במדינה
)המשך מעמוד (61
הספיק אפוטקר ולזכות בתלונה נוספת: ,ה 
פעם במישטרה.
היה זה ׳אחרי שלקח  100אלף לירות ,מ
כספיה של חיה ברנפלד ז״ל ,אחרי שמונה
באפוטרופוס ׳עליה ורעל רכושה ,׳מטעם בני-
מי׳שפחתה ,יעוד לפניי :מהתה.
חיה ברנפלד !שהתה בסנטודיום גיל ב־
קרייות־טיבעון ,וכל ׳רכושה הופקד אצל
אפוטקר .אלא שפנייותיו ׳שיל המיוסד לקבל
את התשלומים המגיעים ליו מהאפוטרופוס
לא זכו במענה .עד ׳שינערו הבירור בין
הסנטוריום למיזשפחה ,כבר נעלמו עיקבו־
תיו שיל יוליזס ׳אפוטקר■ ,ולמדור הרמאויות
של מי׳שטרת מחוז תל-יאב״ב לא נותר אלא
לסגור את תיק החקירה ׳שזה־׳עתה נפתח,
ולהכריז על עורך־הדין כעל עבריין נמלט.
׳ואז ניעורה לחיים ׳ליישיכת עורכי־הדין,
ולפני ימים אחדים -הגישה קהסלנה מיש-
טעתית נגד עורך-הדין יולי׳וס אפוטקר.
אולי זה יבחיל אותו.

יעקב אגמון ,מנחה ׳תוכנית הרדיו ביוה
■ומצב־רוח .יותר מכל מעשה אחר שנעשה
בשבועות האחרונים משקפת תלונתו של
העצני את .אווירת ציד־המכ׳שפהת ההולכת
ומשתלטת יעל המדינה.
״איני מבקש להגיש ותלונה על המגמה
הפוליטית השמאלנית בתוכניתו של יעקב
אגמון,״ כתב העצני במכתבו.״ אין המדובר
במגמתיות גרידא ,אלא בעשיית שימוש
גלוי עד כדי ׳חוצפה בשתי שעות שידוד
העומדות לרשותו כל ליל ישבת לשם מתן
הצהרות אישיות שכולן שמאלניות.
״אכן ,בדי להמנע מביקורת ,אגמון מז 
מין מדי פעם גם אנשים שלא מאנשי שלו־
ימו ,אך על הללו הוא ׳שופך ׳קייתונוית של
לעג ׳וחקירות שת-וערב צולבות רציניות.
בעוד אשר בני טיפוחיו זוכים במחמאות
׳ודברי־׳תמיכה .גלויים מפיו של ה״׳מנחיה״.
הדבר ׳בולט כל כך ונעשה בגסות גלדה
כזו ,עד כדי פגיעה בטעם הטוב.
״שלא אובן שלא כהוגן :ייש ויש לעסוק
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מראיין אגמון)משמאל ,במסיבה(
״תמיד עוקצו מכוון נגד עמו שלו.״

לבל נוסע 1 -ו<ו

הסיגנון החדש
בי ר ה בל■ מ צ ב ־ רז ח
ציד־מבשפות בסימון
מק־ארתיסטי הגיע
גס דרשוודהשידור
הטלפון ציילצל במערכת דבר .״פצצה
הוטמנה בבניין,״ אמר קול אלמוני בטל 
פון ,״אם לא יתפנו את הבניין תוך חצי
:שעה■ ,תתפוצצו כולכם.״
הבניין פונה .המשטרה הוזעקה .חבלני
המ״שטרה שהגיעו ׳תוך כמה דקות למקום
ערכיו חיפוש יסודי בכל הבניין .מאום לא
נמצא.
!אותה שעה היגיעה ׳אזעקית־שווקא טל 
פונית דומה גם לבניין מרכז מפ״ם בתל-
אביב .גם ישם .פונה הבניין וחבליני המ׳י׳ש-
טרה נאלצו לערוך סריקה ,לפני שהורשה
לעובדים לחזור לבניין.
אי׳ומי־סרק טלפונים אלה ,הפסו כבר
כמעט לש״גרה בשבועות האחרונים .הם
יהיו הלק ממסע הפחדה והטרדה שיטתי
המתנהל ובשבועות האחרונים נגיד מתנגדי
המישטר .מטרתו!של מסע זה ברורה :להש 
תיק את קולם ושל אלה המעזים להביע
באמצעי-התיקשורת רועות החולקות על
עמדותיה הרשמיות של הממשלה .׳במקביל
לאיומים הטלפוניים ,מוצפות מערביות ה-
עתו׳נים ׳במכתבי השמצה המכוונים ׳נגד
ע׳תוניאים והוגי-דיעות המבקרים את מדי־
וגיות הממשלה.
זו׳רעי ובהלות השווא וכותבי מכתבי־
השיטניה ,בימיסגרת ציד־המכשפות המתנהל
נגד ״המאפיה השמאלנית״ ,מעדיפים בדרך
כלל להשאר !אלמונים .הראשון שיצא ב-
׳גלוי בתביעה להדחה על רקע פוליטי הוא
ע׳ורך־דין אלייקים העצני.
בירה ומגמות שמאלניות .העצני
) (52מוסמך למשפטים ,יליד גרמניה ,לשע 
בר מראשי שורת המתנדבים וכיום מראשי
התנועה למען ארץ־ישראל ׳השלימה ,הוא
עתה תושב קרית־ארבע .מחברון שיגר
הפרקליט הממושקף והצנום לוועד המנהל
של רשות-השידור ,תלונה נגד המראיין

׳באספקט יהודים־יערבים בישראל ,אך אצל
אגמון קיים עיסוק בלתי פוסק ובנושא זה.
.תמיד עוקצו מכוון נגד עמו שלו .אין
זה ׳מקרה .׳חוגי השמאל הקיצוני מזדהים
כיום ׳נפשית יכה עמוקות עם החוויה ,הפ 
לסטינית' עד ׳שאיבדו הרבה !מן הקשרי
עם המציאות היהודית ,מקור מחצבתם.
...השאלה שלפנינו חיא עד בטח חייב
ישרות השידור הממלכתי לשמש כלי־ביטוי
לשנאה עצמית ,ולראיית העולם מנקודת
מבטו של האוייב ,ללעג ארסי נגד בל מה
שקורה בשטחים המשוחררים של א״י ,לעג
המופנה -נגיד כיל ישראלי המעז לטעון כי
ארץ־ישראל שייכת לעם ישראל.״

,,אץ מקום למנחה מיליטאנטי:׳'׳

כידי לא ליצור לעצמו תדמית של סותם-
פיות ,ממתן העצבי בשלב זה את תלונתו:
״׳בוודאי ,שלפי החוק מגיעה גם לקבוצות
וילדיעות של מיעוט אפשרות ביטוי פרו-
׳פורציונלית..״ ׳וגם ״אני נאלץ להסכים שה־
נכונות לחלוקת ארץ־ישראל ההיסטורית
מקיפה ■עשרות ׳אחוזים באוכילוסיה ,ולכן
בצדק ניתנת לדעות אלה אפשרות ביטוי...״
אבל :״המצדדים במדינה פלסטינית ב-
יא״י ההיסטורית הנם מיעוט מבוטל ובקרב
הציבור היהודי .בירה ומצב־רוח הינה
תוכנית שעל פי מגמותיה הגלויות חותרת
בהתמדה לקידום האינטרסים והרעיונות של
הקמת ,פלסטין ,בארץ־ישראל .והואיל
ואין בנמצא ׳תנועה פלסטינית זולת אש״ף,
אני מטיל ספק אם על פי החוק יש לתוכ 
נות ומעין זו ולמנחה מיליטאנט׳י ,ביוטה
■ופוגעני כיעקב אגמון ,המטיף לרעיון ה 
פלסטיני ,מקום יכל עיקר.״
יעל מנית שלא יעלה מישהו בדעתו כי
כוונתו של העצני לחיסולו הפיסי ושל אג 
מון ,מבהיר המשפטן את עצמו :״כוונתי,
׳כמובן ,׳לאגמון בתוכנית פוליטיות ,ולא
לאגמון בישרה המחזאות ובדומה ,במידה
והוא מסוגל לרסן את עצמו ׳ולא לערבב
תרבות ׳במגמותיו הפוליטיות.״
העצני ביקש מהוועד המנהל של רשות־
השידור להעלות את ׳תלונתו לדיון .על פי
הרכבו הנוכחי של הוועד המנהל יש סי 
כוי ירב ׳לבקשתו ,שאם ׳תתקבל עלולה
לבשר את תחילתו של עידן הטיהור המק־
אר׳תיסטי בישראל.
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או אצל סוכנייהנסיעות המעולים.

