
 הבנות גיוס ייאסר כי חוצב־אש, בנאום תבע
ה את ישחית ״זה באסט. של למועדונו

 והרכים!׳׳ הצעירים חיילינו של הגבוה מוסר
רעם.

 בווסט- מצוער מיכתב הציג אף הוא
 תשובת זו. דיעה עם שהסכים פוינט,
 לכן בצי, כומר היה שאדנברג ״מר באסט:

כזאת.״ גישה לו יש
 לא גם ואולי — נעים לא זאת, בכל

עלי ״נקבות בגיוס להמשיך — קל כך כל
כש האמריקאיים, העתונים באמצעות זות״

 אותן של הגיוס נגד מתריע הקונגרס חבר
בנות.

 ה־ ארץ על כאסט שמע ואז
 שם לה יצא שלאחרונה תנ״ך,
 הנועזות. הנערות כארץ עולמי

 את ימצא בטח שם :החליט הוא
לו. הדרושות העליזות״ ״הנקבות

 ב־ לסוכנו המיברק את מייד הריץ הוא
 כה עד עסק זה שסוכן למרות תל־אביב,

אלקטרו ומכשירים מכשירי־האזנה בהפצת

 חברת אם באסם: של ההנחה שונים. ניים
 נע־ בייצוא לעסוק יכולה בוושינגטון רדקס

חב תייצא לא מדוע אמריקאיות, רות־מין
ה אל מישראל, מושכות״ ״נקבות רינן רת

 בוזייאט־ המשרתים האמריקאיים חיילים
נאם?

דעת־הקהל, בלחץ החליטה, ישראל ממשלת
 ואף לסייגון, רשמיים מומחים לשלוח לא
דיפלומטיים. יחסים עימד, לקשור לא

 יחסים העליזות״, ״הנקבות יקשרו האם
אחר? מסוג
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 אחרים במועדונים הופעה להן לסדר ירצה
לכיסו. תיכנס התמורה —

 ה־ את עברו הראשונות הרקדניות שלוש
 בה העיר בסייגון. רוקדות וכבר מיבחן,

 בילוי אמריקאיים חיילים רבבות מחפשים
 חדש. למוסד זכתה החזית, את להם שישכיח

 המועדון. מנהל הסביר בית־זונות,״ לא ״זה
מוע לא גם זה בסייגון. חסרות לא ״זונות

 לפגוש הזדמנות לחיילים יש כאן שק״ם. דון
 לבילוי ובריאות, יפות אמריקאיות נערות

מתאים.״ אמריקאי
 ואיים התערב, שהקונגרס היא, הצרה

העסק. אה לקלקל
\זנגנסו\ז הגערגגז ארץ

מ הרפובליקאי כית-הנכחרים כר
שאדנברג, ס. הנרי ויסקונסין, מדינת [ [
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שית הישראליות, לנערותהמיועד התפקיד
בוויאט־נאם, להופיע נדבו

 היטב מודגם
שעות־חופשה

 מבלים אמריקאיים, חיילים מראה היא זו. בתמונה
סייגון. של ממועדוני־הלילה באחד מארחות עם
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