
ער במינו יחיו במשאל דעתן את מחוות העולם ברחבי בחת אלפי מאות

נישואים מחולות, הורים,
 ״,56 ״צברית בחירת את כארץ ערכה הזה״ ״העולם שמערכת בזמן בו

 דמות לקביעת דומה, תחרות העולם ברחבי אחרים עתונים 20 ניהלו
 ספרות אנשי על־ידי שחובר מקיף, שאלון ארצם. של הטיפוסית הנערה
 עובד והוא המשתתפים העתונים למערכות נשלח צרפתיים, ואמנים
 קלים, בשינויים זה, שאלון וארץ. ארץ בל של המיוחד לאופיה בהתאם
 עם עתה, ״.56 ״צברית מיבצע פתיחת עם הזה״, ב״העולם גם פורסם

 שבועות שלושה כעוד שיסתיים העולמי, המיבצע של הראשון השלב גמר
 הענק, משאל תוצאות את הזה״ ״העולם מפרסם בצרפת, גדול כבנם

ארצות. 21 של האופיינית הנערה דמות את קובעות שתשובותיו

 ארצות־הברית, גרמניה, בנות ?״ בבעל תר
אמ ושוייץ פורטוגל .יפאן, איטליה, הילנד,

היחי היתד, הצרפתיה ההבנה. זוהי כי רו
 רצונו מה היודע תכליתי, בעל שביקשה דה

 טוב-לב כי ענו והמית האנגליה בחיים.
האוסטר ואילו ביותר. היפה המידה היא
ברג המצטיין בעל ביקשו והשוודית לית
עדינים. שות

אומץ־ ביקשו והיוונית הישראלית הבלגית,
 שו־ בעל חיפשה בלבד המצריה ואילו לב

 הקת- בנות שתי (מוסלמי). אדוק מר־מצחית
שא על לענות לא העדיפו והקאמרון גו

זו. לה

ז כנציגה נבחרה מי

*  בנות בכנס המשתתפות 21 תוך *
ו לפקידות מוחלט רוב ישנו העמים

ב המקובל המקצוע כנראה, זהו מזכירות.
 של הממוצעת המשכילה הנערה על יותר
 המורות צועדות )8( הפקידות אחרי היום•

 (ישראל) חיילת :נדירים עיסוקים שני ).5(
 מצריים, נציגת (ארצות־הברית). וחקלאית

 לומדת ),16 (בת המשתתפות בין הצעירה
 ראש בת גם כמוה תיכון. בבית־ספר עדיין

מהקאמרון. הכושי השבט
רחמ אחיות שתי גם נמצאות הנציגות בין
רפו לומדת פורטוגל בחירת ואילו ניות

שיי שוייץ נציגת ליסבון. באוניברסיטת אה
הלומ עשירים, הורים בת :מיוחד לסוג כת
 משהו שתמצא עד — באוניברסיטה דת

בחיים. יותר מעניין
כנר מוצאים הנערות של השונים עיסוקיהן

הראשו השאלה על כי בעיניהן. חן אה
ל תכלית שיש מרגישה את ״האם : נה

 : הכלל מן יוצא ללא כולן, עונות ?״ חייך
״1 ״כן

★ ★ ★

ובילויים הורים
 בנות משמיעות אחידה כמעט עה •י■

 ״מי : הבאה לשאלה בתשובה גם העמים \
בל נערות שלוש ?״ בחייך האידיאלית הדמות

 בת :השלוש אמם. זוהי כי ענו לא בד
 הדמות הוא אביה כי שענתה הבלגי, הקונגו

 הוריה את שציינה אמריקה, בת ;האידיאלית
צר (יליד מורה את המעריצה הקאמרון יבת

פת).
בחו בחברת יוצאות הן אם השאלה על
 שאינן אלה בחיוב. בחורות 15 עונות רים,

 נהוג אינו שהדבר מפני בחורים, עם יוצאות
 ה־ ,הפורטוגלית היפאנית, המצריה, :בארצן

 היוצאות אלה מתוך הקונגו. ובת קאמרונית
האמריק האוסטרלית, רק בחורים, בחברת

 חלקן את משלמות אינן וההולנדית אית
 כנראה, עדיין, קיימים שם הבילוי. בהוצאות

הצרופה. הגינטלמניות מושגי
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? רוקדות הן מה

 והבי-בופ המאמכו מגיפת מרות ך•
 חביבים ריקודים שני נשארו המטורף, /
ה הוואלס : הנערות של המוחלט רובן על

 זאת, לעומת בארצות־הברית, והמנגו. חולמני
 הן : יותר חד קצב על הנערות שומרות

הפוקס־טרוט. את מעדיפות
 ה- בלוז. : בדרך־ביניים בחרה היפאנית
 שתי ואילו כלל רוקדת אינה קאמרונית

הישר :ריקודי־עם מעדיפות בלבד נערות
 לשני הכוונה כי אם — הקונגו ובת אלית

ריקודי-עם. של במקצת שונים סגנונות
ושלי חיוביות תשובות בין היחס איתו

מש הן אם השאלה לגבי גם נשמר ליות
 וההולנדית הישראלית רק באיפור. תמשות

מת שאינה מצרים, בת מוחלט. בלאו ענו
בבושם. משתמשת אפרת,

דג, בגיר• <זיפמנ . *•י• ה״נ '*מ'**י **•*•ו; מיד *-•5'
דו עדציי/ **י. מ*ר*מ #מ,♦  יגד־ על ו#'״*י־ן* ̂תד׳תרער־*,
ט ־׳י מיי בה/ <*•׳* ג *״ גרה לי ג י מ העמיס בנותע
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 הנזתכנסות העמים בנות 21 מתון 16 של תמונותיהן ובו 963 הזה״ ״העולם יזתוך עמוד
באיחור. למרכז הגיעו המועמדות חמשת יתר תמונות בפאריס. הנערך (זעולמי למיבצע

שו או מעשנות אינן גם הבחורות רוב
 הצרפ־ רק למעשה, חריפים. משקאות תות
שו וגם מעשנות והאנגליה הגרמנית תיה,
 האוסטרלית ואילו חריפים. משקאות תות

 ההולנדית, הנערה שותה. אינה אך מעשנת,
שו היא : הפוכים בהרגלים לוקה לעומתה,

מעשנת. אינה אך חריפים, משקאות תה

★ ★ ★

וילדים בעזים ע?
 את הביא השאלות במערכת הבא פרק

ל נגע הוא ביותר. המגוונות התשובות | (
ה השאלה וילדים. משפחה נישואים, ענייני

ביו־ הרצויה התכונה ״מהי .היתה ראשונה

 זו בסידרה השניה לשאלה התשובות גם
 המשותף הרקע : נושאה אחידות. היו לא

נע ענו כך על ואשה. בעל בין הרצוי
 משותף. טעם דרוש : ואנגליה צרפת רות

 האמריקאית, המצריה, האוסטרלית, הגרמניה,
 והייווניה השוייצית הפורטוגלית, האיטלקיה,

 היא דתית עדה לאותה השייכות כי קבעו
 את שמו לעומתן, והשבדית, הבלגית חיונית.

ו חברתית שכבה לאותה השייכות על הדגש
ב נמצאו שוב וההולנדית הישראלית אילו
תפי — מכל חשובה כי בהסכימן אחת, דעה
החיים. בעיות של משותפת סה

 לא אשה, כל בחיי הגורלית השאלה על
ענו העמים בנות כל :דעות חילוקי כל היו

הנישו אחרי ילדים רוצות שהן בהחלטיות
אים.
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הלא-ספורטאית האנגלית

 לד,מ- חושבת העובדת הנערה אם 6ף
 על ? נישואיה אחרי גם ולעבוד שיך ! |

 מצרים, דניה, גרמניה, צרפת, בנות עונות כך
ב ופורטוגל איטליה ארצות־הברית, ישראל,

 בנישואים רואות הארצות שאר בנות חיוב.
 המפריעים מנוגדים, מושגים שני ועבודה

לזה. זה

המקו הלבוש ״מהו : הקל אל הכבד ומן
 מעדיפות העולם בנות כל ובכן, ?״ עליך בל

 מלבד וחולצה. חצאית :ספורטאית הופעה
 היא : הספורט מולדת בת האנגליה, הנערה

חליפה. מעדיפה
לג אותך מדאיג ״מה :הכבד אל ושוב

?״ העתיד בי
 מלחמה. מפני חוששות העולם בנות רוב

 כמעט הערה הוסיפו והמצויה הישראלית
שהסי מאחר במיוחד, חוששות שתיהן : זהה

 גדולים להן נראים מרחבית למלחמה כויים
 הוסי- הדנית עולמית. מלחמה של מאלו

האטו הפצצה : יותר ספציפי חשש גם פר,
מית.

ה מן כל קודם השוודית מודאגת לעומתן
 ואילו חתן לעצמה תמצא שלא אפשרות

 הוא הדימוקרטיה אבדן כי סבורה האמריקאית
 האיטל־ העולם. לעתיד ביותר הגדולה הסכנה

 בנחת חיות זאת, לעומת והפורטוגלית, קיה
 מודאגות ואינן בעתיד בוטחות הן גמורה.

וכלל. כלל
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הרחבה הקואליציה

ת י ר3ס 5^ כ מא העמים מבנות 0
 עתיד את לשנות האמונה בכוח מינות ס■/

היש הבלגית, הגרמניה, הצרפתיה, העולם.
 בדברים מאמינות והיפאנית המצריה ראלית,
 והטכניקה. המדע התקדמות :יותר גשמיים

 המחייה רמת העלאת כי מאמינה פ־רטוגל בת
 רק ואילו העתיד את שתשנה היא בעולם
 בכוח כי מאמינה שוודיה, בת אחת, בחורה

ה שלום את להבטיח בינלאומיות וועידות
עולם.

 רוכשת היית ״מה האחרונה, השאלה מול
 שוב ?״ גדול כספי בפרס זכית לו ראשונה

 היר בחורות 18 : רחבה קואליציה נוצרת
 היו מה דירה. לרכישת הכסף את מקדישות

 היתד, האוסטרלית ? הבנות יתר בו עושות
 היתד, ההולנדית ; צדקה למוסד אות* תורמת
 השוו- ;מודרני וציוד-בית ריהוט בו רוכשת

 ברחבי טיולים על אותו מוציאה היתר. דית
העולם.
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ר פ ד ס ח ו ו מי נ י מ ב

ת ףץ או צ ל, ו א ט מי מ הראשון שהוא ה
 פורסמו עולמי, בהיקף שנערך זה סוג ג '

הבינ החדשות סוכנויות על־ידי בהבלטה
 שייכתב לספר רקע ישמשו הם לאומיות.

 סיו- רשמי על אחת בל הנבחרות, 21 על־ידי
 למסע. מחברותיה והתרשמותה בצרפת רה

 בעוד בפאריס שיצא הספר, של השני החלק
 21 של יומני-הסיור את יכלול חידשים, כמה

ש הארץ על אחת כל הצרפתיות, הנציגות
ביקרה.

 ״יהיה : המיבצע מארגני שמבטיחים כפי
 תמו־ שיכלול הראשון הבינלאומי הספר זה
 ביחסי והידידות ההבנה כוח של מלאה נה

העמים.


