
^י ■ ■4 1#14/11 - * ו
מודיע: צה״ל דובר

7.12.69
המצרים של צבאיות מטרות שעתיים במשך היום תקפו חיל־האוזיר של מטוסים

עמדות ,2ס.א.־ סוללות בונקרים, הותקפו השאר בין סואץ. תעלת של המרכזית בגיזרה
לבסיסם. בשלום חזרו מטוסינו כל המצרי. הצבא של אספקה ודרכי ארטילריה
5.1.70

המצרים של צבאיות מטרות שעתיים במשך היום תקפו חיל־האוזיר של מטוסים
לבסיסם. בשלום חזרו מטוסינו כל תעלת־סואץ. של המרכזית בגיזרה

7.2.70
המצרים של צבאיות מטרות שעתיים במשך היום תקפו חיל־האודיר של מסוסים

לבסיסם. בשלום חזרו מטוסינו כל סואץ. בתעלת
21.3.70
בשלום. חזרו מטוסינו כל סואץ. בתעלת מטרות היום תקפו חיל־האוזיר של מטוסים
18.4.70
לבסיסם. בשלום חזרו מטוסינו כל סואץ. בתעלת היום תקפו מטוסים
3.5.70
תקפו, מטוסינו מודיע: צה״ל דובר

24.6.70
מטוסים. מודיע: צה״ל דובר

7.7.70
מטוסים.

לרגליהם הענלם תהילתבלונים
 נבחרת מנהל אספרגו, חוזה ניוד *ץ
 לנמל- הגיע ברזיל, של הלאומית הכדורגל ^

ישי בטיסה פרטי במטוס לוד של התעופה
 קיבלו המכס באולם דה־ז׳אנרו. מריו רה
הכדורגל. התאחדות נציגי פניו את

 בארצנו לארח והעונג הכבוד לנו ״יש
 של המהוללת הכדורגל נבחרת נציג את

״בכדורגל העולם אלופת ברזיל, . .  פתח .
דב את ההתאחדות, גיזבר בירנבוים, יאשר,

באידיש. ברכתו רי
חו אותו שיסע רבה!״ תודה חשוב, ״לא

 הם?״ איפה הם? ״איפה אספרגו, זה
 במבוכה. בירנבוים שאל ״מי?״

 רוח. בקוצר אספרגו השיב ״האלילים,״
שפיגלר?״ ״איפה
 בשיחה התערב אותך,״ לאכזב לנו ״צר
 הוא ״אבל מכבי, נציג קדישזון, קלמן
 נאנט!״ עם כבר חתום

 את להם ניתן אנחנו בעיה! לא ״זאת
 שפיגלר.״ על לנו יוותרו הם ז׳ארזיניו,

 ווסטהם עם גם חתום הוא אבל ״כן,
 דינאמו ועם ההולנדית איאקס עם הבריטית,

 אלף 200 לו מציעה קבוצה כל ממוסקבה.
 חברות ושלוש פרטי מטוס בשנה, דולאר

ביטוח.״
מכ ״אני אספרגו, אמר דבר,״ שום ״זה

 הסכום!״ את פיל
 ״מאוחר!״

 מאוחר?״ ״מה
 הכפילו!״ ״כבר
״מי?״
מאדריד!״ ״ריאל

 שפיגל?״ איפה אז קיי! או. קיי! ״או.
 בנפיקה!״ עם משא־ומתן מנהל ״בליסבון,

 לגזול רוצים אתם אותנו! הורסים ״אתם
 פייגג־ איפה העולמי! הגביע את מברזיל
בוים?״

״בסיציליה הפעם. גם אותך ״הקדימו . . . 
״וטלבי?״

 בזאגרב. פרטיזן לקבוצת הצטרף ״טלבי
 לבריסל. בדרך כבר נמצא נמצא שום יצחק
 אל־טלבדור של אזרחות קיבל רוזן צבי

בורוסית של בשער עומד כבר וויסוקר

המערבית.״ בגרמניה
 למרוט אספרגו סניור החל אסון,״ ״זה

 נשאר?״ עוד מי ״אז שערותיו, את
 מי ככה. זה ״אז בירנבוים, השיב ״או,״
 מבית״ר שרעבי ניסים עוד זה פנוי שנשאר

 הצעה הבוקר קיבל הוא גם אבל מגדיאל,
 מ־ קרוקרו מנדל מבולגריה. מאוד מפתה

 שלחו המיזוודות. את אורז בנימינה אליצור
 לא אני אם אבל לפרו. טיסה ברטים לו

 עוד אפשר להצעות. פתוח עוד הוא טועה
 יעלה זה אבל גלזר, שייע עם גם לדבר
 אגד...״ מקבוצת שיחרור לקבל כסף הרבה

 לחזור יכול לא אני הכסף. חשוב ״לא
או ישחטו ישראלי. כדורגלן בלי לברזיל

.תי . ,הנבחרת מהנהלת אותי יפטרו . . . 
 הוא בעיניים. לפלה להסתכל אוכל לא אני

 לנו יהיה לא אם לשחק שיפסיק נשבע
 אחד.״ ישראלי כדורגלן לפחות בנבחרת

 התמתח מאוחר,״ קצת בזה ״נזכרתם
 איטליה, עם 0:0ה־ ״אחרי בגאווה, בירנבוים

 הנבחרת של הלאומיים המאמנים כל עמדו
 משוואגר אוטוגרפים לקבל כדי בתור
״ובלו . . .

 ״אני אספרגו, סניור אמר יודע,״ ״אני
עסו היינו אבל בזמן, הגענו שלא מצטער

״הגביע עם קצת קים . . . 
כדורג אף לכם אין אם הגביע שוזר, ״מה

ישראלי?״ לן
אפ אולי קאטסטרופה. זאת בדיוק. ״זהו

 משהו?״ לעשות עוד שר
 אתה ״אם בירנבוים, אמר לך,״ אגיד ״אני

 מה קטן. סיכוי עוד יש להתאמץ קצת מוכן
טו סוכנות זה בסך־הכל רוצה ששפיגלר  טו

לה אפשר עוד שפיגל את משאיות. ושתי
 שום יצחק קטן. פנטהאוז איזה עם שיג

ספה, להסתפק מוכן  עוד לך יש ואם בו
 הפיט מיפעל של קיוסק לאיזה כסף קצת
 הרשקוביץ.״ את גם להשיג תוכל אולי

 אף עליו שמעתי לא הרשקוביץ? זה ״מי
 דבר.״ שום עליו יודעים לא בברזיל פעם.

 אף אותו ראו לא כאן שגם היא ״האמת
 לו יש ״אבל בירנבוים, אמר משחק,״ פעם

יונייטד.״ ממנצ׳סטר מאוד מפתה הצעה
>
!


