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ק״ תמונה) (ראה באנגלית הכרזה קוראת כשרים!״ ישארו ששוטרינו ל
 ״כושר״ שהביטוי למרות (״מטורף״). מד האמריקאי ההומור בירחון שהתפרסמה

 שוטרים לאיזה ספק למישהו להיות צריך לא הרי והעברית, מהאידיש לקוח
הכרזה. מתכוונת

 תופעות את לגנות מיועדת זו, היתולית כרזה מאחורי המסתתרת הכוונה
 לומר שניתן מה כל עם ישראל, שמישטרת האמריקאית, במישטרה השחיתות
 בארצות־הברית שהכושים בכינוי כמובן טמון הבדיחה עוקץ מהן. נקיה בגנותה,

 פיגס — האמריקאים השוטרים את בו לכנות נוהגים שם, השמאל ואנשי
(״חזירים״).
 לאחרונה שמתרחש מה לפי הרי טיפוסית, אמריקאית היא שהכרזה למרות

 מתרגם היה מישהו אם מזיק היה לא כי נראה ישראל, מישטרת של בעולמה
 לעברית, הכרזה את

בכו הסמל את מחליף
 ותולה המישטרה, בע

 ה־ תחנות בכל אותה
בארץ. מישטרה

 העיקריים הנכסים אחד
 ישראל מישטרת של
השו של תדמיתו היא
 למרות הישראלי. טר

 רבה הגזמה זו שתהיה
 מצד נהנה שהוא לומר

ה של מיחסים הציבור
השו כמו ואמון ערכה

 הרי למשל, הבריטי, טר
 את כלל להשוות אין

שוט של למצבם מצבו
 ניו־יורק, או פאריס רי

 חוגים בעיני שהפכו
 שנוא לסמל רחבים
ה תכונות את המייצג
 של והדיכוי עריצות

השילטון.
ה המערכונים באחד
 שלישיית של קלאסיים

 שואל החיוור הגשש
 ישראל את בנאי גברי

שו ״תגיד, פוליאקוב:
האזרח,?״ את אוהב טר

 משיב אוהב,״ ״בטח
פולי. לו

 רושם הוא למה ״אז
 מוסיף ?״ רפורטים לו

ומקשה. גברי
 שמתרחש מה לאור

 לא כי נדמה לאחרונה
 והפאנץ׳ היום רחוק
 המחץ״) (״שורת ליין
 ל: תשונה המערכון של

 את אוהב השוטר ״אם
 הוא למה אז האזרח,

אותו?״ הורג
 של מקרים מדי יותר

 באזרחים שוטרים יריות
 לתאר יהיה שאפשר מכדי האחרון, בזמן אירעו המקרים) בכל פלילי עבר (בעלי

 את לשנות ארוך בטווח העלולה בתופעה, בלבד. מקרי מאורעות כצירוף זאת
זה. בגליון המישטרה מידי מוות הכתבה עוסקת הישראלי, השוטר של תדמיתו
והקי המהירה ההתגברות זו. חמורה בבעיה עמדה לנקוט קשה ספק, אין

 הישראלית! החברה מחיי פינה לכל כמעט החודרת האלימה הפשיעה של צונית
 שאינם הישראלי, התחתון העולם אנשי מצד חם בנשק והולך הגובר השימוש
 ,ליצירת תורמים — ובשוטרים באזרחים פושעת בקלות־דעת לירות מהססים
 אזרחים נוטים בגללה היסטריים, לסימדים לפעמים המגיעה ציבורית פסיכוזה

מקרה. בכל כמעט עבריינים, נגד חם בנשק השימוש את להצדיק רבים
 היודעים השוטרים, של מניעיהם ואת הרגשתם את גם בקלות להבין ניתן

 להשתמש ממהרים חייהם, את לסכן עלול חובב עבריין אחרי מירדף כל כי
 השוטר רצח בעבר. מאשר ומוסריים משמעתיים מעצורים בפחות בנשקם
 הקרקע את השמיט כאילו פורץ, לתפוס שניסה בעת בתל־אביב, זייצמן שמואל
 מצד בנשק שבשימוש הפזיזות על בעבר שמחו אלה כל של לטיעוניהם מתחת

השוטרים.
 רגשי מתוך לאחרונה, האוהדת הציבורית האווירה ולמרות זאת כל למרות

 המצב עם להשלים אי-אפשר השוטרים, של האלימות תגובותיהם את נקמנות,
 הדמים, ■מעגל את מקום שהוא באיזה להפסיק צריך ומתדרדר. ההולך הנוכחי
בעצמו. מוות גזר־דין לבצע שוטר לכל עונש־מוות, בה שאין במדינה המניח,
 לאנשי מוות גזר־דין ושוללי מחייבי בין הוויכוח בישראל נטוש היום עד
 היא המוות עונש שוללי של ידם ישראל של למזלה הערביים. הטירור אירגוני

 תחמיר רק יתפסו אם עונש־מוות להם שמצפה הידיעה כי הנימוק העליונה. על
 אחד עדיין הוא — מותם עד להלחם נכונותם ואת החבלנים של ייאושם את

המוות. עונש שוללי של ביותר החזקים הטיעונים
 התחתון בעולם המלחמה על גם זה כלל להחיל לא ׳מדוע סיבה שום אין

 בכל למוות דינם את ולחרוץ בהם לירות עלול שוטר כל כי הידיעה הישראלי.
 יותר גדול למיספר גורמת רק היא בפשע. מלעסוק עבריינים תרתיע לא שעה,
בשוטרים. ולירות חם בנשק להשתמש עבריינים של ויותר

 ערי רחובות הפיכת תהליך את למנוע כדי לירות להפסיק צריך מישהו
 ידידת של הדוהרת לאינפלציה מחסום לשים !20ה־ שנות של לשיקאגו ישראל

במדינה. האדם חיי ערך
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״מד״ של ההיתולית המודעה
כשרים!״ יישארו ששוטרינו ״דאג
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