
ס 11*01111 ו ש ב

 זאת לאחרונה• אליו מתרגלים החלו ספרד שתושבי מראה ילדיו, עם במאדריד מטייל קארלום הנסיך
 פון הוגו קארלוס הנסיך ובעלה, אירינה הנסיכה בין באוטרכט, למאי 26ב־ שנערכו שהגירושין, לאחר

ביל הטיפול לשלם: הנסיכה שנדרשה יקר במחיר הסתיימו נישואין, שנות 17 אחרי בודבון־פארמה,
 — השמונה בני ומאדגרטה היימה והתאומים, השש, בת קרולינה מריה ,11דד בן ג׳וניור קארלוס — דים

האב. בידי הופקד

 שרה ד״ד׳
 :דנו׳ והדונס
 הנסיגה שר ילדיה

מתבגר׳□ מאוגוט
ונח חייכניים צעירים שני
ל נושא פעם היו אלה מדים
 בריטניה אזרחי בקרב דאגה

 שרה ליידי הם אלה הגדולה.
ה של ילדיהם לינלי, והדוכס
 ארמ- וטוני מארגרט נסיכה

בינ שהתגרשו ג׳ונס, סטרונג
ה היו הגירושין בעת תיים.
 והפרידה, בשנים, רכים שניים

ניכ רבתי, בשערורייה שלוותה
המ ובהתנהגותם בפניהם רה

 נישא השנים בחלוף סוגרת.
 ניהלה ואמם בשנית, יאביהם

 זמר עם סוערת פרשת־אהבים
מקלולין. רודי בשם צעיר

 והיו הנסיכים גדלו בינתיים
 וישנם עצמאיים, ונערה לנער

 מכל החביבים שהם אומרים
 המלכה־האם, על הבית ילדי

אליזבט.

 שנה, לה מילאה שטרם אף כוכבת, כבר היא הקטנה ברטולי שר
הטל ביומני נראתה זאת לעומת כלשהו. בסרט הופיעה לא ומעולם

 הראשיים החדשות עמודי את קישטה ותמונתה כולו, בעולם וויזיה
 התמונות באחת קצהו. עד עולם מקצה ושבועונים עיתונים של

 בידיה מחזיקה כשהיא העליונה) בתמונה (כמו הקטנה שרה נראית
 שבו משמאל), הקטנה בתמונה (הנראה הגורלי המעמד צילום את
 עם אותה, החזיק המפורסמת, ההתנקשות לפני אחדות שניות רק

כפיו• על השני, פאוילום יוחנן האפיפיור, בידה, בלון
 ממינ־ פאולוס יוחנן סטה לא במאי, 13ה־ רביעי, יום באותו גם
 הטבוע וכמינהגו ההמונים, את לברך בא רביעי יום בכל כמו הגו:

 שעותיו את לבלות ואהב בפולין מורה כשהיה קדמונים, מימים בו
 זרועותיו, על ילדים נושא היה ילדים, ועם צעירים עם ביותר היפות
 לא הוא בברכה. להם נושק או אבהית, בחיבה אל-על אותם מניף
 ביקור טורקיה, כולל ברחבי־העולם, כשביקר גם זה ממינהגו שינה

 שבו הקרקע היה פרשנים כמה ולדעת מסוכנת, להרפתקה שנחשב
וה הפרוע במוחו האלימה ההתנקשות לתוכנית הראשון הזרע נטמן
שיח לאחר היום, הטורקי. אקסה, .עלי מוחמד המתנקש, של סוטה

 חיכה שהמתנקש למסקנה, מומחי־המישטרה הגיעו ההתנקשות, זור
 סוכך הילדה של גופה שכן מידיו, הילדה את יוריד שהפאפא עד
 ורק ממקומו, האפייפור זז אותה, משהוריד ואז, הקדוש. האב על

 להמיתו. כדי מספיק בדיוק הכדורים בו פגעו לא זו לתזוזה הודות
 את צילמו העיתונאים בלריאנו:. הצנוע ביתה הומה ר,מיקרה מאז

 שהמקום רבה סכנה וקיימת צעצועיה, ואת חדרה את צילמו מיטתה,
 להניח יש היום, איטליה של במצבה לעולי־רגל. חדש מרכז יהפוך

בהחלט. מבוקשת קדושה של במעמד תיזכה שהקטנה

228624 הזה העולם


