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מוגאוט
 לאחר ואומללה זקנה נראית

 או־מ- טוני מהצלם גירושיה
התג הזוג סטרונג-ג׳ונס.

 חודשים, ארבעה לפני רש
מר את מרגרט מבלה ומאז
 שונים בבתי־חולים זמנה בית

ה במישפחה אגב, באנגליה.
 מיקרה אירע לא מלכותית

 — 1541 שנת מאז גירושין
 ה- הנרי המלך התגרש אז
מו הגירושין הסכם על־פי .8

 ילדיו, את לראות לטוני תר
 בת ושרה 16ה- בן דייוויד

 ב־ החופש בתקופות ,14ה־
מתנ טוני אולם בתי־הספר.

 לוסי של בזרועותיה חם
 עוזרת־הפקה לידנסי-הוג,

 הוא לה הבריטית, בטלוויזיה
 לוטי בקרוב. להינשא עומד
 טכסטיל תעשיין של בתו היא

 נשואה שהיתה ,34 בת אירי,
 ידוע, בריטי טלוויזיה לבמאי

 לו־ לינדסי־הוג. מיכאל
 יותר כבר טוני עם יוצאת סי
 תקבל נשואיה עם שנים. 3מ־

 סנאו־ ״הדוכסית התואר את
 טוני זכה בינתיים ״.2ה־ דן

ש למרות מפתיעה. במישרה
רו אליזבת, אנגליה, מלכת
 אותו מינתה טינה, לו חשת

 אלי- של בתה אן, הנסיכה
ו שלה, הרשמי לצלם זבת,
סיד להפיץ הספיק כבר טוני
 אן של מעולה צילומים רת

 הידיעות סוכנויות כל בקרב
הגדו הלונדונים והעיתונים

לים.

- ״

קנדי ג׳ואן
קנ טד הסנאטור של אשתו

ב שבועיים לפני נראתה די,
במסי תדהמה, שעורר מצב
 הפסנתרן עם יחד פרועה, בה

 ה- בת קנדי צ׳דרין. פטר
 למשקה להתמכר החלה 44

מז של טביעתה פרשת אחרי
 עברה ומאז בעלה, של כירתו

ל רבים. טיפולי־גמילה כבר
הטי הסתיימו ידידיה דיברי
 נגמלה וג׳ואן בהצלחה פולים

או מהאלכוהוליזם. לחלוטין
 היא כי התברר עתה לם

 ואותם לבקבוק, מכורה עדיין
 בכך זאת מסבירים ידידים
מבע בנפרד עתה חיה שהיא

 אלו־ עם בפומבי הנראה לה
 בין ויפהפיה. צעירה פת־סקי

 לעזרתה להיחלץ שניסו אלה
 אשתו היתה קנדי ג׳ואן של
 בטי לשעבר, ארה״ב נשיא של

לידי אמרה זו אולם פורל,
ידיים". ״מרימה היא כי דיה

נאנס׳
קיסינגיר

 במסיבה האטרקציה היתה
בע לכבוד בניו־יורק שנערכה

ה שר־החוץ שהיה מי לה,
 קיסינג׳ר. הנרי אמריקאי,

 ננסי הופיעה כמינהגה, שלא
בע ובשימלה עמוק במחשוף

שיד האורחים, חשוף. גב לת
 קי־ של השמרני טעמו על עו

 למראה השתוממו סינג׳ר,
 לכבוד נערכה המסיבה אשתו.

 שאותו דולאר, מיליון בן צ׳ק
רא כמיפרעה קיסינג׳ר קיבל
שמלא זכרונותיו, עבור שונה

הס לא עדיין כתיבתם כת
 היה מסיבה באותה תיימה.

 וסיפר במיוחד, עליז קיסינג׳ר
מק הוא כי משתתפיה לכל
 שלו הרצאה כל עבור בל

לי אלף 20 על העולה סכום
ישראליות. רות

אמין אידי
בינ פירסום שקיבל לאחר

 הצייד מסע בעיקבות לאומי,
לה לדבריו הצליח שבו שלו,
 החליט אמין היפופותאם. רוג

 כש־ במסעות־צייד, להמשיך
 צלמים בצבא מלווה שהוא

 נראה הוא כאן ועיתונאים.
כי יודים איך מדגים כשהוא

ב משתוללת, חיה לעבר דון
 350 במרחק קוטגם, עיירה .

 בירת מקמפאלה קילומטרים
 אמין מינה לאחרונה אוגנדה.

 של לשר־החוץ גם עצמו את
 יכול הוא לדעתו, כי ממשלתו,

 אוגנדה של יחסיה את לשפר
 מאחר העולם, אומות עם

 עם ואהבה שלום רוצה ״ואני
 כאשר בעולם.״ הארצות כל

 ג׳ימי הנשיא את הזמין
 אמר באוגנדה לבקר קארטר

נורא ״האמריקאים :אמין
נחמדים.״
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