
בעולם

 האביב בשח־וז את !ולנשיות ליופי להתחרשות, משחוקקת את אביב!
 המציעה אינטתשיתל", ״טריומף של החדשה האביב בקולקצית תמצאי

 ״טריומף של המיותרת בשיטה גוונים. בשלל דגמי□ של עצום מבחר לך
 טעמך, את גזרתך, את ההולם הדג□ את לך לבחור חובלי אינטרנשיונל״ ״

 הן אינטרנשיונל״, ״טריומף של החזיות כי אישיותך. ואת מידותיך את
 שיובא וחדיש מעולה מקצועי ידע על המבוסס בישראל מהפכני חידוש

וברמה מעולה באיכות מחזיות לחנות לך והמאפשר מאירופה מכבר לא
מוב ו א ל .ונ ל אשה היי נאה. היי אביבית. היי ת כ ך ב רי ות עם אב ונל״. ״טריומף של החזי אינטרנשי
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ירדן!
החוטפת

לדמשק
 מספר חודשים לפי זנתה חאלד ליילה

ב רימון שלפה נאשר עולמי, בפירסום
 ללוד, מרומא נדרנו שהיה ט,וו,אי. מטוס

 לאחר בדמשק להנחיתו טייסו את הנריחה
ב לוד. של שדה־התעופה מעל נבר שחג

 שני בדמשק ננלאו^ חטיפה מאותה תוצאה
 וסאלח סמואלוב הפרופסור ישראלים,

מועלם.
 ה־ מאמצעי לאחד ליילה הפנה לאחרונה

 לשיחרור העממית החזית של פירסום
ב שהתפרסם עמה ראיון להלן פלסטין.
שטרן: הנפוץ הגרמני שבועון

 וששים. מטר על עולה אינה קומתה
 האחת, בידו גיזרתה את להקיף יכול גבר
 לצבעי כלל זקוק אינו השחום פניה גוון

כ השחור שערה לקווצת מתחת איפור.
 תנועותיה יוקדות. עינים זוג מציצות עורב
 נראית היא מיני בשמלת גזעי. חתול כשל
כחתיכה. לוודאי קרוב

 בחצאיות הולכת אינה חאלד ליילד, אולם
 של בתי־הקפה בקרבת מטיילת ואינה מיני

 מדים לבושה היא באירופה. הגבוהה החברה
 החזית־ במשרדי מושבה ומקום ירוקים

ב שברבת־עמון. העממית־לשחרור־פלסטין
 מקום היה הבינלאומי המשפט לכללי התאם

 עם כלא תא שונה: להיות צריך מושבה
מסורג. חלון

באר בינלאומי כפשע שנחשב מה אולם
 ערב בארצות נחשב המערבית התרבות צות

 ליילה הגבורה של תמונותיה גבורה. למעשה
הח ארגון של האימונים במחנות תלויות

 מופיעה דמותה משתייכת. היא אליו בלה
 בולים ואף תעמולה חוברת בכל כמעט

 נושאים הארגון ידי על שהוצאו מיוחדים
 לחטיפה, שותפה דמות ואת דמותה את

אסאוי. סלים
גב ממחמאות נרגשת אינה היפה ליילה

״מחמ אומרת: היא הרצינות במלוא רים.
 בעיני החשוב הדבר מענייני. אינן אות
 עוד אנו אין ערביה. כאשה תכונתי הוא

הרמון.״ בנות ואיננו ומטומטמות בורות
 הכתיבה לשולחן מעל מתכתי. גוון לקולה

 גווארה, צ׳ה תמונות תלויות שבמשרדה
הסיס תלויה מלמטה ומאו. מארקס לנין,
 שווה נשק פלוס שבהכרה ״סוציאליזם מא:

שחרור."
 קיבלה עצמה ליילד, גכרים. איזה

 הילדים 12 בת משפחתה מערבי. חינוך
מל לאחר ללבנון מחיפה לדבריה היגרה

באו קבלה חינוכה את העצמאות. חמת
 ולאחר ביירות של האמריקאית ניברסיטה

 ובנסיכויות בכווית כמורה שימשה מכן
 הימים ששת מלחמת לאחר הפרסי. המיפרץ
מעבודתה. התפטרה

 צבאות כי לדעת שנוכחה לאחר לדבריה,
 בישראל, להלחם יכולים ואינם הוכו ערב

 החייבים הם הפלסטינים כי למסקנה הגיעה
 לרבת־עמון באה היא נשקם. את ליטול

קורם לאחר העממית. לחזית והצטרפה
להפעיל למדה חודשים ארבעה של גרילה

 חבלה. מנגנוני להרכיב ואף שונים נשק כלי
מלאכת לליילה הוצעה הקורס תום לאחר

המטוס. חטיפת
 אסאוי, סאלם החטיפה, לביצוע שותפה את

 ברומא, המבצע, לפני בלבד קצר זמן הכירה
 בדרכו למטוס שעלו לפני ספורות שעות

כרטיס לעצמה רכשה ליילד, לתל־אביב.
 לבנה, מכנסיים בחליפת הראשונה. למחלקה

 הייתה ענקיות ומשקפיים רחב קש כובע
 ״לידי מספרת: ליילד. מרהיב. מחזה וודאי
 כששאל בוהות. בעיניים בי שהביט גבר ישב

 בולי־ אגי כי לו השבתי מוצאי מה אותי
 לאחר השיב. לעצמי,״ תארתי ״כך ביאנית.״

 הוא וכי אמריקאי הוא כי לי סיפר מכן
 לא אותה אמו את לבקר לאתונה נוסע
שנה.״ 15 ראה

ב נסעה ליילה, נזכרה החטיפה, לאחר
 ממוצא האמריקאי יושב כשלידה אוטובוס

 בכה ״הוא במטוס. לידה שישב יווני,
 זלגו ״הדמעות מספרת. היא כתינוקת,״

 מברק שאשלח לו הבטחתי כמים. מעיניו
ה אולם טוב. שלומו כי ואמסור לאמו

!!!״ גברים איזה לזלוג. המשיכו דמעות

רפואה
דיאטה

מוגחגת
מזיק שהשומן כיום יודע מודרני אדם כל




