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 ק־ג 1.5 במשקל קופסת.*ספריימיקס־ כל
 אבקה. כוסות 12בי מכילה

 אחוזת לאבקות זאת תשחי אם
 ב־ספריימיקס׳ כי וזחכחי

 חר.1י הרבה מקבלת את
 היחידי. החסכון איננו זהו אך

עדינים אריגים על שומרת •ספו״מיקס

 שלך הכביסה מכונת על ומגנה
 לך נחסכות ובכך׳ ־ חלודה מפני

 נפש. ומפח רבות הוצאות
 רגיל בלתי ניקוי כושר דספו״מיקס* והעיקר:
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במדינה
)32 מעמוד (המשך

 לראותם, שניתן שטחים, נמו מוחשי דבר
התקד כמו לראייה, בלתי־ניתן דבר עם

ספו במילים תימצת, הוא לשלום.׳׳ מות
 ואת המחלוקת משמעות את אלה, רות

 שהושג ההסכם של האמיתית משמעותו
השבוע.

ת מדיניו
ר מי תראו ב ד !מ

 דיין משה
 כתסקיד
המומר״זהכעיס

 בדיחות נשארות אינן פוליטיות בדיחות
 — קצר זמן תוך הופכות, הן בישראל.
 הבן על היהודית הבדיחה גם מציאות.

 רחמים אחר־בד וביקש הוריו את שרצח
 השבוע הושמעה יתום, הוא כי בטענה

 שהשמיע שהאיש אלא נוראה. ברצינות
קומית. דמות בעצמו כבר הפך אותה

 דיין, משה לשעבר, שר־הביטחון זה היה
 מכל יותר אישי באופן האחראי האיש
 לחתום נאלצה שישראל לכך אחר, אדם

מוח מדינית תמורה ללא הסדר־ביניים על
 מרכבת על האחרון ברגע קפץ ואשר שית׳

נגדו. קולו את והשמיע להסדר המתנגדים
 מאשר ביותר צורך היה מועמד. לא

 לטעון, כדי טוטאלית ואטימות מצח־נחושה
מח הצפוי ״ההסדר כי דיין, שטען כפי
מבחי וגם צבאית מבחינה גם אותנו ליש
 עם המיקוח יכולת מבחינת גם מדינית, נה

 בארצות־ התלות מבחינת וגם הערבים
הברית.״

 בכושר־ ,כדרכו מזלזל, דיין שמשה או
 לקה עצמו שהוא או העם, של הזיכרון

 עצמו דיין משה זה היה שכן בזיכרונו.
 יום־ מילחמת לפני עוד ותבע, שהציע

למצ ותוותר תיסוג שישראל הכיפורים,
 הסדר של במיסגרת בסיני, שטחים על ריים

ש מהתמורות אחת ללא אף וזאת חלקי,
הנוכחי. בהסדר ישראל קיבלה אותן

 האיש הוא כי דיין משה סבר שאז אלא
 את לרשת האמריקאים על-ידי המיועד
 כראש־ממשלה. מאיר, גולדה של מקומה

 ללא מגש, על להם להגיש מוכן היה הוא
 הוא החזרתו שאת מה בדיוק תמורה, כל

עכשיו. מגנה
 ביום־הכיפורים, שאירע מה אירע בינתיים

 וקלות חוסר-הכישרון בגלל רבה במידה
 חזרו המצרים כשר־הביטחון. דיין של הדעת
 של ועמדת־המיקוח עצמם, בכוחות לסיני

 דיין אך בהרבה. נחלשה ישראל ממשלת
קרה. לא זה שכל פנים מעמיד
 דיין שמשה בעת חודשים, מיספר לפני

 דרך ממסעו חזר הוא ביפאן, לביקור יצא
 לארוחודבוקר נפגש שם ארצות־הברית,

 קי- הנרי הד״ר האמריקאי, שר־החוץ עם
 לפני קיסיגג׳ר קבל שיחה, באותה סינג׳ר•

 רבין, יצחק שמגלה הקשיחות על דיין
 הסדר־ לקראת במגעים כראש־ממשלה,

 בעיני חן לשאת שרצה דיין, נוסף. ביניים
 ספק בבדיחה ספק אז, לו אמר קיסינג׳ר,
 איך יודע אני אותי• ״תשאל :ברצינות

 ימי כי דיין סבר אי רבץ.״ את לרכך
ספו בראשות־הממשלה רבץ של כהונתו

 מועמד יהיה הוא כי קיווה ועדייו רים׳
 קיסיג־ בפני החנופה לתפקיד. פוטנציאלי

 אם כי הרושם, את ליצור אז נועדה ג׳ר
 הסדר-הביניים על המשא־והמתן ינוהל
ל מוכן יהיה הוא רבץ, עם ולא עימו,

יו הרבה מרחיקי־לכת ולפ-שדות וויתורים
תר.

 השתנה שבינתיים אלא קומי. גיבור
 בראשות־ מעמדו את ביצר רבץ ד,מצב.

 שכי־ דיין, משה בפני חששו גם הממשלה.
ארו תקופה במשך ושיקוליו צעדיו את ווו

 על מהלכת בדיחה הפד דיין משה פג. כה׳
 את לערער בכוחו שהיה בעת שכן, שתיים.

 נגדו, אופוזיציה ולגבש רבץ של שילטונו
 מנקיטת ונמנע הסעיפים שתי על פסח הוא

מפורשות. עמדות
 ממשית, השפעה כל הסר כשהוא עתה,
 מילבד השוטים, חסידיו אפילו כאשר
 בשבני־טיפו־ !אותו נטשו בן־פורת, מרדכי

עמ לנקוט מעזים פרם־יעקובי, הצמד חיו,
מ ולהשתחרר לדעתו, בניגוד עצמאית דה

 דם,״ פתאום ״קיבל דייו — השפעתו
העממית. העגה כלשון
 ברצינות ציטטו, עדיין עיתונאים כמד■
 הם- בגנות דיין של אימרותיו את נוראה,

 הוא כי כנראה, שכחו׳ הם דר־הביניים.
לעמי מדיגודישראל את שדחף האיש היה
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