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 של !הכינוסים מאולמי באחד דרות 1 (
 הרא-שון ביום בתל־אביב, הילטון מלון

 שישבה היפהפיה לעומת החווירו האחרון׳
 מיקרופונים עמוס שולחן מאחרי מולן,

העו מלכת־היופי מים־יוניברס, — ופרחים
מור. רינה — ישראל של מלכת־היופי למית,

 במסיבת־עי־ שנזרקה האחרונה השאלה
 ׳״האם היתה: מור, רינה לעבר זו תונאים

 י״ פוליטיים השקפות או מאוויים לך יש
 והתמים המקסים חיוכה את גייסה רינה

יופי.״ מלכת בסך־הכל ״אני וענתה:
 ידעה זה, מישפט פלטה שבו ברגע אולם

מת כיסא־מלכותה מאחרי כי מור רינה
מפ מישרד־החוץ עז. פוליטי מאבק נהל
ה ביותר הכבדים התותחים את בו עיל

 לעזרתו מגיים כשהוא לרשותו, עומדים
 המיל- המאוחדת. היהודית המגבית את

 יוניברס !מיס חבירת כנגד מתנהלת חמה
 בעלת־הבית, שהיא החברה קורפוריישן,

ודד האמא האישית, השומרת המעבידה,

האמרי החברה נשיא עם דיניץ,
 נתקלו יהודי, שהוא גלזר, ביל קאית,

 מור שרינה הסכים גלזר קרירה. בתגובה
בל הופעות בשתי המגבית, עבור תופיע

 נראה,״ עוד אחרות, הופעות ״לגבי בד.
לכך. רב סיכוי אין כי ברמזו גלזר, אמר

 הומר- מישרד־החוץ אנשי אספו בינתיים
תול ועל האמריקאית, החברה על רקע
 האחרות. העולמיות היופי מלכות דות

 קורפוריישן יוניברס מיס כי להם התברר
הב משרשרת אחת מיסחרית, חברה היא
שו מעסקים עסקים שלהן מיסחריות רות
 הם שלהן בעלי־המניות רוב אשר נים,

 מישרז״החוץ גם אולם יהודים. דווקא
 בראש־וראשו- הם בעלי־החברה כי הבין,

 כ־ הידועים אמריקאיים, אנשי-עסקים נה
• למופת. ומארגנים אנשי־עסקים
 מיס על שהופעלו הכבדים התותחים

ה את קצת הבהילו קורפוריישן יוניברס
 רינה שערכה הביקור האמריקאית. חברה

כדי שבוטל, כמעט בארץ השבוע מור

ישראל. כידידת הידועה מימין),

 לקראת הוחלפה מור רינה של הרישמית המלווה
 (יושבת כ״ץ בג׳ון המלכה של ביקור־המולדת

המילחמה. את ולמנוע לנסות כדי נשלחה כ״ץ

תמימה. שנה למשך מור רינה ש? אבא
בחי בדבר הידיעה לארץ הגיעה כאשר

 כמים הישראלית מלכת־היופי של רתה
 המיש־ אנשי מישרד־החוץ. צהל יוניברס,

 מתת־שמיים: לידם ■נפלה כי חשבו רד
הי לפי אשר יפהפיה, ישראלית צעירה
ביו אינטליגנטית גם היא שהגיעו דיעות

התו את עימד, נושאת צברית, ומאד תר
 בעולם ליפהפיות המוענק ביותר הנישא אר
התע את היטב לשרת תוכל זו צעירה —

המגבית. פעולות ואת הישראלית מולה
 קל עד־נמה שזכרו מישרד־החוץ, פקידי

 מל־ של הופעותיהן את לארגן היה להם
ל שנסעו בעת הישראליות כות־היופי

 לרגע חששו לא הבינלאומיות, תחרויות
 בתוכניותיהם. להשתבש עלול משהו כי

 השבועון למערכת טלפון כי ברור הייה
 ישיר טלפון או המישרד, ממנכ״ל לאשה

 היא שבה הארץ נדשגריר למלכת־היופי
 הסברה הופעות של לשורה יביא תימצא,

ישראל. עבור מור רינה של והתרמה
 שהגיעה לפני עוד נפלה ההפתעה אולם

הת לאשח למערכת הפנייה לארץ. רינה
הוס למישרד־החוץ כבלתי-מועילה. גלתה

הש של מרשותו יצאה מור רינה כי בר,
 המיס״ החברה נחלת והפכה הישראלי, בועון
האמריקאית. חרית

מירוש הוראות על-פי שערך, מגעים
שמחה בוושינגטון, ישראל שגריר לים,

להמ כאן עליה להשפיע יהיה שאי־אפשר
 רק אולם האמריקאית. החברה פי את רות

 פרטיות בסנקציות איימה שרינה אחרי
הביטול. איום בוטל משלה,

ת א ח  המלכה מ
בכלוב

ד ך ע  בכל החברה עשתה אחד מונע צ
 אחת רינה, של הקבועה המלווה זאת.
 ב־ נשארה מיס־יוניברם, חברת ממנהלות
 בכירה פקידה תפסה מקומה ואת נידיורק

 שיער בעלת נאה, אשה בחברה, אחרת
ונוק החלטי וסיגנון־דיבור לוהט אדמוני

 ישראל כירידת ידועה כ״ץ כ״ץ. ׳ג׳ון שה,
 וכאחת במדינה, שונים לאישים ומקורבת

מנ בארצות־הברית. בני־ברית ממנהיגות
 של קשריה כי חשבו, מיס-יוניברם הלי

 לחברה יעזרו שלה, הציוני והרקע כ״ץ,
בישראל. ההידורים את ליישר שלהם
ליש מור רינה שהגיעה לפני עוד
 מוכן היה כבר בחירתה, אחרי ראל,

המל כל תולדות ובו תיק במישרד־החוץ
 שלהן החוזה את שהפרו העולמיות כות
 ש־ לאחר קורפוריישן, יוניברס מיס עם

 מלכת־היופי היתה ביניהן הבולטת הוכתרו.
 יוניברס כמיס שנבחרה ארגנטינה, של

בהזכרת די קפגלי. נומרה ,1960 בשנת


