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 תוספת לקבל תוכל
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״המתחדש״ מהמראה לעיניים צבעוניים״ ״סרטים
 במשך אלא, לאופנה מאופנה רק לא מתחדש — ״רבלון" של ״המתחדש״ המראה
לשעה, משעה (כמעט) גם היממה,
 ולא כצעיף־משי האשה של פניה את הולם הוא גמיש, ״המתחדש״ המראה

כמסכה־קשוחה.
 וחמים. מלבב אך — כאחד) (ופשוט מורכב אצילי, מחוטב, ״המתחדש״ המראה

 הרמוניית־הגוונים אן חפשיים־לבחירה, שפתיים) עצמות־לחי, (עיניים, קוי־האיפור
צו־האופנה. —

 שונה איפור בכללי״האופנה, דף־חדש פותח ״רבלון״ של ״המתחדש״ המראה
:היממה לשעות

לטיול־קל). לקניות, (לעבודה, בוקר איפור *
ולקבלת־אורחים). (לביקורים אחר״הצהריים איפור *
מיוחדים). ולאירועים למסיבות (לבילוי, ערב איפור *

.1970/71 חורף—לסתיו ״רבלון״ של החדשה האיפור אופנת זוהי ! ובערב ביום בבוקר,

 פותח השבוע
 (בר־קמא) גרג אולפן
שבועיים של ערב קורס

קצרנות -
או עברית אנגלית. ו/

מובטחת! הצלחה
הרשמה:

 236209 טל. ,5 גורדון :ת״א
 18 בצלאל ״הפקיד״, : י־ם

״במעלה״. בית־ספר : חיפה

מכתבים
השנה איש 8

. . דיין. משה — ספק ללא .
תל-אביב כן־חור, עירית

המכ בצורה עתידנו על שהשפיע האדם
רוג׳רם. ויליאם הדעות: לכל ביותר, רעת

נתניה שמוקלרש, יעקב

חוסר :■
כושה

והכנ הממשלה שחברי מכן מתפלאת אני
 החיים רמת את להוריד התביישו לא סת

מ ומעוטי־יכולת, ילדים מרובות ממשפחות
של ממשכורותיהם כל ראשית להוריד בלי
 יש הסכום אותו את .250/0 הפחות לכל הם
הבכירים. הפקידים מכל להוריד גם

 לצמצם יש :לעשות יש אותו נוסף דבר
 המכוניות האש״ל, דמי את למינימום עד

 — למכונית הכרחיים ובמקרים המיותרות
זוטה. במכונית להחליפה

 כשהוא באוטובוס לנסוע יכול שר גם
רעבות. משפחות וכשיש בתפקיד לא

מו שירותי על המיסים את להכפיל יש
 על הישירים המיסים את ולהעלות תרות

תועפות. הון המרוויחות החברות
 למשפחה ל״י 15 של המוצעת התוספת

לרש. לעג היא ילדים, מרובת
 ילדים של העגום במצב בהתחשב כן, כמו

 ערבים מיעוטי־יכולת, של גדולות ממשפחות
 מס־חינוך להטיל לדעתי יש כאחד, ויהודים

גבו משכורות בעלי בנים חשוכי על מיוחד
עניים. לילדים חינוך לתת כדי הות

עמיר קיבוץ תל, קה3ר

 להסיך איף ■1
ציבור? כספי

 רב כסף שתחסוך הצעה להציע ברצוני
את מחזיקים רבים שאנשים ידוע למדינה.

צור
 מקבלים הם המדינה. חשבון על ריכבם

המדינה. מקופת הרכב החזקת הוצאות את
 זו, זכות אנשים אותם מכל ישללו באם

 ולא למדינה גדול חיסכון יהיה שזה הרי
חדשים. מיסים להמציא צורך יהיה

 יוותרו שאנשים הגיוני שיותר בטוחתני
יצט אחרים אנשים מאשר מכוניותיהם על

מזון. על בהוצאות להצטמצם רכו
קריית־חיים צור, מלכה

 אדמה כסר, ■
ושלום

 בדרך שלום לעשות ישראל גם תוכל אולי
ת של י נ  לוותר יכולה שאינה טריטוריות ק

? עליהן
הכ ניכסון כי פנטסטי, כל־כך אינו הדבר

 הרוסים את לסלק היא ממטרותיו שאחת ריז
.לדולרים זקוקים ודאי והמצרים ממצרים, . .
ארצות־הברית אינדיאנה, גנמור, אריה

 חשיבותה ■
דיעה של

 לעובדה תשומת־ליבכם את להפנות רצוני
 המועצה של האחרונה בישיבה מעניינת:
 של העליון הגוף הפלסטינית, הלאומית
ה יוזמת עם יחד נדחתה, החבלה, אירגוני

 להקים ההצעה גם האמריקאית, שלום
 וממשלה המערבית בגדה פלסטינית יישות

זמנית. פלסטינית
 להקים היחידה ההצעה שידוע, כמה עד

המערבית, בגדה זמנית פלסטינית ממשלה
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