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רוימסיזם לסובלי מחלקה בארץ. זה מסוג היחידי המוסד ליטציה.

בערב 9 עד פתוח המוסד

דה1דו1הע הרשימה
 עד הוקטנה שהתביעה לאחר המשפט בניהול

 טרם שהתובע כשהתברר מגוחך. למינימום
 להשיג האישית שאיפתו על לחלוטין וויתר
המצומ הסעיף במסגרת לפחות המור עונש

וב שטילפן למי לטלפן הסניגור מיהר צם,
גזר־ את לקבוע בחדרו השופט שישב שעה
 מאנשי אחד עם הסניגור אליו נכנם הדין

הכללית. התביעה
 גם נוכח בו מעמד׳ באותו שנאמר מה

 ציין בו בגזר־הדין, כך אחר השתקף רחביה,
ה של בעמדתה ״בהתחשב בפירוש: השופט
מה אחד כל על מטיל הנני הכללית תביעה

 750 בסך קנס שכטר ודוד משה נאשמים
 חודשים ששה וכן מאסר, חודשי ששה או ל״י

תנאי.״ על מאסר
 מאד כדאי כי הוכח בו גזר־דין, היה
הציבור, כספי את ישראל במדינת לגנוב

הנכונים. במקומות נכונים קשרים לך יש אם
 להתעשר רק לא איפוא, זכו, שכטר האחים

 גם אלא אזרחיה, ולחם המדינה חשבון על
 אותם שדן המדינה, חוק של בחסדו לזכות
מה. משום והסלחנות, הרחמים במידת
 המדינה של צרתה בשעת כי ברור, היה
 על להקל הזדמנות שכטר האחים ימצאו

ה מרווחיהם מעט ולהחזיר הגמיש מצפונם
והבלתי־כשרים. כשרים

שכטר, במשרד הטלפון כשצילצל השבוע,
הטו־ מערכת השפופרת. את המזכירה הרימה

 האחים שם כי לכן קודם כבר שידעה חזה, לס
לקרן־המגן, התורמים ברשימת נפקד שכטר
הדבר. בעל מפי העניין את לוודא רצתה

 הקול אמר שכטר,״ מר את מבקש ״אני
למזכירה.

המזכירה. ענתה לדבר,״ נא ״בבקשה,
 מעבר הגברי הקול אמר שכטר,״ ״כאן

?״ מדבר ״מי לקו,
 העולם ממערכת מדברים כאן שכטר, ״מר

 לקרן תרומתכם היתד, מה לשאול רצינו הזה.
?״ המגן

 של האופייני קולו השיב איננו,״ ״שכטר
שכטר.

קב כבר לברכה, זכרונם חכמינו, עוד כי
 אין אם :העמוקה הכלכלית המימרה את עו

תרומה. אין — קמח

ה ט י ח . ה א ט ח ה  הממשלתית החיטה שקי את מראים המשטרה של אלה רשמיים צילומים ו
 השקים הוננמסו שעליה (שמאל) המשא מכונית ואת שכטר האחים שני על־ידי שנגנבו וימין)

ת בדרכים השחור לשוק דרכם את שמצאו ם שפעלו מסתוריו ת ההם בימי קנו מופלאה. בדיי

. ס*!* ה ח ל צ ה הו ה  הממשלתי הפקח היה ערב סדי שכטר. האחים טחנת של הברזל שער ז
מת השער מנעול את חותם תו. שלא סחורה תוצא שלא להבטיח כדי עופרת, בחתי כחו  בנו

תר פשוטת היתה הפיקוח את לעקוף הטחנה בעלי בחרו בה השיטה  הבורג הוצאת : ביו
ט, השתחרר זו בצורה הברזל. מוט את שהחזיק לבן) בעיגול (מסומן המנעול. שיינזק מבלי המו

)11 מעמוד (סוף
 שכטר האחים שלושת לבית־המשפט. פרשה
 אלא חיטה, טון ששה בגניבת רק לא נאשמו

 נוספים חיטה טון 15,5ו־ השקים בגניבת גם
 הטחנה. חשבון שנערך לאחר חסרים שנמצאו

ה גנבו זו אחת שבעיסקה איפוא, יוצא,
 של הזר המטבע מקופת המכובדים אחים

ל״י. 6500 הכלכלי קיומה על הנאבקת המדינה
לה שהעדיף הנהג, מפי התבררו הפרטים

לעד־המלך. פוך
 יחיאל הסביר זאת — השערים נפתחו כיצד
 13 בטחנה שעבד הסבלים ראש פנסטר,

 מוט את המחזיר הבורג כי סיפר הוא שנה.
 על־ידי־ בזהירות. פורק השער לרוחב הבריח

כשלי לפגוע מבלי כולו, המוט השתחרר כך
 דוד האחים הממשלתי. העופרת חותם מות

 בשבועה, בעדות פנסטר סיפר שכטר, ומשה
ה את לפתוח מתי ההוראות את שנתנו הם

 ונמהר מר יום ובאותו זאת, בצורה שער
 לא המכונית, את ווקר הפקח עצר כאשר

ה את מחדש כראוי להדק אפילו הספיקו
המעשה. לאחר בורג,

ה ולכל לו מה שטרן, דוד והטרמפיסט
 העסק. בכל החיה כרוח נתגלה הוא ז עסק
 הלחם את ששיתק והוא הנהג את שכר הוא

הצר.
 ההאשמה פרטי והלכו. הסתבכו העניינים

 הסוהר לבית האחים את להכניס עלולים היו
 המחוז פרקליט עוזר והתובע, שנה. 21ל־

 להשיג שהחליט כמי נראה רחביה, שמואל
המכסימאלי. העונש את

 המחוזי. בבית־המשפט חל המהפכני המיפנה
 לראות שבאו לחם אוכלי עשרות ישבו באולם

 מפי הלחם פת את שגזלו לאלה ייעשה מה
 הדבר הוסכם כאילו לפתע, המדינה. אזרחי
 כי והודיע הנאשמים של סניגורם קם מראש,

 פי על סתם, בגניבה להודות מוכנים הם
המכ שעונשה הפלילי, החוק של אחר סעיף

 שהתביעה ובלבד אחת שנה הוא סימאלי
 לתדהמת החמורות. האשמותיה את תבטל
 הסכמתו את והביע התובע מיד קם הכל,

 השופט פני על שאפילו לאחר המפליאה.
 כמתנצל! התובע מילמל תמיהה, אותות נראו

הוראות...״ לי ״נתנו
גם השתקפה התביעה של החדשה עמדתה
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