
אן פהסואה רתיבזזו יותר מד :מר
 מיטראן, פרנסואה הצרפתי, והנשיא הסוציאליסטים מנהיג

 מאשר בנחירות לזכות יותר שקל אלה, בימים לגלות מתחיל
 הצרפתים לו שהעניקו הרוב אומנם, בהן. שזוכים אחרי לשלוט
 הוא מפוכח, כפוליטיקאי אבל שותפים, ללא לשלוט כדי לו הספיק

 לו ויעזרו במשק שקט יבטיחו בממשלתו קומוניסטים ששרים סבר
 הקודם. השילטון מן שירש סבוכות, כלכליות בעיות על להתגבר

 הכיסא על בנוחיות להתיישב הספיק בטרם עוד יער. ולא דובים לא
שביתות. כמה פרצו האליזה, בארמון

 היתד, לחופשה היוצאים הצרפתים את ביותר המרגיזה השביתה
 צרפת עיתוני עתה מפרסמים בכך, די לא אם הרכבות, שביתת
רג׳ מיטראן ביניהם חלוקים בהם עניינים של שלמה רשימה  וג׳ו

 החדש, שהנשיא הפלא מה אז הקומוניסטים. מנהיג מארשה,
י אפשרית הזדמנות בכל תנומה חוטף

בשלס אגשים

לטבילתה להמתין ר&נטרבה מתי התחתן אחיאן: הוסיפה
 מבט בזרועותיה אן הנסיכה שמחזיקה לתינוקת

 י מקופחת עצמה שהרגישה משום האם וכעוס. זועם
 פיליפס, אריזכט אן זארה של מזלה התמזל
 אן, הנסיכה של החדשה בתה המייוחסת, התינוקת
 השנייה, אליזכת המלכה של הטריד, ונכדתה
 היתד, כתיקונם, בימים האחרון. במאי 15ב־ להיוולד

 העיתונאי, הכיסוי למיטב זוכה זו מלכותית לידה
 רבה דאגה אחרי לעולם באה שהילדה עוד מה

עק שמועות נוכח באקינגהאם, בחצר ששררה
 מארק ובעלה אן בין אפשריים גירושין על שניות

 על או אן של הריונה על חשב מי אבל פיליפס.
 נשואות היו העיניים כשכל זארה של לידתה

י דיאנד, ליידי של לשמלתה

 העיתונים מן וגזרו נרגעו כשהן•,מונים עכשיו,
 הצלם אפילו התפנה החתונה, תמונות כל את

 ליצ׳פילד, הלורד המלוכה, ארמון של הרשמי
 הטבלה שבטכס ידוע והרי המלכה• של דודנה

לפ חיונית הצלם, של נוכחותו חשובה מלכותי
 אחרי יומיים וכך, הכומר. של בנוכחותו חות

הט פסטיבלון נערך סנט־פול, בכנסיית הפסטיבל
 וינד־ ארמון של האינטימית בכנסייה צנוע, בלה
הכו את המזכיר בכובע המאושרת, האם ןור.

 כשהיא הרשמי לצילום התייצבה אימה, של בעים
 זארה, והנסיכה הבן, פיליפס, פיטר את מציגה
הבת.

:,ק?! מיי אדי
טואגדיה

צובעים בשני
 שמימין בתמונה המתבונן

 תקלה בה שחלה לחשוב עשוי
 של פנים תווי לאשה טכנית:

 אלא דבר, לכל שחורה אשה
תק זו אין לא, לבן. שציבעה

 זאת — בדיחה לא וגם לה
 אדי האשה, אנושית. טראגדיה

 41 לפני נולדה, קירני, מיי
 אחיד ככל שחומת־עור שנים,

 שבעיקבות' אלא ואחיותיה.
ב אותה שפקדה קשה מחלה
 אישפו־ בעת נטלה 1959 שנת

 והפכה חריפות תרופות זה
לבנה. לפתע

 מחלה בה איבחנו הרופאים
הרפו ויטילגו. הנקראת נדירה

 את מצאה טרם המודרנית אה
ה המיסתורית המחלה סיבות

 הויטילגו שמחלת רק ידוע זאת.
 הפיגמנט תאי באובדן מתבטאת

 הפיסית שהפגיעה אלא בעור.
 וכאפס כאין היתה החיצונית

 עזב בעלה אדי: של לסיבלה
או נידו מישפחתה ובני אותה

 — מכל והמוזר מקהילתם. תה
 היא פתאום, לפתע אלה, בימים

בהדרגה. להשחיר מתחילה


