
חת
ספורט  נקמתה את הבריטית תעתונות נקמה עתה

 כה חודשים במשך לשתוק שהוכרחה על
 תומה, עד הפרשה את מיצתה היא רבים.

 עתויים אפילו ביותר. הסנסציונית בצורה
 השייכים והטייגזס. האובזרבר כמו מכובדים

 האורגי־ת נערכו שבחווילתו אסטור, ללורד
פר פרסם1• נאלצים היו הנוצץ, החוג של

השערוריה. אודות טים
 על הלייבור את לגנות היה אי־אפשר

 את ממנה להפיק כדי זו, בפרשה שנאחז
 מעטים חודשים הדרוש, הפוליטי ההון כל

 כלליות. בחירות בבריטניה שנערכות לפני
ב להופיע כמובן יכלו לא הלייבור אנשי

בתקו שכן המידות, וטוהר המוסר שומרי
שחי פרשות ארעו בשלטון, הם היו בה פה

 היו שלא ממשלתם, שרי בין מוסרית תות
ה אולם פרופיומו. מפרשת חמ-רות פחות

ב מעורב היה סובייטי ימי שנספח עובדה
 ה־ האספקט את לנצל להם איפשרה אמצע,
הפרשה. של בטחוני
 האסורים התענוגות תוצאות תהיינה מה

 לגבי הדוגמנית־היצאנית עם פרופיומו של
השמרנים?

 השבוע שערך הקהל, דעת לחקר מכון
 עמדותיהם על בריטניה תושבי בין מחקר

תוצ כי גילה בפרשה, הקשורות בשאלות
 14.4 מאוד. חמורות להיות עשויות אותיה

נב הם כי ציינו הנשאלים מבין אחוזים
אחו 37.2 פרופיומו. פרשת מגילויי עתים

מזוע דדו אחוזים 26.4 מזועזעים. היו זים
 אין כי טענו אחוזים 7.6 במיקצת. זעים

 ציינו אחוזים 14.4 ואילו לפרשה וושיבות
מעניינם. זה אין כי

כרח־גל
ת ■כול הכוע!■ ללכ

 ספורטאית פעילות של שנים 18 אחרי
 במשך שהיה מי השבוע נפרד תהילה רבת
 שייע הישראלי, הכדורגל אליל רבות שנים
תל־אביב. מכבי מאגודתו גלזר,

 שני כי נדמה היה רבות שנים במשך
 היה שייע זהים. מושגים הם אלה מושגים

 שייע היה תל־אביב מכבי תל־אביב. מכבי
 היו הקבוצה של אוהדים רבבות גלזר.

 מכבי למשחקי באו הכדורגלן, של מעריציו
 של שלמים דורות לגבי משחק. לראותו כדי

 אגדית דמות שייע היה צעירים כדורגלנים
 מהישגיה ניכר חלק להגיע. שאפו שלממדיה

 היא שלה, הזוהר בימי מכבי קבוצת של
זה. כדורגלן של לגדולתו ליחס יכולה

 קבו־ מאותה האחרון השריד שהוא שייע,
 כבר שיחק החמישים, שנות של צת־פאר
 וחצי, 16 בגיל בהיותו הלאומית בנבחרת

 שלם, עשור במשך בה הבולטים אחד היה
 מפואר־ם, נצחונות לכמה במישרין הביא

 בו ,5:3 בשעור תורכיה על הנצחון ביניהם■
 במיבצעי־ שערים שלושה עצמו הוא הבקיע
מרהיבים. פריצה

 את זה וחייכני דינמי חלוץ חרץ אחת לא
 גביע, גמר או המדינה, אליפות של גורלה

 על תודה לו חייבת תל־אביב מכבי ,וקבוצת
בעבר. שלה העשיר המאזן

ה היו אילו זה, סטאטיסטי מחקר לפי
מקב השמרנים היו מחר, נערכות בחירות

 לעומת הבוחרים, מקולות אחוזים 33 לים
 האחרונות. בבחירות שקיבלו אחוזים 44.2

ה מן אחוזים 51.4ב־ זוכה היה הלייבור
ב זכה להם אחוזים 40.6 לעומת קולות,
הקודמות. בחירות

 לא תל־אביב ממכבי שייע כשנפרד השבוע,
 אמר לא איש טקס. שום לכבודו נערך

 רצוי. בלתי היה פשוט הוא תודה. לו
 היה יכול שלו את שעשה הבלונדי הכושי
ללכת.

 נעלי את שייע תלה לא עדיין 35 יגיל
 להופיע ימשיך הוא הקיר. על שלו הכדורגל

 אוהדים ולמשוך צופים להלהיב במשחקים,
 מה עוד שאינו למרות לראותו, שיבואו

 את גופו על ישא שעתה אלא פעם. שהיה
 נפרדה בה הצורה כפר־סבא. הפועל חולצת

 עלבון היתד, לא שלו האם אגודת ממנו
שמה על מחפיר קלון אות היתר, היא עבורו.


