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 ב־ היהודית הקהילה סקני * *
 מכעס. התפוצצו ארצות־הברית ?

 הירחון פורצין*. אוף סולגיר עורכי
דיווחו שכירי־החרב, של המיקצועי

 הבדל ללא אמריקאי, יהודי לכל
 סטי- זאת היתה פוליטית, השקפה
ב רק ולא בארצות־הברית, רת־לחי.

כתועבה. הירחון ידוע היהודים, קרב

 ומעניין גברי עיסוק להם סיפק
עצמית. ותחושת־ערן

 55 פיעמו, להפליא דומים רגשות
המ החיילים בקרב לפני־כן, שנה

 בקבר שהתקבצו בגרמניה, שוחררים
 דמויות סביב סהרוריות צות־שוליים

היטלר. אדולף כמו
 בארצות־הברית נתגבשה במהרה

 שגם מאוכזבים, של קטנה קבוצה
להי יש עיקרו: פוליטי. מצע עיבדו

 העולם רחבי בכל בקומוניזם לחם
 אפה על או הממשלה בבירכת —

 הפך אס־או־אף הירחון וחמתה.
ביטאונם. להיות
 המיל־ כל את הירחון מלווה מאז

 יש לעורכיו בעולם. המלוכלכות חמות
 ה־ הדודנים עם מצויינים קשרים

 ומשבח מפאר הוא דרום־אמריקאיים.
 במרכז־אמריקה, העינויים פלוגות את

 שכי־ של עלילות־הגבורה אחרי עוקב
 ומשמש ובקונגו, באנגולה רי־החרב

באסיה. פאשיסטיים למישטרים שופר
 המיקצועי לירחון הפך הוא במהרה

 דפיו בין בעולם. שכירי־החרב כל של
 חידושים על חיוני מידע מוצאים הם

 ושם שלהם, המיקצועי בציוד והמצאות
 או עצמם את לפרסם יכולים גם הם

להצעות־עבודה. להיענות
 של הראשי העורך בראון, רוברט

 בעבר מקורב היה אס־או־אף,
 לו כשהציעו ניאו״נאצית. לקבוצה

 הנשיא לרצח בניסיון להשתתף חבריו
לא הוא אולם וסירב. היסס הוא קנדי,

שכירי־החרב בירחון מודעות
לגיבורי־הס״ס״ דומים צה״ל ,.חיילי

ביש ביקורם על בגאווה לקוראיהם
 ביקור־תיירות. סתם זה היה לא ראל.

 רישמיים אורחים היו אנשי־הירחון
בוו חיל־הצנחנים, ושל צה׳׳ל של

צנחנים. לענייני בינלאומית עידה
הפו בנטיותיהם בקי שאינו למי
 הדבר התברר האורחים, של ליטיות

 של הראשונות הפיסקות באחת כבר
בהתל מהם אחד תואר שבה הדיווח,

 קסרת־ את ״כשחבש כך: הבות
 אוטו כמו בדיוק נראה הוא הצנחנים

 הס״ס איש היה סקורצני סקורצניר
 במילח־ נאצית יחידת־צנחנים ומפקד

 את ששיחררה השניה, מת־העולם
שנכלא. אחרי מוסוליני

עשו, הנאצים אוהדי האמריקאים
 כל את המחייב המסלול את כמובן,

 טיפוס בישראל: הרישמיים האורחים
ושם. ביד וסיור פיסגת־המצדה על

 מקובל מגזי מזל: של ,חייל *
לשכיר־חרב. ;

 שמו את בחרו הירחון מייסדי
 הופך פורצין אוף סולגיר בקפדנות:

 ראשי״תי־ — לאס־או־אף בקיצור
(באמ אס־או־בי את המזכירים בות

 עושה אכן והוא ״בן־זונה"). ריקאית:
 של בראשי־התיבות נרחב שימוש

 ״עיתון היא: שלו כותרת־המישנה שמו.
מיקצועיים." הרפתקנים של

 קולורדו, בבולדר, נוסד זה עיתון
 מיל־ ותיקי על-ידי שנים, 10 לפני
 להשלים יכלו שלא וייט״נאם, חמת

 ,1975ב־ שנה, באותה התבוסה. עם
 פגועים חיילים, רבבות הביתה חזרו

 משטמה כשבליבם ובגופם, בנפשם
 שלחה אשר ממשלתם, נגד עזה

 מבין בודדים הנפשע. לטבח אותם
 היה הפוכים: רגשות פיתחו החוזרים

 עוד, להפציץ עוד, להתעקש צריך
 של באוכלוסיה לטבוח עוד, להשמיד

 לניצחון. עד — אסיה דרום־מיזרח
 משדה־הקטל נפרדו אלה אנשים

בית, עבורם היה הוא בריגשות־צער.

 הדבר המזימה. על לשילטונות מסר
 רצח־ חקירת בעת במיקרה, נתגלה
קנדי.

 מעורב בראון היה השנים במשך
 הרודזית למחתרת אנשים בגיוס

 בכל פרטיים צבאות ובאימון הלבנה,
 כמאמן פעל גם הוא תבל. רחבי

 סי־איי־אי סוכני של בלתי־רישמי
 ה״טריקים באגף אמריקה, במרכז

ובחבלה. ברצח כלומר: המלוכלכים".
 בירחון עובדים העורך של לצידו

 בעלי בדימוס, אלופי־מישנה כמה
 בדרום־ נאציים אירגונים עם קשרים

 בשם אחד, (מיל׳) ותת־אלוף אמריקה,
 גם הוא זינגלאוב אותו זינגלאוב. ג׳ון

 האירגון של האמריקאי הסניף ראש
 הליגה לשימצה הידוע האנטי־שמי

העולמית. האנטי־קומוניסטית
 בירחון המובהקים התומכים אחד

 שהיה לה־רוש, לינדון המיליונר הוא
 בבחירות עצמאי מועמד שעברה בשנה

מאבק ניהל לה־רוש לנשיאות.
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שכירי־החרב ירחון שער
ישראל את ולאהוב יהודים לשנוא

 השמצה. נגד היהודית בליגה מישפטי
 ״כמו הוא כי טענו הליגה ראשי

 כי ואמר להם החזיר ולה־רוש היטלר",
 למוות, אותם לשרוף רוצה ״היה

הדיבה. במישפט הפסיד הוא בפומבי.״
 הנרגשים, היהודיים העסקנים

 הרישב^ האירוח על הדיווח את שקראו
 בנספחות־צה״ל בזעם מחו בישראל,

טעות חלה כי בטוחים הם בוושינגטון.

 ידעו לא פשוט המארחים וכי נוראה,
 לא לשכירי־החרב אך האורחים. מיהם

 העולם בכל הפאשיסטים כמו איכפת.
 את מעריצים אבל יהודים, מתעבים הם

 לפני ללבנון, הפלישה את ישראל.
 הלל בדיברי ליוו הם שנים, שלוש
 הרשמה עורכים הם עכשיו ושבח.
בארץ. נוסף לסיור

■ נוימן גיורא

□ דיז א מ ס ע״ ב
 מדורי מלמדים שלו ולקוראים קהל ועל אס־או־אף של אופיו על

 ניתן והכתנות. מאמרי״המערבת מאשר יותר שגו, המודעות
 מופרע סאדיסט של נפשו את להרנין שיכול מה כל שם למצוא

 ולקוראת לקורא מציעים מעטים דולארים תמורת וצמא-דם.
 סמלים חיטלר, נאומי של תקליטים אודינינאלית, גולגולת״אדם

הטונים. מכל וכלי־נשק נאציים, ומדים
 כיותר. רחנוז משמעות גאס־או־אף מקגל כלי־נשק המונח

 הכוללות הישרדות, ״ערכות למשל, מציעים, המפרסמים
 נם להשיג ניתן ותער." אזיקים ריטונים, חגור, חליפת רובה״צלפיס,

 בצנא שקיגלת עיטורים לן אגדו שעשוע.' לצורכי .כלי־ניתוח
 המלאי. את להשלים תוכל גט׳סז או גוורמאכט ארצות־הגרית,

 חרג לך מוצעת שניה! כשגריר יריגך של ראשו את להסיר נרצונך
 להסתפק תוכלי 1גטן לרטש רק ונרצונך יותר, צנועה את סמוראי.

 עומד אתה גומראנג. גצורתה המזכירה מעוקלת, נסכין־גורקא
 (כך עסקים' ״חליפת לרשותך גג׳ונגלז לגיקור הנחורים עם לנסוע

 של ורונה מכודן רוגה חגור, קסדה, הכוללת שם!), מתואר זה
 מגזע כלגים של מקומם גם נפקד לא שקטה. לפעולת חיצי-רעל,
 מיני־עוזי לצד נגי-אדם, לטרוף שאומנו גרמני, רועה או רוטוויילר

אופנתי.
 דיוקנותיהם הדפס עם חולצות־טי לקוראים מציעה המערכת

 הנרמני. רומל וארווין פאטון נפוליון, כמו מפורסמים, מצגיאים של
למשל: כמו מיקצועית. סיפרות של עצום מיגוון מציעה גם היא

 נעסקים גמילחטה. - מלוכלכים לטריקים המלא המדריך
 אמריקאיות כתעודות ולזכות - זהות להחליף כיצד ונפוליטיקה;

 - השחורים המלאכים השכיר; לרוצח טכני מדריך חדשות;
 - הדרך את פילסנו אנחנו ס׳ס: העילית יחידת של ההיסטוריה

וייט״נאם. עלילות על נוסטאלגית התרפקות
 מאת ישראל-ערב. מילחמות אפתעה: גם הספרים, שאר ונין

הרצוג. חיים
 ניתן נארצות״הגרית העיתונים נדוכני כי הוא, מיקרה לא

 של מסויים סוג עם אחד נמדוד פורצין אוף סולגד את למצוא
לסאדיסטים. המיועד המדף על - פורנוגרפיה
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