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 בעולם הטובים

 ׳_ו0-ע/£מ מבית
פריז

 והמפורסמת הגדולה החברה
שיער לתמרוקי ביותר

ק של לשירתו להאזין אוהבת את אם טרה, פרנ  או סינ
ט שימי אחרים, להקה או זמר מעדיפה שאת  על תקלי

פון שי הגרמו ת 30 את והקדי ת הדקו  לעצמך. הבאו
שני״, ל״צד להאזין שתגמרי לפני עוד דקות, 30ב-  ה
ם שיערך, את להצבוע יכולה את עלי ה  שיבה, שיער ל

ה את באשר ויפה, מטופחת ולהראות ה מאזינ ק סי מו  ל
עליך. האהובה

א צריכה שאת מה כל ט) צביעה מערכת הו קי ת( מ של  מו
 מחמצן קרם צבע, שפופרת המכילה; דוסר, אימדיה של

ת. וזוג במברשת) שימוש מחייב שאינו (במיכל  כפפו
שיגה תוכלי ת לה מריו ת, בפרפו מרקחת בבתי המובחרו  ה

שווק וברשתות ה
שיטת דוסר, אימדיה  של הטיפולית הצביעה ב

ה ל׳אריאל, ק עני ק טיפול לשיערך מ מו  לשרשים עד ע
ם בעזרת ם טבעיים חמרי מזיני שיער, שרשי את ה  ה

ם ם אותם מחזקי קי עני מ שיער ו מגע זוהר מראה ל  משיי ו
זמן. לאורך

ם 15 לבחירתך ם גווני תיי ם אפנ סי ס מבו ם על ה טי מנ  פיג
ם טבעיים חי תי טבעי מראה המבטי אמי לשיערך. ו

מכוזבים
ב1הם*ר סוד

 להיפגש רגן סירב מדוע
בגין! עם

 הכאריזמה את המעריצים אלה
 ושר־ היקר ראש־הממשלה של

 דהיינו — שלנו היקר הביטחון
 ואת אותו שמעו לא שמעולם אלה

 ואת אשתו, שהיא מפני עליזה,
 ארכיאולוג שהוא מפני ידין יגאל

 סירב רגן רונאלד מדוע תוהים —
 של ביקורו במהלך איתו להיפגש

 ובכן, בארצות־הברית. בגין מנחם
לש וקולנוע אמנות למבקר הרשו
לכך. ההסבר את לספק לנסות עבר

 אדם עדיין היה היטלר כשאדולף
 צייר. להיות התכוון הוא צעיר׳

 הרעות שהלשונות כפי סייד, (לא
מגוחך. באור להציגו כדי מרכלות

 אך קודם־לכן. רב זמן אנטי־שמי
להז מוכן שהיה אתם סבורים האם
 ומנהלי־ מבעלי־הגאלריות מי מין

לביתו? הללו המוסיאונים
 איש עדיין היה רגן כשרונאלד

 צייד־ על-ידי התגלה הוא צעיר,
 בשדרן* שפגש הוליוודי, כישרונות

 של בתחנת־הרדיו רגן הספורט
תר האחים חברת דס״מוינס.  מ

 התמיר רגן את להפוך התכוננה
לפ או הדש, וויין לג׳ון והגברי

חדש. סטיוארט לג׳יימס חות
 ודאי שלו הראשון הסרט אחרי

 לך יש צעיר, ״איש אמרו-לדגן:
 אין ובינינו, ללמוד... הרבה עוד
 זאת אין אך הראוי. הכישרון לך

 תפקידי לגלם יכול שאינך אומרת
 לזכות מצליחים שאינם מאהבים

 תמיד שמגיעים קאובויים ביפהפיה,
כ ווונר, האחים השני.״ במקום
ב ההוליוודיים המפיקים מרבית
 אבל יהודים. היו תקופה, אותה

מת איני — !האל ישמור — בכך
 רונאלד את הפכו שהם לומר כוון
לאנטי־שמי. רגן

 להבין אולי אפשר ובכל־זאת,
 את לרסן רגן הצליח מדוע מכך

 שראש־ שמע כאשר התלהבותו,
 שלנו היקר ושר־ד,ביטחון הממשלה

עמו. להיפגש מבקש
תל־אביב שריק, יוסף

 -י חדש מטאטא

■שן 0313
 רונאלד סל בחירתו על
ארצות״ לנשיאות רגן

תזה״ (״העולם הברית
2253.(

 מטאטא חדש שמטאטא אומרים
תיק־ שתולים רבים יש לכן טוב.

 רבים החדש. האמריקאי בנשיא וות רגן פירסומת דוגמן־
בקואליציה, מצויים רגן מחובבי — קאובוי

רגן פיסול דוגמן־
שני במקום — ׳

 חוץ אולי מיקצוע, בשום רע אין
 פלאטו־שרון חבר־הכנסת של מזה

אבו־חצירא.) והשר
בחד צייר היטלר אדולף ובכן,

 באוואריה, להרי מעל שקיעות ווה
ב צבאים בחצרות־משקים, פרות

 מגזר המורכב דומם וטבע יער
 שאפתן אמן ככל בבית. — וסלט

 את להציג השתוקק הוא צעיר,
 הגר וצבעי״המים, השמן תמונות

 בגאלריות שלו והרישומים אשים
ציבוריים. ובמוסיאונים פרטיות
 לך ״יש לו, אמרו צעיר,״ ״איש

 אין ובינינו, ללמוד... הרבה עדיין
 זאת אין אך הראוי. הכישרון לך

 כרטיסי־ לצייר יכול שאינך אומרת
ולראש־השנה.״ לימי־הולדת ברכה

 ה־ בעלי מרבית תקופה, באותה
 המו־ ומנהלי הפרסיות גאלריות
 לא, יהודים. היו בגרמניה סיאונים

 הפכו שהם בכך לומר מתכוון אינני
 גם לאנטי־שמי. היטלר אדולף את

היה האוסטרים, כמרבית הוא,

 כהונתו. בעת לטוב מייחלים והם
 הזה האיש להזהירכם: באתי ובכן,
המלוכ הכביסה את לכבס עלול
 יש העולם. כל לעיני שלנו לכת

 לפני :עובדה הזה. בשטח נסיון לו
 מיר־ על להופיע נהג שנה כעשרים

בתשדי באמריקה, הטלוויזיה קעי
 את כביסה. לאבקת פירסומת רי

ה בשבועון מצאתי לכך ההוכחה
 שולח והריני דר־שפיגל, גרמני

 של תמונותיו את מצ״ב לכם
רגן.

חיפה היימן, מארק
 וכדוג־ כדוגמך־פירסומת רגן •

 מתוך תצלומים ראה — מן־צילום
).1980 באוקטובר 27( דר־שפיגל

עכ שולטים בדרנים־מלידה שני
 מנחם ובישראל: באמריקה שיו

לה הצליח פאתטי, מוקיון בגין,
לחוכא־ואיטלולא ישראל את פוך

)6 בעמוד (המשך


