
־ הדגולה ת 1 מרמתה הוד ,הירקון גדות שער בבוקאדשט השבוע, נבחרה היא כן הרומני מלכת
 הגוף בעלת המועמדת בעד להצביע אם

המוע בעד או מדי הגדול והראש המחוטב
הגדול. והגוף המחוטב הראש בעלת מדת

 ,20,־ד בת כוהן' מאריאנה הקונקוראנטה
 העליה למיס סוער׳ לא דיון לאחר ניבחרה

 את לייצג מאושרת נורא ״אני .63 הרומנית
ש מהצלמים וביקשה הכריזה הרומנים,״

 ציור לומדת מאריאנה עוד. אותה יצלמו
 הוא יאנקו שמרסל בטוחה היא באורנים,

 יחשבו, ושלא בישראל, מוכשר הכי הצייר
 מתחנפת שהיא בגלל שזה מבקשת, היא

 מא־ שלה. לציור המורה שהוא מפני אליו,
 לשמינית, עולה ,17ה־ בת דאוידוביץ ראיינה
 — הירש ושמנה ראשונה. לסגנית נבחרה

 — שנייה שנה אני־לומדת־שירטוט־טכני־כבר
 דימונה, העיר שליחת השנייה. בסגנות זכתה
 — בתואר לשאת ניתבקשד, שטיינברג, רות

הסכימה. היא בנגב. הרומנים מלכת
 וגם אנושיים, יצורים הם הרומנים גם

 מאוכזב אב מתפרץ רומנית יופי בתחרות
 את בחרו שלא חוצפה שזו וצועק לבמה

 הפורצת מועמדת או רומניה. למים בתו
ה אי־הצדק על ומתריעה בבכי כמעט
מ אבראמוביץ עדה כמו בבחירה, משווע
תכ פרוטקציה. כאן שיש ״תכתבי נתניה:

הב הכל. על בכלל מתפלאה שאני תבי
 וביזבזתי הלכתי אז ראשון, פרס לי טיחו

 בשביל בדיוק, לירות וחצי חמישים מאתים
מצפ אני אבל ותיסרוקת. נעליים שימלח,

 מצליחה דוגמנית אני שסוף־סוף מפגי צפת,
 לעשות לאיטליה נוסעת אני הבא ובשבוע
 אומרים כולם צ׳ינו־צ׳יטוו. באולפני בחינות

ניגמר. הטקס דראמתי.״ כישרון לי שיש
 בדיחה בכיס לי היתד, אמריקה ציוני בבית
 היתד, לא היא כשיצאתי, מצויינת. רומנית

מצטערת. עוד. שם

 הבינלאומי המאורע את לכסות אולצתי
 של היופי מלכת בחירת טקס : השבוע של

והרומאנטי: המדוייק בשמו או הרומנים.

 מועמדת סתם כל כמו ד,רומניה הממוצעת
 ברווז, של הליכה כבדות, רגליים ישראלית.

ובירה קרמים בספריי מנופח ענק וראש

ה הצייר גם השופטים בחבר ישב פחות.״
 כי בקול שהתנצל פריסט, רפאל צרפתי,
המקום. על להחלים הוא מכוחותיו למעלה

הנגבד״ד:^ נסיכת
כלאבוראנמיוז. העובדת מדימונה, ,17ה־ בת

(ינות1 שיחת
השופטים, בחבר שישב יאנקו

 עול מיס מנהלת
 הישראלית,״ ״הרומניה ססלר.
היא דיזנגופית. חתיכה ״אינה

 זהבה עם כוהן, נדאריאנה ,63 רומניה
 מרסל הרומני הצייר אמר

ועדינה.״ יפה יותר הרבה

״.63 הרומנית ד,עליה ״מיס
 בוקארשט צאצאי נגד דבר שום לי אין

ב טוב״ ״ערב לאמר יודעת אני והסביבה.
 אונסקו, את למדי סובלת אני מנית, ר,

 ולכן הירש. פוקר, עם טובים ביחסים י ואני
 מיס שהמוסד להאמין לי איכפת לא נם

 כמו ליהודים, ונחוץ טוב דבר הוא רומניה
 ועורכת המארגנת פטריוטי בלהט שהסבירה
 מאה, רביסטא בישראל הרומני השבועון
מאירסון: כוהן פאוללזה

 הרומניות את לקהל להראות ״מטרתי
לנו שיש ישראל לתושבי להוכיח שלנו.

| ■ריב ויוה
בגרות.״ ותעודות השכלה עם יפות, נערות

 מכל שנישלחו ראש תמונות 104 מתוך
 בחרה בארץ, הרומנית המושבה שלוחות
 ומהן תמונות, 43 מאירסון כוהן פאולטה

 את בית־ציוני־אמריקה גן למסלול שלחה
הסופיות. המועמדות 15

 נערכת מיס־רומנים בחירת של טכניקה
 מיס בחירת של אוניברסלי תקנון כל לפי

 רומנית, מדבר הקהל ברומנית• אבל כלשהי,
מג המועמדות ברומנית, מתריע המיקרופון

 ברומנית, ד,מסעירות חייהן קורות את לות
 קרם־לפנים לקהל מחלק אחד וקוסמטיקאי

 הוראות עם אחד, בלילה קמטים המסלק
ברומנית. לשימוש

המועמדת ניראת שיטחית, ראשונה, בהצצה

 להבחין ניתן השנייה בהצצה רק נשר. לבנה
 הקטנה הישראלית שביניהם. התהומי בהבדל

 דוגמנית. שהיא בלילות חולמת והחמרנית
 נשמה. לה יש קולטורה. יותר יש לרומנית

 ב־ שרה שהיא זמרת. שהיא חולמת היא
 בוקארשט. של הממלכתית באופרה ס,פראן

ו וזאלסים ורוקדת בפייאנו מנגנת שהיא
 רומניה למיס המועמדות כל קלאסי. באלט

 מסוגלות שהן הכלל מן יוצא בלי הצהירו
 שמונים ולשיר. ולשיר שעות בביתן לשבת

ש ההלבשה, בחדר החליטו אחוז, וחמישה
 טכני. שירטוט : הוא שלהן הנוסף הד,ובי

 את לבנות לאבי לעזור מאד מעוניינת ״אני
 רוזנצוויג, אסתר נילהבת הודיעה הארץ,״
 בניין.״ קבלן ״אבי ,17,־ד בת הפקידה

 מאד מעוניינת אני שגם בעיתון ״תכתבי
 חיימו־ מארצלה ביקשה הארץ,״ את לבנות

 גם כך ואחר ,17,־ד בת התל־אביבית ביצי
 מאריאנה לילייה, יולאנדה, הפילנטרופיות

מחיפה. וסאנדרה
אשכו מיץ שתו הרומנים השופטים ששת

 הם הנקודות. את כשסיכמו מבקבוקים ליות
 מרסל הצייר במיוחד. מתוחים ניראו לא

 מיוחד באופן בא שהוא למסור ביקש יאנקו
 ״הייתי עמו. לבני לעזור כדי מעין־הוד

 נהדרות. הן הראשון. הפרם את לכולן נותן
 יפות. נשים הן שהרומניות בעולם ידוע זה

 יותר. עדינות הן היהודיות הרומניות אבל
 רואה שאני מאושר, וממש סביבי מביט אני

 צברית.״ חוצפה בלי חתיכות סוף־סוף
 יותר. מסוייג היה כץ מינדרו הפסנתרן

 יופי. בתחרות שופט הראשונה בפעם ״אני
מתלבט אני מוזיקה בתחרות קשה. זה


