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 שמונה של היעדרות חדי ט
■ ב הנה תגיע מהארץ, שנים י
 בבעלה מלווה סטיבנס, דורית יולי

כ המשמש סטיבנס, ג׳ואל האנגלי
שלה• סוכן

 סוף־סוף שניסע לי הבטיח ״הוא
 מתגעגעת,״ כל-כך אני לארץ.
דורית. סיפרה

 כל־ מוכרת לא אולי היא בארץ
או מכירים בלום־אנג׳לס אבל כך,
ה־ את מכירים בעיקר היטב. תה

 של נוסף פוססר
 באר־ שהופץ דורית ■ ■ ■ י ^

עצומה. בהצלחה וזוכה צות־הברית

ב המופץ שלה, הצבעוני פוסטר
 שיא את לשבור ומצליח אלה ימים

 פארה של הפוסטרים של המכירות
פרנסיפל. ויקטוריה ושל פוסט
 הפנר, יו הפיק הפוסטר את

 כתמונת־ הפליבוי, של הבעלים
 עומדת דורית לירחונו. פירסומת

 של הפליבוי שער על גם להופיע
יוני. או מאי

 ישראל דגלי
מריקה א ו

- מיל- בתקופת שהופצו קטים י י הפל- בסיגנון הוא פוסטר ן

דגלים שני
דורית החיפאית נראית

 היהודי. לקהל לקרוץ כנראה החליט הפנר יו
 ובו מרס, מחודש הפליבוי מפיץ זו תמונה

ארצות־הברית בדיגלוני מחזיקה סטיבנס

 בלוס־אנג׳ל שנים. כשמונה לפני הארץ את עזבה דורית וישראל.
 להיו הפך ג׳ואל נישאו. והשניים סטיבנס ג׳ואל את הכירה
מצליחן לקריירה הדרך את לפניה פתח אשר שלה, האןשי הסוכן

 הילדים בהצגת־תיאטרון מופיעה דוריתמונה !ווילין
 של דמות מגלמת היא שבו קנדי, של

מונרו. מרילין של סיפור־חייה על מתבססת הדמות המתאבדת. מיז צצת

הכו כאשר השנייה, העולם חמת
 לך. זקוק סם הדוד :אומרת תרת
 אמריקאי דגל עם מופיעה הוא

בשנייה. ישראל ודגל האחת בידה
מס היא לעיתונאים בראיונות

 ישראלית, כחיילת עברה על פרת
 ב־ שירתה לא שמעולם למרות
אי מטעמים שוחררה היא צה״ל.
 והיא חולה, היה אביה — שיים
אותו. סעדה

הצגת
ילדים

* ת ן רי  קנדי. של הילדים התיאטרון גת י בד.צ- לאחרונה הופיעה ו
 קרלה, של דמותה את גילמה היא

 מין סמל להיות שרצתה צעירה
 התאבדה. ובסוף הצליחה, לא אך

 על מתבססת קרלה של דמותה
 מונרו. מרילין של חייה סיפור
 אתגר זה בתפקיד רואה דורית
גדול.

 כארג לפני הוצגה זו הצגה
 ע דמותה ואת בישראל, גם שנים
ריבלין. ליאורה גילמה קרלה

גערת
שע

 י מזכירה דורית שר רכה ^
 ר חייה סיפור את במעט 1

 380 הזה סטראטון(העולם דורותי
 שבעי ויפהפיה אלמונית נערה

 הפו יו לסוכנה, הפך האמריקאי
 הפו היא חסותו, תחת אותה נטל

 ז והחלה ידועה פליבוי נערת
 נ׳ היא קולנוע. כשחקנית דרכה

 סייג ולבסוף שניהם בין חקה
טראגית. בצורה חייה את

 מו דורותי, לעומת דורית, אך
 מז ולהיות לשחק לחיות, שיכה
שרת.

 בגו אותה לראות נזכה בקרוב
בארץ. כאן טבעי
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