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כווץ יוסד שיטואוס  :צריך להיות בכושר
מנהיג המיפלגה הנוצרית־דמוקרטית מבוואריה ,שהוא גם ראש־'
הממשלה שם ,מדגיש חובה לשמור על הכושר ,ולו רק משום שלא
התייאש עדיין מן הרעיון שיהיה פעם ראש־הממשלה של גרמניה
כולה .בינתיים ,למרות גילו —  — 66הוא גומע בכל סוף־שבוע
כ־ 30ק״מ בדרכים הרריות ,כשהוא רכוב על אופניים — זכר
לעיסוק שיטתי יותר בספורט האופניים מימי הנעורים.

זוהי התמונה הרישמית המעודכנת ■של המישפחה
המלכותית השוודית  :כמה דקות לפני שהצלם
כיוון את המצלמה ,נערך טקס־ההטבלה של הנסיכה
החדשה ,שהצטרפה למישפחת המלוכה השוודית.
בהטבלתה של מאדלן נכחו  700מוזמנים ,המלכה
אינגריד מדנמארק והמלך אולף מנורווגיה .התי

נוקת קיבלה את פני הכומר המטביל בקול יבבה
אדיר .אחרי שעה ארוכה עלה בידי האב ,המלך
קארל ה־ 16גוסטאב ,להרגיעה ,אבל רק אחרי
שהועברה לזרועות אמה ,המלכה סילכיה ,נרגעה
התינוקת לחלוטין ,חדלה מבכייה הממושך ואף
נרדמה כולה אפופת שלווה.

סארי! נאמר:
וזנ*שחן *היופי
עובזיס ביהעזה
׳שתי הנשים היפות האלה הן
אם ובתה  -לינדה כריסטיאן
וטארין פאוור .טארין היא בתם
ישל לינדה וטיירון פאוור ,כוכב
הקולנוע שנפטר ב־ .1958טארין
) (28מזכירה את הוריד .לא רק
בשמה )הדומה פונטית לשמו ה
פרטי של אביה( ,כי אם גם
ביופיה וגם בעיסוקה .היא מככבת
בסרטים ,וכמו הוריה ,מצליחה
יותר בהופעתה החיצונית מאשר
בהופעותיה הדרמאתיות.
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11־ 0אקלנד :פוכבזמון תזש
פריט אקלנד היא נערה מנוסה .היא היתה אשתו של פיטר
סלרס ׳וחברה צמודה של שורה ארוכה של כוכבי קולנוע וזמר,
ביניהם רוד סטיוארט ,ואחר־כך כתבה על חוויותיה האינטימיות
בחברתם .עכשיו היא כותבת פרק חדש בתולדותיה עם מאהבה
היפהפה דייוויד מוריסון .בראש הספר יש צילומים — וזהו
אחד מהם.
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