישראליות. לירות אלף 100ל־

 הצעירים, הנאהבים לזוג בעל-החנות אמר
 לתל- המישלוח יגיע שבועיים ״תוך

אביב.״
 הי- היקרה האיטלקית מערכת־הרהיטים

היש איש־העסקים שקנה מתנת־פיוס תה
 היפה לאשתו אקירוב אדי הצעיר, ראלי

 הנוכחית, האזרחית השנה בתחילת טובה.
 שלהם, הנשואין בחיי פרצות שנבעו אחרי
באי ובילויים קניות למסע השניים יצאו

 הקרע את למנוע אחרון במאמץ רופה,
 במייוחד הכביד לא הארוך המסע ביניהם.

 בעל אקירוב, שכן אקירוב, של כיסו על
ומח חנויות שתי לקונפקציה, בית־מלאכה

ההכ בעלי עם נמנה ברמת־גן, חניון צית
החוד הכנסתו בישראל. הגבוהות נסות
 ל״י אלף 50 לכדי מגיעה המוצהרת שית

לחודש.
 בו היה לא אקירוב של שכספו אלא

ושלווים. מאושרים נשואין חיי לקנות כדי
 שנים כשלוש לפני הדדיות. מכות

 המחוזי בית־המישפט אל אקירוב התגלגל
הרו אחד בעיקבות זה היה בתל-אביב.

 טל- סגנית היתד. אז אהובתו שלו. מנים
 אקי־ של שנפשו וזוהרת, חטובה כת־יופי,

הק לא הוא בהתלהבותו בה. חשקה רוב
כשהס שלה. בתעודת־הזהות להתבונן פיד

 כבר שנים, 16 לה מלאו שבקושי תבר
בעי על לדין הועמד אקירוב מאוחר. היה
 לא שהתביעה אחרי זוכה הוא קטינה. לת

נגדו. האישום סעיפי את להוכיח הצליחה

ת ד ל ו י ל
מח גם אומרים אגחנו

לקנות לא
 יותר זול 4
 יותר שוג שרות 4
יותר שוב יעוץ +

 ומחוץ כל של ענק מבחר
מיטת ועד מפוצץ לפינוק,

 ״8^0¥״ ״ביבי"
ת׳׳א ,45 ג׳ורג׳ חפלך

 רק״ח — הישראלית הקומוניסטית המפלגה
______________יפו—תל־אביב_______________

 כערב 8.30ב־ 9.4.76 שכת, בליל
יפו ,17 תרצה רה׳ התרבות, באולמי

פומבית אספה
חקירה ועדת תוקם

הערבית האוכלוסיה נגד השלטון מעשי על

י ז ן עו י י ט ש ר ו המדינית הלשכה חבר — ב
נצרת עיריית ראש —י זיאד תוסיק כ/׳ח
!הקרקעות הפקעת תבוטל

!העצורים ישוחררו
ערביים! פועלים פיטורי יבוטלו

 אשה. אקירוב נשא זיכויו אחרי חודשיים
 מלכת- סגנית אותר. זו היתד. שלא אלא
 צעירה אהבתו נושא היתה הפעם יופי.
 זאת לעומת רישמי. תואר ללא אך יפה,
 אדי בנשואין. המותר בגיל היתד. היא

ועו באושר חיו טובה, הטרייה ורעייתו
ה בנם להם נולד חודש 16כ־ לפני שר.

 משמח מאורע היא בכור בן לידת בכור.
 במישפחת היד. כך לא אך מישפחה. בכל

אקירוב.
 טען הלידה,״ אחרי התמוטטה ״טובה
 אל בשנית השבוע הגיע כאשר אקירוב,

 שנקרא במה לקתה ״היא בית־המישפט.
 הפכה היא הלידה.׳ שלאחר ,פסיכוזה

 התינוק. כלפי רגשוודטינה וגילתה נירגזת
הת היא הפעוט שעשה סביר דבר מכל

 קרובות לעיתים אותו מכה והיתד. רגזת
 ולא הילד את הזניחה היא סיבה. כל ללא

 אותו להציל נאלץ הייתי אותו. האכילה
מידיה.״

 הסתירו תינוקו, את חטף אקירוב אדי
למצ מסוגלת האם היתד. לא בו במקום

שתי כדי תביעה נגדו הגישה טובה או.
נקרא בית־המישפט לידיה. יוחזר נוקה
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