
/

88040̂  ת1הסיגרי עם אחת בשורה100
 ביותרבעולם המפורסמות

 ס״ז סופרקינג
 אמריקאית תעחבת

דובק תוצרת

)11 מעמוד (הנזשך
 מסתכמת תרומתו זה. למוזיאון שוסמוס
רבים במימצאים לירות של רבות ברבבות
ושונים.
 .חד־ כה שפורסמה שהכתבה מאד הבל

 רובי את לדמיין מאד פיקנטי צדדית.
 ערב. עד מבוקר ימיות עתיקות כשודד

 ספינתו, כי ציין לא המאמר בעל כי חבל
סביב מטיילים להשטת ■גם משמשת נורית,

שוסמוס רובי
יודע לא מס־הכנסה

 למיסעדות מספק רובי וכי עכו, חומות
 הים מעימקי שולד. שהוא הלובסטרים את
פרנסתו. ועליהם —

 אינני — נגדו שהועלו להאשמות באשר
 תכלת, שכולה טלית הוא רובי אם יודעת

 במדינת חיים אנו לכולנו, כידוע הרי אך
דיין... ויש — דין בה שיש וחוק, סדר

חיפה גוטסמן, זמירה
 הקוראת שד במיכתבה הגרוטסקי •

 שו־ שוסמוס, שרובי העובדה הוא גוטסמן
 כנראה, הצליח, הממולח דד־העתיקות

האמי מעלליו את מידידיו אפילו להסתיר
 העולם כתב מגיב לטענותיה, אשר תיים.

:יפת ואב הזה
 השעה לפני גם לצלילה לצאת אפשר

 האגודה חברי גס נוהגים כך בבוקר. 10
 ב־ לחשוד אין ובהם תת־ימי, למחקר

 שוכנת רובי של דירתו חוסר־מיקצועיות.
 ואולי היס, שפת על נאה משותף בבית

 האמיתית, רמת־חייו על להעיד כדי בה אין
 מהימן מידע בידי ביותר. גבוהה שהיא

ה מסיבות כאן לפרטו שאין ומדוייק,
 בין ידוע, רובי :קטן פרט בלבד. הגינות
 חיפה, של חיי־הלילה ממלכי כאחד השאר,
ב בהתחשב עצומים. סכומים סביבו ומפזר
 במס־ההכנסה, תיק אפילו דו שאין עובדה

ברורה. הסתירה
 דגם ביואיק היא רובי של מכוניתו

 100מ־ למעלה כיום בשוק ושתייה ,74
 — ספינתו שעל לציוד אשר לירות. אלף

 בחסר. מאד לוקה הקוראת !שבידי המידע
 — עוזרו לבין רובי בין ליחסים אשר
 לא ואיש יפיס, יהיו שלא סיבה כל אין

 אינו שהעוזר להאמין שאין אלא בכך, כפר
הבוס. מעשי על יודע

 למוזיאון, !מימצאיס תרם שרובי ספק אין
 שנתרם השלל ערך אך פורט. גם והדבר
מהכנסו בלבד זעיר אחוז מהווה על־ידו

 יכול והוא בעתיקות, ממיסחר הממשיות תיו
 הארכיאולו־ נדיב. להיות לעצמו להרשות

 רואים תת־ימי למחקר האגודה וחברי גיס
 חסר־ כנראה החוק אך ומפר־חוק, שודד בו

כנגדו. אונים
 תחביב זה הרי — ללובסטרים אשר
 חצויין כיסוי מהווה שהוא מה־גס נחמד,

 בשידור שלו. האמיתי למקור־התכנסה
 23ה־ ד׳ ביום בטלוויזיה .מהדורת־החדשות

 נהנה רובי כי לראות היה ניתן בחודש,
דבר. הכחיש לא והוא המתרחש, מן מאד

צודקת לעולס טעות

 במעריב, דוש של מקאריקטורה קטע
17.7.75 *

, יוסי מי ר רמת־יצחק ו

הגלופה. הכנת בעת בטעות נהפך הציור •
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