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 טור: דוארד
 ?וזולת שד צחוק

 דמעוכת וו;ץ3
!ובחירות

 לשעבר, ארצות־הברית נשיא
 חיוך הרביץ פורר, ג׳ראלד

 הצלמים להקת נוכח משגע
ה את כשחיבק עליו, שעטה
 שחומת־העור, הנערצה, זמרת
ביילי. פרל

 סברו כולם כאשר זה היה
 לרוץ עומד פורר ג׳ראלד כי

 הנרי של בתמיכתו לנשיאות
 קאר- את תקף פורר קיסינג׳ר.

אמרי כי בטענו נמרצות, טר
 קארטר וכי בבוץ נמצאת קה

מצ שהוא אחרי הצילו, צועק
מסו שאינו דייסות לבשל ליח
 מסתבר אך .בעצמו. לבלוע גל

 הוא — וברח צעק שפורד
 בתבוסה להסתכן מוכן אינו

 את יציג לא כן ועל נוספת,
מועמדותו.
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 השנייה, במילחמת־העולם טייס שהיה מי בוש, ג׳ורג׳ עבור

 ההבדלים אירובטי. כמעט תרגיל האמריקאית הבהירות מערכת מהווה
 ארצות־הברית של השונות במדינות שלו והכישלונות ההצלחות בין

 רונאלד על־ידי בפלורידה נמרצות שהובס לאחר ותלולים. קיצוניים
 של המצוייר הנמר בקונאטיקט. וניצח אונו במלוא חזר ריגו,

באיחור. קצת כי אם לעזרה, בא הנמר מיפרץ מועדון

:מאתוט הנסיכה

הניתוח עצמו־ בעד
נראים חולל
״נית השמועות גל אחרי

הצי באו ניתחה,״ לא או חה
 ש־ רק ״לא והוכיחו: לומים

 הצליחה.״ גם אלא ניתחה,
החו מארגרט בנסיכה מדובר

החמי הולדתה יום את גגת
 כ- השנה, אוגוסט בחודש שים

ה תווי לפניה. חדש שמראה
הש לא שלה המובהקים פנים
 נעלמו זאת לעומת אך תנו,

 כמו ופניה היו, כלא הקמטים
 היחידי הסימן אור. התמלאו
 למתיחת־פנים, מניתוח שנותר

 פלאסטית במירפאה שעשתה
 בדומה דק קו הוא לונדונית,

 מתחת איפור עיפרון של לקו
 קלי־ בלונדון הרופאים לסנטרה.

ה כי להכחיש1 מתעקשים ניק
ני היה הנסיכה שעברה ניתוח

 אבל עור־הפנים, למתיחת תוח
 עצמן בעד מדברות התמונות

צול מהן מי לקבוע קשה ולא
 כל על ״אחרי״. ומי ״לפני״ מה

 שמתלבטת מי יש אם פנים,
 הללו התמונות ניתוח, לפני

 בכיות כעידוד לשמש עשויות
אחד.
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