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האימה מאזן : הולה-דוד נ׳ עבריי
המאורגן־ הפשע ״פסטיבל וינוס נ

במזוודה גונה :אוודא׳ אלי וצח
הפשע 1 בעולם נשים

כוכבים
השנייה כבעס למוח
ת של מותו  קאריירה סיים מוסטל זי

פע ונקטעת פעמיים, שהחלה קולנועית
 הראשונה בפעם אכזרית. בצורה מיים
 להודיע מבלי כאשר, 1952 משינת זה היד,

 צירפה כלל, להכביד ומפלי רישמית לו
 את אנטי-אמריקאיזת לפעולות הוועדה

ה מאמנים של השחורה לרשימה שמו
להח שיש הזוחודים־למחצה או אדומים

 שנים 14 רק מאמצעי־התיקשודת. רים
 בדי אל לשוב טוכטל זכה לאחר־מכן

 התקף־לב זה היה השנייה בפעם הקולנוע.
תפ כאשר דווקא הקומיקאי את •שעצר
ש הוכיחו האחרונים הקולנועיים קידיו

 על קאריירה לעצמו למצוא עשוי הוא
.60וד גיל את כבר שעבר למתת המסך

ת  את והחל 1915ב־ נולד מוסטל זי
 כי לו שהסתבר עד כצייר דווקא דרכו
 בדיחות לספר יותר הרבה מוכשר הוא

 לבדרן הפך הוא הבד. על להעלותן מאשר
 ולשעשע במועדוני־לילזז להופיע שהורמה

מז אומנם, שנשאו בעקיצותיו הקהל את
מו החל בו־בזמן פוליטי. אופי לזמן, מן

 בשחקן. בקולנוע, וגם הבמה על גם פיע
ה לאנשי נידמה הימים שבאותם אלא

 מאיים דווקא העגלגל מראהו כי סרטים
 הפקידו בך ומשום משעשע, מאשר יותר

 רוצח גנגכטד, פושע, תפקידי הרבה בידיו
ב אימה במו מפורסמים בסרטים וגבל

 בע״נז רצח או קאזאן איליה של רחובות
בוגארס). האמפרי (לצד ואלש ראול של

 חדלו לפתע, ואז, החרם. הפשרת
 נרמז שנים שלוש במשך אותו. להזמין

 שהוזמן עד השחורה, ברשימה שהוא לו
 אנטי־אם־ לפעולות הוועדה לפני להעיד

 עובדי״ אתה אולפן ״באיזה ריקאיות.
 הוא ״18ה־ המאה ״בפוקס אותו. שאלו

זע הסופית?״ תשובתך זאת ״האם השיב.
 לתקן יכולים אתם ״לא, החוקרים. מו

סיד אחרי .״19ה־ המאה בפוקס אותת
 על מיסטל נשען שבה נוספת שאלות רת

ת שלא זכותו ה בחוקה המעוגנת לענו
 אד פונה כשהוא סיים, היא אמריקאית

 לוועדה מודה ״אני הטלוויזיה: מצלמות
אדו־ בטלוויזיה, להופיע לי שאיפשרז! על

כהשאלה״ כ״שם מוסטל שחקן
והוורוד האדום

 האח־ השנים שלוש במשך שהזחרמתי רי
מנות.״

בת לו. עזר דווקא החרם בסך־הכל,
תפ בכמה זכה הקולנוע מן היעדרו קופת

 כמובן היה בהם שהגדולים שמנים, קידים
ל נרדף שם הפך מוסטל הגג. על כנר

 אף מותו לפני קצר חמן החולב, טוביה
העל עם בתפקיד, מחדש להופיע חסכים

המצליח. המחזמר של היובל את
הפש מאז הופיע שבהם הסרטים מבין

שיתוף־הפעו־ את ׳להזכיר ראוי החרם רת
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