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מיריי.דארק סרטים כוכבת
לאשה מאשר ידיים יותר — לגבר

?!ולנוע
כוכבים

ישבן
שירה מלא
 הכוכבות כל בדרך הולכת וארק מיריי

 סירטה בינלאומית. והופכת האמריקאיות
ברו אמריקאית, בהפקה צולם קרלו מונטה

 דירת־ ,נהגים שני מכוניות, שתי עם מא
 מחליפות, שתי נבונה, פיאצה מול פאר

 בו הושקעו ואיש־פרסום. מאפרת ספרית,
 הישראליים המפיצים ואפילו סכומי־ענק,

 אותו להביא הצליח מהם ואחד עליו רבו
 ביותר. הקרוב בזמן כאן יוצג והוא ארצה,

דארק.״
 יודעת ״אני דארק, מיריי אומרת ״היום,״

 היום לב, שמתי לא כן לפני כוכבת. שאני
 ואני הזמן, כל זה את לי מוכיחים כולם

 בעיני, חן מוצא זה מזה. להתעלם יכולה לא
 מידיי שאני להרגיש לי נותנים שאנשים
דארק.״

 גליה. היה מפורסמת אותה שהפך הסרט
 באוחון להמשיך הצעות קיבלה היא אחריו

 גליה, של הגלומה חוזרת, גליה — דרך
 נמצאת שלי ״הקריירה סירבה. היא .,וכו

 ״בידיים מסבירה, היא מאד,״ טובות בידיים
שלי.״

 לבריג׳יט במקורו נכתב גליה של התפקיד
 אותו הציעו ואז סירבה בריגייט אבל בררו.

 הלב זה לעומת אותו. קיבלה והיא למיריי,
 והיא דארק, למיייי במיוחד נכתב המאושר

 והיא — לבריג׳יט הוצע והוא לו, סירבה
 ה־ אחד את בעזרתו וביצעה אותו, קיבלה

 שלה. ביותר הגדולים הקופתיים כשלונות
 מאשר שכל יותר שלנו, בשפה קוראים, לזה

מזל.
 מתחלפות הן חברות. הן ובריג׳יט מיריי
 רק בסרטים. בסוודרים, בשמלות, בבגדים,

 אומרת טעם,״ של עניין ״זה בגברים: לא
מיריי.

 ל־ מיועדת שהיתר, גליה, של הפרסומת
 הנערה־המודרנית־ה־ ממנה: עשתה בריג׳יט,
 מתי־שמתחשק־לה־ועוזבת־או־ גברים מחליפה

עצ את התאימה והיא תם־מתי־שמתחשק־לה,
 המפורסמת השאלה על הזאת. לפרסומת מה

 ״במה להתבטא מונרו למיילין שאיפשרה
 וכששואלים ״בגבר״ עונה היא ישנה?״ את

 את כשיראו שלך לילדים תגידי מה אותה,
 ״שידעו עונה: היא שלך? העירום תמונות

 ובאמת הולכים.״ הם ולאן באים הם מאין
 החשוף הגוף את יפה די מקבל העולם
 עליו: אמר אפילו ידוע צרפתי וסופר שלה,

שירה.״ מלא ישבן לה יש דארק, ״מיריי
 יפר. היתר, לא היא צעירה היתר, כשהיא
 יותר לה היה רגל־ים, לה היו לא במיוחד.

 בובה של שערות חזה, של בדיהה אף, מדי
 לשחק רצו לא פעם אף והבנים זולה,
מזה. חולה היתר, והיא ברופא, איתה

ל עליה השפיע זה דבר של בסופו אבל
עובדה. טובה.

בו והיא איתר״ לשחק רוצים כולם היום
״מה בזהירות. רוצה, שהיא מי את חרת

 ״כי אומרת, היא להיזהר,״ צריך גברים
לנשים.״ מאשר ידיים יותר יש לגברים
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עממית חולים

קו11ר
 בידי משפחתך בני ולבריאות לבריאותך הדאגה את הפקד

עממית חולים קופת
כוללת: זו דאגה
 במשך תשלום ללא אשפוז * המשפחה לכל ומקיף מלא רפואי בטוח

 הכלליים הרופאים של חופשית בחירה * מחלה לכל חודשים 24
 דחופים, במקרים גם בך המטפל הוא המשפחה רופא * והמקצועיים

 נוסף * ותורים המתנה ללא מקצועי טיפול * הקבלה מחזץ-לשעות
 25■— בבי״ח המאושפז החבר מקבל תשלום, שהאשפוז-ללא לכך,
 — לשכירים * בשנה יום ססו הרביעי,עד מהיום החל ליום, ל״י

אשפוז. לאחר הבראה בבית החלמה
 שרוב העובדה מובהק. צבורי צביון בעלת עממית, חולים קופת

 בעד מדברת עממית, חולים בקופת עצמם ביטחו המדינה רופאי
עצמה.
 הארץ. ברחבי הקופה סניפי 60מ־ לאחד נא הכנס — פרטים לקבלת
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