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סייגו! ברחובות
המהיר שירותן תמורת להרוויח

 ההסבר שלדברי ויאטנאמיות, נערות־שעשועיס שתי
 כלומר: מהיר״. דולאר ״מחפשות וו לתמונה המצורפים

הנוצצת. בבירה קצרה חופשה לבלות שבא מימין, לחייל

פירו לשום זקוק אינו המיברק וכן
 פחות לפני מוזשינגטון נשלח הוא שים. 4 (

 ונאמר — 1967 במאי 13ב־ — משבועיים
 תל־ ,9 תלמים רחוב בע״מ, רינן ״אל בו:

— ישראל אביב,
 נקבות כמה על לכם ידוע ״אולי
ה מתל־אביב, ומושכות עליזות
לנ■ והמעוניינות אנגלית דוברות

 שישעשעו מתל־אביב, עליזות .נקבות 15
 מה בווייאט־נאם? האמריקאיים החיילים את
בראשה? עומד שהוא החברה טיב

וריבזובי־יך דזבשירי־גזאןנ\ז
רא־ ממבט לחשוב שאפשר למה ניגוד •-

לאמר־ הברה קורפוריישן רדקס אין שון,

בישראל מחפש אמריקאי סוחד״נש׳ס
 את דשאשע כרי עדינות״ ת1..נ?ןב 15

,בבריקינ בחיאטנס ם האמריקאי הח״דיס

שיש כך, אם לווייאט־נאם? פוע
להערכה. תמונות לחו

 לרקוד רשאיות אינן ,,הבחורות
 צבאיים, במועדונים הזיות בלי
במוע בבליקיני רוקדות הן אבל
 אזרחיים ובמועדונים שלנו, דון

ל מסדרים אנחנו שבהם אחרים,
הופעות. הן

בחו 15 עוד לקחת מתכוון ,,אני
 חמישה-ששה תוך לפייגון רות

באסם." ר. :חתום שבועות.
 כתובת המיברק, טופס של הימנית ובפינה

 1404 קורפוריישן, רדקס בשם חברה השולח:
 ארצות־ הבירה, וושינגטון ניו־יורק, שדרות
הברית.

המחפש באסט, ל. ריצ׳ארד הוא מי
- *1 6■ , ז — ״

 באגף רשומה היא ולעיסקי־בידור. גנות
 כחברה דווקא דיפרטמנט הסטייט של הנשק

 בעיקר עוסקת היא אבל בנשק. למיסחר
 לגילוי ומכשירים מכשירי־האזנה בשיווק

מכשירי־האזנה.
בי שסוכנויות מזמן, לא התגלה, כאשר

 של לשיחותיו*,טלפון מאזינות באמריקה לוש
 את לסנאטורים באסם הציע סנאטורים,

 כאשר בלתי־רגיל, לכבוד זכה הוא סחורתו.
 ארצות־הברית, מניבחרי כמה על־ידי הוזמן

 בבניין העדינים מכשיריו יכולת את להדגים
הסנאט.

 מגוונת סחורה שולח הוא לווייאט־נאם
 טלוויזיה, ומכשירי באופנועים החל יותר:
ברימוני־יד. וכלה

 למה :הגדול הרעיון לו שבא עד
ב המבוקשת בסחורה לסחור לא

? לבנות נשים של קסם - שם יותר

 ידע במארינס, חייל פעם שהיה באסט,
 ידע גם הוא הביקוש. את נכונה להעריך

 נערות סתם לוזייאט־נאם לייבא יוכל שלא
 הן שם, לעבוד מנת על שכן, מפוקפקות.

 כדי סייגון. ממשלת מטעם לרישיון זקוקות
 להמלצת זקוקות הן הרישיון, את לקבל

 לזכות כדי ארצות־הברית. צבא שלטונות
 ועדה בפני להופיע עליהן זו, בהמלצה
מ כולה המורכבת צנזורים, של מיוחדת
 את מאשרים הכמרים אם צבאיים. כמרים

רישיון־עבודה. יש — התוכנית
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 מדי זריז אמרגן כי וגילה, בדק אסט
 הנערות חשפניות. להקת לוזיאט־נאם הביא ^

תמי בתוכנית־ריקודים הכמרים בפני הופיעו

 ומשהחו המבוקש, אישור־ו־,עבודה את קיבלו מה,
 ה התגלתה ימים כמה כעבור התפשטו. — הופעותיהן

מוזייאט־נאם. גורשו והן
 מועדוני־הו של הדוגמה העתקת באסט: של הפתרון

 נ בהם ארצות־הברית, כל פני על לאחרונה שצמחו
 זו אם כי חשופת־חזה. במיקרה שהן אלא גוגו. נערות

 פלייבוי כמו עתונים אם ובסאן־פראנציסקו, בניו־יורק
 לאסור אי־אפשר — בליקיני נערות של תמונות
בסייגון.

 שכר השפעה, בעל דרום־וייאיטנאמי שותף מצא הוא
 בהן אמריקה, בעתוני מודעות ופירסם גדול, לילה

בבליקיני. גו־גו נערות
 דולאו טסד :לא־רעה משכורת הציע הוא

 כ הוצאות ברטים־טיסה, בתוספת לחודש,
ומספרה. דיור

 בתליקיני. במועדון לרקוד הבחורות על זאת תמורת
אם מלא. בלבוש אבל — החיילים עם לרקוד חייבות


