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 קונסטרוקציות ואחה אלף ועוד
 בסופאסלוט השמוש לאחר אחרות.

 בחומר ולהשתמש לפרק תוכל
 אחרים. חדשים לצרכים

מועד. בעוד בסופאסלוט הצטייד
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קולנוע
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סוף
 מייק השם אמר לא שנים שש לפני עד
 היה הוא הקולנוע. בעולם לאיש דבר סוד

 של השעשועים עסקי בחוגי אמנם ידוע
 חייב היה להם נושים, שרת ש! ובין אמריקה
ה יצרני בין לא אך דולר, וחצי כמיליון
הקולנוע. צופי או סרטים
 אליל האיש הפך אלה שנים שש תוך
 תלת־מימדי סרס הפיק הוא הקולנוע. בשמי
 אולם ת־ אמנ ערך כל ח.ר הסינדאסה, זוהי

 הוא שבו. הטכניקה פלאי בשל קהל מושך
 שהיה לעולם, מסביב יום 80ב־ את הפיק
ב זיכהו אי־סעם, שנוצר רביד,היקף הסרט

ליונים. מ של וכהכנסה האוסקר פרס
 ושלום מלחמה את להסריט בחכ.יתו היה

 את הבד על להעלות הרוסים, עם בשיתוף
 את נשא הוא לכל מעל אולם קישוס. דון

 היפה כאשד, רבים על־ידי הנחשבת האשד,
טיילור. אליזבת — לם1בע

 הכל. על הסוף בא השבוע, שבת, במוצאי
שבקלי מבורבנק המריא קטן פרסי מטוס

 על נשא הוא לאוקלהימה. בדרכו פורניה,
אר ובגופו המאושרת ליז השם את חרטומו

 בשם תסריטאי טייסים, שני אנשים: בעה
 שרידי התרסק, המטוס טוד. ומייק כהן ארס

בשטח. לוקטו הארבעה
 היה סוד מייק קופתי. כשרון שונא

 העשרים. במאה האמריקאי האדם של סמל
 הירש אברהם בשם שנה 51 לפני נולד הוא

 למיני־ מסולץ שהיגר יהודי לרב גולדבוגן,
 להרויח מנת על הכל עשה כילד אפוליס.

 מכירת עתוגים, מכירת נעליים, צחצוח כסף:
 היד, כבד 19 בן נעליים. מכירת סודה,
פרישמן. ברטר, בשם לאשה בעל בנינים, ספסר

 סוד. למיכאל הפך גולדבוגן הירש אברהם
 בחללי־ כספים. לצבור לעיר מעיר נדד הוא
 מושג לו היד, שלא הקלטה, בימות בנה בוד

.23 בן בהיותו מיליונר הפך לבנותן, כיצד
 בו מקצוע הצגות, מפיק טוד הפך מבמאי

 עסקי מלך אר לת זכה שנה, כעשרים עסק
הכ הצגותיו ארצות־הברית. של עים השעש

 המפיק אדם הוא ״יצרן מיליונים. לו ניסו
 הוא ״בדרן סוד. אמר אוהב,״ שהוא הצגות

 שהקהל חושב שהוא הצגות המפיק אדם
 אינני בדרן. שאני לחשוב אוהב אני אוהב.

 אמנו־ ובנצחונות סימליות בהצגות מעוניין
 קופתי.״ כשלון שהם תיים

 הקופתי ד,כשלון אך וחזרה. לסיסגד!
 וגאוותו שחצנותו ובזבזן. פזרן היה מייק בא.

 בלתי־בטו־ בעסקים להימורים אותו הביאו
 מאות חייב ונשאר כספו את הפסיד הוא חים
 זה היה רגל. כפושט הוכרז דולרים, אלפי

שנים. 10 לפני בדיוק
המיליו את חזרה לצבור טוד הצליח מאז

לחב הכניס לבדו הסינרמה זוהי הסרט נים.
דולרים. מיליוני 20כ־ רתו

 צריך היה הוא אליל, ליהסך כדי אולם
 הוא העתונים. כותרות אל שמו את להביא

 ,22ה־ בת טיילור אליזבת באמצעות זאת עשה
הרא מנשואיו מינו שנים בשלוש הצעירה
 בעודה ליז אחרי לחזר החל הוא שונים.
 מידי ידה את ביקש ויילדינג, למייקל נשואה
 לאשה. אותה נשא מיליונים, עליה פיזר בעלה,

 לזוג נעשה מ״־לור־טוד הזוג אליל. הפך הוא
הקולנוע. בעולם ביותר הפופולרי
 היהודי הקברות בבית הכל נקבר השבוע
 ליד טוד של קברו נכרה שם בשיקאט,

אביו. גולדבוגן, רבי קבר

סרטים
ד משרת■ ת כ הארצו

 תל־אביב; (אלנבי, מלצר של אישיותו
 מספד שהיה כפי אנגלית, בדיחה הוא אנגליה)

 הסבר תוך ולרוחב, לאורך גרמני: אותה
 מפורטת והסברה אינסופיות חזיית מפורט,

 נמשך אילו מצויין היה הסרט העוקץ•' של
 רק הוא וחצי שעה של כסרט שעה• חצי

ה ההומור של המדגדג הפילפל כי סוב.
מדי. רבים במים מעורב בריטי

 לאוקינום זה במקרה שייכים הרבים המים
 של יז^יית־ה־״עשיעיס יייי־חיל י־י ־״"•י*
 שני בנותיו, שלוש מעלתו, הוד בריסי. לודד

 בלתי לאי מג׳עים והמשרתת הבאטלר ,זת.ים,
 במהרה, יוצרים החדשים התיאים מיושב.
 לורד יש הפעם גם חדשה. מעמדית חלוקה

הפוך. הסדר רק לבריטים. כנאה ומשרת׳
 ראש־הם־ — הבאטלר הוא הסרט גיבור
 רמטכ״ל מעין אציל, בריטי בבית שרתים

 שמתרגם כפי מלצר, (ולא משרתים של
 נער־ של בבורות לו לקרוא מתעקש הסרט

 את נהדרת בצורה מדגים מור קנט מטבח).
ה־ — ̂<7*.<! ?!ת*-4 ,<*,,** ...*

במשפט טור, טוען המשרת. של סטביזם

 נשאל כשהוא הסרט, של ביותר החשוב
 לא! ושלום, ״חס בשוויון: דוגל הוא אם
 שזור, שאהיה מזה מסיק שהייתי הוצאה כל

ש העובדה נוכח מתקלקלת היתר, ללורד,
 לי!״ שווה יד,יד, הטבח
 לדרגת המשרת מור עולה הבודד באי
עוג הלורד בנות אותו, משרת הלורד מושל.

 את ממלאים הצעירים האצילים עליו, בות
 כמעט מגיע היה ן בגן־הע. הצחוק פקודותיו.

 אולם לו. להנשא עומדת הלורד בת לשיאו.
 המושל: מור את הגורל מור משיג זה ברגע
 האבודים. את אוספת למקום, מזדמ״ת אוניה

ללורד. והמשרת למשרת, שוב הופך המושל
ההיס כל הקומוניסטי: המאניפסט כדברי

 של היסטוריה אלא אינה כד, שעד טוריה
 למארגני בניגוד אולם, מעמדות. מלחמת

 לפרולטריון יש כי הבריטי מור הה סבור
 הפנוביזם — הפבלים מלבד להפסיד מה

מכל. לו יקר שהוא שלו,

ח ת תו ש ה הקדו
תל־אביב; (חן, והתשוקה הגאווה

ה הרגשות שתי הן ספרד־ארצות־הברית)
מ שאחת הספרדי, הגזע את מאפיינות

 של הגרילה מלחמת היתד, התעלותו שעות
 .19ה־ המאה בתחילת הצרפתי, בכובש בניו
לספר. הסרט בא אלד, של סיפורם את

 לוחמי מנהיג אינו הפרט גיבור אולם
 חימיה קצין לא גם סינטרה), (פרנק הגרילה
 (קרי בצרפתים ללחום לו העוזר הבריטי
 ענק במחשוף לורן, סוסיה אפילו גרנס^

 מצליחה אינה לוהטים, ספרדיים וברקודים
ב עתיק מתותח הגיבור תואר את לגזול
 לוחמי צריכים אותו טון, חמשה משקל

קילו אלפי מרחק להעביר הספרדים הגרילה
 לקיעקוע הכובשים, של לאפם מתחת מטרים
בספרד. הצרפתי השלטון מרכז אבילה, חומות

 באותה בעולם מסוגו הגדיל התותח,
מופיע הוא ההתקוממית• סמל הופך תקופה,

אדם
כן האפיפיור,אמר
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