
קאו של בתחפושת לנשיאות, שלו במסע־הבחירות רגן רונאלד
 בתפקידי לשחק לרגן הוליווד נתנה לא לאגדה, בניגוד בוי.

 נחמד נראה הוא ב׳. מסוג בסרטים הטוב הבחור של בתפקידים רק אלא
במערבונים. הפרוע המערב איש של קשוח בתפקיד לשחק

המועמד
 קאובוי,

מכדי מדי

 הפרטית היוזמה — האנשים״ שד
 כל את תרפא טובים אזרחים יטד

 מס■ — והחכרה הכלכלה מחלות
 מארכסיס־ המצאה הוא ההכנסה

טית.
 בשם אדם בצרפת גדל תקופה באותה

 בן־ דומה. לתורה שהטיף פוז׳אד, פיאר
 קשה בפרלמנט. סיעת־ענק בעל הפך לילה

 בא אלמלא שם, מתרחש היה מה לדעת
ומ אינטלקטואלי גנרל דה־גול, שארל
 לתופעה קץ ושם שיעור־קומה, בעל דינאי

זו. ומסוכנת מגוחכת

 רגן דהדגול. קם לא בארצות־הברית
ומ לכנס מכנם נסע הבדרן־הנואם־המטיף

 שיע- בבדיחותיו, הצחיק לתוכנית, תוכנית
 כך לשם לתורתו. והטיף בסיפוריו שע

כרט יעיל: מכשיר־עבודה לעצמו הכין
 ובה גדולה, מיזוודה שמילאה ניידת, סת

 שהכילו מודבקים עיתונים קטעי אלפי
מזי הביורוקראטיה, מעללי על סיפורים

הלי השמאל ובגידות הקומוניסטים מות
לב מבלי בנאומיו, אותם קרא רגן ברלי.

 בשנים רק אחד. סיפור אף מעולם דוק
העי־ טרחו כאשר מכך, חדל האחרונות

)27 מעמוד (המשך  כתפקיד אי־פעס מלזכות ייאש
לטל פונה הוא ז כסרטים גדוד

ולפירסומת. וויזיה
 אשתו את שנשא אחרי רגן, עשה כך

 באה היא שגם — דייוויס נאנסי הנוכחית,
 נגד עזרה ממנו לבקש כדי תחילה אליו

עליה. שאיימה אנטי־קומוניסטית, הקירה
ה אחת ג״נרל־אלקטריק, חברת־הענק

 הציעה ובעולם, באמריקה הגדולות חברות
הע שלה. תוכנית־טלוויזיה להנחות לרגן
 החיים עצום, השכר מעטה, היתד, בודה

ונוחים. שקטים
 על־ידי רגן נוצל זה תפקידו על נוסף
 וא־ בכנסי־העובדים כבדרן־נודד החברה

 התגלה חיש־מהר שלה. סיפות־המוכרים
 שלא אלה, בנסיבות מעולה כנואם רגן

לס ידע הוא אינטלקטואלי. מאמץ חייבו
 בדיחות. הוליווד, מחיי אנקדוטות פר

 וכך, פוליטיות. בהערות אותן טבל הוא
 בדרן רגן הפך בכך, להרגיש מבלי כימעט
 ונושא- פוליטי, מטיף כך ואחר — פוליטי

פוליטי. צלב
 אזרח ככל תמימה. בצורה התחיל זה

 שיעור־המיסים על רגן התלונן מקטר,
 לסיפור־זוועות עבר משם לשלם. שנאלץ

והת המנגנון ניפוח על הביורוקרטיה, על
 הקהל טובים. באזרחים הפקידים עללות

 הוא כרגן. הדיכוק נכנם כינתייםזה. את אהב
 כהוגה־די־ עצמו את רואה החל
כשו דו שיש כאיש מדיני, עות
העס על משתלטת הממשלה רה.
 — מסווה קומוניזם זהו — קים
להת כני־החורין האזרחים עד

 נגד כמסע־צלכ צורך יש — נגד
 יש — הממשלתיות המזימות
גכם מעד הממשלה את ״להוריד

שרו ומצאו אלה סיפורים לבדוק תונאים
סיפורי־בדים. בם

ש הברקות רשם אחרים כרטיסים על
 בכתב- שכתב אלה, בהערות גם הצליחו.

 במקום מקללות. נמנע בילבד, לעצמו ידו
״ל־ל״. רשם ״לעזאזל״

 הימין, של הגבול את רגן עבר כאשר
 החלה יותר, עוד רבה לקיצוניות והמשך

לחב הועבר הוא לחשוש. אלקטרי?! ג־נרל
אחרת. מיסהרית רה הח כחדרי-חדרים, אי״טם, אך

 המרצה על עין לשים מישהו ליט
 כה כשורה עימו הנושא המצליח,

 מס-ההבנסה הורדת כמו חיוכית
 מס-החכ- צימצום העשירים, של

 תע־ הגדלת חכרות־הענק, של רות
 ה־ נושאים ושאר שיית־ההימוש

הגדול. ההון עד חכיכים

 אז היהי הקיצוני הימין של הדגל ושא־ ן•
 ה־ במועמדות שזכה גולדווטד, ^בארי
 .1964 של בבחירות הרפובליקאית מיפלגה

 לינדון מידי מוחצת תבוסה נחל גולדווטר
 זקוק היה הימני והאגף הליברלי ג׳ונסון
 נאום רגן נאם מערבה כאותהחדש. למנהיג

 גולדווטר למען אחד טלוויזיוני
 טלווייזו- כאישיות כן־רגע והתגלה

 שד טכעי וכמנהיג אידיאלית נית
הקיצוני-הקיצוני. הימין

 ליורש- הזקן הנסיך מן עברה ״האדרת
 כתב לא הוא ניוזוויק. כתב החדש,״ העצר

ד כך, על החליט מי צ י כ הדבר. קרה ו  כלליים. כקווים ידועה, התשובה
 התקכצה מיליונרים של קכוצה

•האיש. הוא רגן כי בשקט והחליטה

 בני כל נזתאספיס רחוקות לעיתים 'רק
הבן :מימין בתמונה, וגן. של השבט

 ״גבר שהוא הזדמנות בכל לציין חקפידים הוריו רקדן. והפך הוריו את שאיכזב )22( רון
המאומץ בנם ),35( מיכאל ובעלה, קולין :לידו הומו־סכסואל. לא כאמור, — אמיתי״

 עומדת )27( פאטי הבת סולידי. איש־עסקים שהפך היחידי ויינדאן, וג׳יין רגן רונאלד של
 קליפורניה, באוניברסיטת הסטודנטים במהומות פעילה היתה פאטי נאנסי. אמה, ליד

 הבת פוליטיקה. על עימו מדברת ואינה המדינה, מושל כשהיה אביה על־ידי שדוכאו
אביה. לדיעות ומתנגדת מושבעת פמיניסטית היא ,39ה־ בת (״מארני״), מוריין הבכורה,


