..חבויה ,אל תיוו בחפיס־מפשע״  -ביקש
שו־המישסוה בסיורו בנשע הגאווגן
שדיהמישטרה כיקר הבוקר ,ב
מפתיע ,במוקדי הפשע המאורגן.

השר שוחח עם פושעים וגנבים ו 
עמד מקרוב על סידורי הפשע ואיר־
גונו ,ועל הבעיות המ תעוררו ת כתוצאה
ותוך כדי פעילותו הענפה.
אנשי הפשע המאורגן קיבלו את
השר ב חביבו ת ובחמימות ,והשר עצמו
הירבה להתלוצץ ,לטפוח על כתפיים
ולחלוק מחמאות.
כמו־כן השתתף השר בעצמו בכמה
פעילויות בוקר של אנשי הפשע ה 

קובי ניב
ע □

צ מ א

מאורגן .זאת ,כפי שמסר לכ תבנו,
״ על־ מנ ת לחו ש את הבעיות בשתי
ידי.״
בסיום הסיור והבדיקה פנה שר־
המישטרה בקריאה לאנ שי הפשע ה 
מאורגן להימנע מנזקי ם לרכוש ומ־
שפיכות־דמים מיותרת .״חבר׳ה,״ אמר
השר החבר׳המן ,״אל תירו ב חפי ם־
מפשע.״

הפושעים המאורגנים ה שיבו לשר
כי אומנם י שתדלו לע שות כן ,אם כי
הדבר קשה מאד ,כפי שנוכח השר
בעצמו כ שה שתתף בפעילויו ת.
שר־המי שטרה הביע תיקווה שלמ 
רות הקשיים האובייקטיביים יגלו ה 
פושעים רצון טוב ולא יפגעו ב חפי ם־
מפשע.

ד ד □

אני חושב שכבר איזה שלושים ארבעים שנה לא ראיתי שמחה
עממית נפלאה כמו זאת שהיתה השבוע עם תפיסת השוטרים הגנבים.
העיתונות והטלוויזיה חגגו בתמונות השוטרים ה מס ת תרי ם מן
המצלמות.
הבדחנים פרחו והבדיחות התעופפו.
שיחות הסלון של יום שישי חזרו לחיים חדשים.
איזו שמחה .איזו חגיגה.
אולי כדאי ,אפילו ,להכריז על יום תפיסת השוטרים כעל חג
לאומי — יום שימחת־גניבה ,זכר לתפיס ת השוטרים.

שר-המישטרה )כמרכז( השתתח
הבוקר במארב לחיסול חשבונות
שאורגנו אנשי הפשע המאורגן,
ועמד על הקשיים שבהימנעות
מפגיעה כחפים־מפשע כעת בי
צוע המשימה.
ואני חייב להודות שלי ניראה כל העסק עצוב.
שתופסים מישהו בגניבה זה ניראה לי עצוב ,אפילו א ם הוא
שוטר.
עצוב לי לראות אנשים מס ת תרים מפני המצלמה ,אפילו א ם
הם שוטרים.
אבל מסביבי כולם צוהלים .לא עצוב להם .אדרבא ,שמח להם.
והם מצלמים שוב ושוב ושוב ושוב את האנשים ה מס ת תרי ם מפני
המצלמה.
וכולם שמחים וצוחקים וצוהלים.
כולם צמאים לדם.
כולם שמחים לשתות את כוס הדם עד תומה וללקק א ת
השפתיים.
אולי זה פשוט בגלל שכבר איזה שלוש־ארבע שנים לא היתה
כאן מלחמה טובה ,כזאת שנותנת דם לכל הצמאים.
ואם זה כן אז כדאי לסדר לעם מיד איזו מלחמה.
כי העם צמא לדם.

לממ שלה ולכלי־התיק שורת בישראל

דרוש

ערבי

תושב יהודה ושומרון

המוכן להתנגד בפומבי לאש״ף
המועמד שייבחר יזכה בפיר סו מ ת בינל או מי ת
אין הממשלה ו /א ו התיקשורת מתחייבים לקבל
את המועמד הזול ביותר או כל מועמד שהוא

חבר
הכנסת
לילדים
חבר־הכנסת שלגו ,מר טישטושי
)מימין( ,גילה גם השבוע המון
ניירות מפתיעים.
אלא שהניירות כל־כך מסובכים,
שח״ב טישטושי לא מצליח לפע
נח אותם ,אפילו בעזרת זכוכית
מגדלת.
אנא ,ילדים ,עיזרו לחבר־הב־
גסת טישטושי לפענח את הניי
רות.
ציכעו יפה את הניירות ,הוסיפו
אלופים; קשטו במעט זיונים ,ער
בבו היטב ,זירקו כמה שמות ,קש
קשו מיספר מיספרים ,טירפו את
הניירות הציבעוניים עם סירטי-
הקלטה מצלצלים ,פזרו איומים,
הכניסו לתנור לשתי דקות ,והניי
רות מפוענחים ומוכנים להגשה.
עתה כנסו מסיבת עיתונאים
והגישו להם את העוגה המרהיבה.
הם ■■אבלו בתאבון ואתם ,יל
דים ,תהיו גיבורים ויראו אותכם
בטלוויזיה.

