
במידוץ שזנתה הגאושות מ״גיווס: די
 לי התמודד שאיתן והמישפטיות האישיות הבעיות כל אחרי

 לעזור שונת נערות רצו מרעייתו, פרידתו בעקבות מייג׳זרס,
 דונה היא במירוץ הזוכה עתה עד פוסט. מפארה בהחלמתו
 למירוץ 41ה־ בן לי עם ויצאה ספורטיבית רוח שהוכיחה דיקסדן,
במאליבו. מכוניות

יאומן הביתי פויניו: לו
 בסידרת התפרסם ראשית ממש. בלתי־יאומן הוא פריניו ■לו

 לענק ההופך ומיסכן זעיר יצור ובה יאומן הבלתי הביריון טלוויזיה
 בו בחר גולן מנחם המפיק אואתו. שמרגיזים אימת כל מפחיד

 לוין, ג׳ץ פעם שעשה מה של חדשה בגירסה הרקולס לתפקיד
 התעשייה את ופריניו גולן מצילים המיקצועיים העיתונים דיווחי ולפי

 האוטוביוגרפיה את קיראו מאמינים? לא ידיהם. במו האיטלקית
יאומן. הבלתי פריניו לו שמה אגב, הזה. הפלא של החדשה
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הטירון קואיקה: היסאו
 רוכב אופנועים, לייצור ״אמאהה חברת נציג

 ויפאן, צרפת בין חדשה ברית המסמל טילון על
 ד-שמש ארץ של התעשייה להתפשטות נוסף וצעד

 היסאו מר את השוקעת. השמש בארצות העולה
 חברת מנזללי לצרפת הזמינו יאמאהה ואת קואיקה

 בייצור המובילות מן בעבר שהיתה בקאן, אוטו
חשה ולאחרונה באירופה, גלגלים שני על כלי־רכב

צרפת את שיציל היפאגי
 מקווים יאנדאהה בעזרת מידיה. נשמטת שהשליטה
 בכל לנסוע המסוגל חדש, טילון ליצור הצרפתים

 שהצלחת מקווים גם הם ובשדה. בכביש מקום,
 ממכוניות הנמלטים ילדים רואים שבו אי־טי, הסרט

 תעזור כאלה, סילונים בעזרת מהירות מישטרה
להצלחה. החדשה השותפות את להפוך

 איססתר: תמס
צדקה למטלות וזן

 איסט־ המזוהם) (הארי קלינט
 פרטיותו, את שאוהב כמי ידוע וזד

 שבכרמל, היפהפיה באחוזתו אי-שם
 סרטו לכבוד זאת, ובכל קליפורניה.

 לצאת הואיל האש, שועל החדש,
 פרמיירות בשתי ולהופיע ממחבואו
 האחת, צדקה. למטרות מהודרות
 בחברת הלבן בבית הצטלם שלפניה
 סונדרה ולסרט, לחיים שותפתו

 אד רגן, של עוזרו ועם לולן,
 הצבאית, הפרמיירה היתה זו מים.

האמרי שר״ההגנה אשת ־שאירננה
 זו בהצגה ויינביגר. ג׳יין קאי,

 איש. 660מ* דולר אלף 660 נאספו
 לעניים נועדה האחרת הפרמיירה

 של הסרטים ארכיון ולטובת יותר,
 בניו- מודרנית לאמנות המוסיאון

יורק.
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