
 מוסוליני אלסנדרה השחקניתהדוצ׳ה נכדת
הא השחקנית בחברת (משמאל)

ת הנכדה גרוסמן. ליאורה לגנטית  והשתוללה רקדה הסכסי
זכרוני. אמנון עורך־הדיו של בנו זכרוני, שרון עם הערב מרבית
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חדשה. חתיכה עם ונהנה

צרפתי בסינמן
 למהפיכה 200ה־ אירועי האחרון. בשבוע עדנה היתה לפרנקופילים

 בסימן היה הכל השבוע. במדינה שקרה מה כל על העפילו הצרפתית
 כך כל שלא לילידים, שנועדו מקומיות ורדיו בידור גם׳תוכניות צרפת,

 האופרה של הבלט המהפיכה. תוצאות את גם ואולי צרפת את אוהבים
 אנשי־ על בנוסף ידועים, בלט ואוהבי בביצועיו, רבים הרשים ליון מהעיר

תיקשורת.
 מוסיאון במיסעדת פיירה אלן שגריר־צרפת שערך למסיבה באו רבים

 ואילו הממוזגת, המיסעדה את מילאו ומלוויהם הרקדנים עשרות הארץ.
 של הלא־מקורה בחלק הבלתי־נסבל בחום לשבת נאלצו הרבים האורחים

 שונים סלטים מיבחר בין לבחור היה יכול לאכול שרצה מי המיסעדה.
 את שהיוו הדיאטה, אוהבי טיפוסיים. צרפתיים במאכלים עמוס ושולחן

 כבד־העוף את העדיפו הלא־איכפתניקים ואילו הצומח, על השתלטו הרוב,
עתירי״הקלוריות. המאכלים ושאר

עדנה ★ תדאביבי
★ לפרנקופילים

אילתית בבכורה

מ ן ן ן ך ך  הזכורה היהודית, האצולה ממישפחת היחידה דה־רוטשילד, גת״שבע ^
1.111 1 1 1  על במקלות. ונעזרה בהליכה התקשתה הברונית בארץ. המתגוררת לטוב, 1

שלה. העיקרית המממנת והיא בת־שבע, המצליחה הישראלית להקת״המחול נקראת שמה

מרכותי חזה
 בסוף ושמחה צהלה אילת העיר
 ערן דורון המפיק־בימאי השבוע.

 אר־1ד לסירטו ארצית בכורה ערך
השח של בבימויו חזף־אילת צבאי

 דיברו לא הסרט על גל. דובי קן
 במידות עסוקים היו הכל במיוחר.

 לשעבר מלכת־היופי של החזה
מר מקום שתפס שושן, אילנה

 את היווה אף ואולי בסרט, כזי
להקרנה שבאו מי בין שלו. השיא

 היו לאחריה שנערכה ולמסיבה
 כד של בנו פק, טוני השחקן

והשח פי, גרגורי כב־הקולנוע
 מוסוליני, אלסנדרה קנית

 כמו שנראתה הדוצ׳ה, של נכדתו
 גם טיפוסית. בת־ימית חתיכה

 וביחד לחבורה הצטרף אדם הזמר
 גרוסמן ליאורה השחקנית עם

 רחבת־הריקודים על כולם עטו
במחולות. ופצחו

הא המנהלת אורדמן, ז׳נט היא הידידה
הברונית. של ביותר הקרובה

אלדוו גבי המתקדם. גילה למרות חטוב ובגוף
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