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 ,88 החשמונאים לרחוב
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פגישת
 ואוהדים חברים

בקריות

 בשעה ,1970 במרס 31 ג׳, ביום
 פגישת תיערך בערב, 8.45

 שלום אצל ואוהדים חברים
 91 השופטים שדרות זמיר,

 בקרית־מוצקין. המועצה) (מול
מהחצר). (הכניסה

מוזמנים. ואוהדים הכרים

^8.

ל תיתן אל סבלנות.
 עם המתוחים יחסים

 לדכא אליד קרוב אדם
ה או-טו-טו — אותך

ח הכרות יסתדר. כל
ל הקרוב נשטח דשה

ל לך תסייע עבודתך
 זאת למרות התקדם,

יש בידידים תזלזל אל
ב לא ובמיוחד נים,

להו ולא לאופי לב שים ישנות. ידידות
פורים. אחרי רק הרומנטי, בשטח פעה.
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ל שתגיד הזמן הגיע
עליו. חושב אתה מה בוס

לפחד. תפסיק ובכלל,
! פעל ! המ את עשה !

דו שאתה החשוב עשה
הש כל הזמן, כל חה

ב־ תהיה נוספת הייה
 שאינן למרות עוכריך.

— ביכולתן מאמין
אל שורו בת תצליח.

חד לחודעח עד לפחות זוגן, בבן תבגדי
מזה. ייצא לא טוב דבר שום שה.

★ ★ ★
 מן לדמויות תניח אל

 אותך, להטריד העבר
מנע במיוחד והיזהר

 אל היסטריות. רות
הברו לעייפותך תתן
 כי עליך, להשתלט נית

 אם מרצן, לכל תזדקק
 ברומן להצליח רצונן

 נטייתך למרות החדש.
ת לשבת  צא — בני
 בל לדאוג האל, בשם ותפסיק, לבלות,

אותו. תפגשי את השבוע לעסקים. הזמן

 לך מותר סוף סוף
 לא תיזהר אן להתאהב,

 אל הראש. את לאבד
גורל החלטות תחליט

כספיים, בענינים יות
 לויכוחים תיכנס ואל

ל חבריך עם מיותרים
 אם — סרטנית עבודה.

 את לבזבג הספקת לא
במכי־ שלן הכסף כל

 לא עכשיו. זאת עשי — העונה סוף רות
בעדן. הכוכבים — בקניותיך תיכשלי

★ ★ ★

 נראים שעסקיך למרות
המדרגה, בשפל השבוע

 הבא בשבוע תדאג. אל
 כדאי המצב. ישתפר $

 היחסים את לחדש לן
ול לשעבר, ידידה עם

מי על אותם השאיר
 לך מצפה ידידותי. שור

 שתביא קצרה נסיעה
טו תוצאות בעקבותיה

דראס לצעדים מתאים אינו השבוע בות.
בשבילן. לא עתה שהיברת החתין טיים.

★ * ■*

 לב תשומת תר
הזהר׳ — לה

הי אן כרגיל. העסקים
ה את למתוח לא זהר

הוא י כ מדי, יותר חבל
שני, י ימי להיקרע. עלול

מתאי־ ורביעי י, שליש
מנ־1ר להיכרויות מים

שב־ למרות — טיות
שום דבר של סופו
מזה; ייצא לא דבר

יו־ שתקדיש הזמן הגיע
בתו־ בת ולבית. לאשה
מזלן. בני מגברים

 מטפלת לא את למה ? מתבטלת את למה
 לתקן ותתחילי בראי טוב תסתכלי בעצמן?

 אם אפילו — תיקון שצריך מה כל את
 בהוצאות. כרוך התיקון

 את נצל — מאזניים בן
ה ואת לן שיש המרץ
 באופן בה שנחנת העזה
מחב תפחד אל טבעי.

 לא הם — לעבודה ריך
א רגל לן לשים יכולים

 נסיעת ינסו. אם פילו
ל תביא קרוב אדם שלי

 צרות טובות. תוצאות
 ייגמרו הכנסה מס עם

על מתקבל בפתרון

★ ★ ★
 כדי קצת לסבול משתלם שזה רואה את

 בעצמן לטפל תמשיכי 1 יפה יותר להיות
המרץ. את תאבדי ואל

 בחברת לצאת תשתדלי
מן המבוגרים גברים  מ

ש מעשר יותר בלא
תפ — עקרב בן נים.
 הזמן בל לחשוב סיק

ה כספיות. בעיות על
ה הצד על יסתדר כל

 למרות — ביותר טוב
 להימשך עלול שהשפל

 תעשה אל שבוע. עוד
 למיכ- צפה זהיר. היה גורליות. עיסקות

עתידן. את שישנה השבוע, חשוב תב
★ ★ ★
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 דבר של בסופו
לטובתך. הדעת

 לן ללכת יתחיל סוף סוף
 אותן יאהבו הפעם סבלת.

 אותן. ויפצו אותן קו
 מחו״ל שיגיע מכתב
 לא בשורה עימו יביא

לע מה נעימה. כן כל
להצ אפשר אי שות?

ב וגס באהבה גם ליח
 שבוע. באותו עסקים

ה אומרים בפירוש כן
 — קשת בת כוכבים.

 אס אפילו תקנאיו אל
 — קצת בן בוגד הוא
ויאהב אלין יחזור הוא

 מספיק באהבה.
יפנ־ באמת, על

ןןשה
ד2< ב מ ב נו ב / - 
2:׳;י ר 0 ב מ צ ד ׳ ב

יותר. עוד אותך

★ ★ ★

טו תוצאות עימה תניא קצרה נסיעה
 מה על היטב שתחשוב בתנאי — בות

תג אל עושה. שאתה
ה לאנשים צער רום

והק — אלין קרובים
 תשו- הרבה להם דש

 לדאוג תפסיק מת-לב.
 בעבודה להתקדמותן

 שבוע יסתדר. הבל —
להתקשרו מתאים לא

חדשות. רומנטיות יות
ש למרות — גדי בת

 עתה לן נראה הבל
 תרים במסיבה גדולה הצלחה — שחור

ת לן אל. א ר מו ת תכנני ה א ר ק ץ. ל הקי

★ ★ ★
 על שהבאת בצרות אחרים תאשים אל

 מהן. לצאת כדי שצרין מת ותעשה! עצמן,
 בת שתתבגרי, הזמן הגיע
 לא זה היופי — דלי

ל לדאוג ובמקום הכל,
 — החיצונית הופעתן

 פעם שתקראי כדאי
שייכ ותיק ידיד ,ספר.

 יביא — שוב לחיין נס
 במעמדן שיפור עימו

להצ תתני אל החברתי.
 לסובב לן הצפויה לחה

מוסי הראש. את לן
 הנוצץ* ״החוג לן. תועיל קלאסית קת

אכזבה. לן ויגרום מזויף הינו שלן

־*־ ★ ★
ודו רגיש, אדם אתה

 ליקיריך הזמן בל אג
 את עוזבים שהם ברגע
הירגע, ראייתן. שדה

מס הם הירגע. חביבי,
 בלע- גם טוב תדרים

ש הזמן הגיע דין.
 אמון קצת לן יהיה
 קצר חופש אדם. בבני

 מאד לן קרוב מאדם
 זה — בת-דגים תועלת. לן יביא מאד

ו חיים, עשי תבלי, תצאי, שלן. השבוע
 ברצינות. כן כל החיים את תקחי אל

 בחודשיהבא. והותר די זמן לן יהיה לזה
ואחראי. עמוק דעת לשיקול תצטרכי אז


