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ם, ה 0 ל ט בי ה ונערת־ פארו ומיא ש
 סינאטרה, ופראנקי הדווה ננסי הפלייבוי ן

מערי וזמרי־להיטים כוכבים תריסר ועוד
 זה — יוגה מאחיש המאהארישי• את צים

 שמטורפי־הקצב זה אבל חדש. לא כבר
למר הקדוש, גאנגס למבואות־הנהר נוסעים

מהחידוש. בזה יש — הרי־ההימאלאייה גלות
הידו הביטלס, כמו להקת־קצב לגבי אף

רגע. בכל לחדש האוהבת כקבוצה עה
 ספק ללא שהם שחיפושיות־הקצב, וזה

המערבי, בעולם ביותר הרעשנית הלהקה

בהודית. — הגדול״ ״החכם *
הגוה אצל הביטלס

סינתיה יוגה: נזאחיש עם מתייחדים כשהם ההימאלאייה, מרגלות

 במחשבות; שקועה כשהיא פוסעת לנון, ג׳ון של אשתו (מימין),
 ואילו (,באמצע); במרץ לחשוב ממשיך אבל מפהק, עצמו לנון ג׳ון

שינוי. לשם — פיו את סוגר שבקבוצה, הזמר האריסון, ג׳ורג׳

 לבין מלאי־פימפוט חברותיים חיים בין האידיאלי המיזוג את מהודו הקדוש של בתורתו
 מאחיש של מתורתו השראה מקבלת שהיא אימת כל עליה הבאות נעימות, הפסקות־שתיקה

שלו. למוסר או ליוגה מפריטים שלה העירום צילומי אין לעומודזאת הגדול. המורה יוגה,

 היא הביטלס, מלבד יוגה, מאחיש מאהאריש של ביותר המצטיינת
7 1 / 1 1 1 1 | |  נאנסי, הרווד. נאנמי פלייבוי, ירחון־העירום של נערת־פברואר |

מצאה אשר ומלאת־סרץ, חיננית נערת־חברה היא לוסיאנג׳לס, של באוניברסיטה סטודנטית

ארמונות. וכמה אישי הליקופטר פרטי,
 — פירסומת לא או פירסומת — אבל

 העניין כל אל להתייחם החלו הביטלם
ארו גלימות לבשו הם גמורה. ברצינות

 שלהם הנבואי המורה בחברת בילו בתו,
 שלהם המוסיקה ואפילו שלמים. ימים

 האחרונים בתקליטים :מיזרחי צליל קיבלה
 מוסיקאלי ומסע פפר הסמל של תיזמורתו
 כלים וכמה בכמה השתמשו הם מיסתורי

 בפני הדרך את בזה פתחו מקוריים, הודיים
 שאומנם יותר, עוד מרחיקי־לכת ניסויים
ה מן אחרות, להקות־קצב על־ידי בוצעו
לאו ועד הלונדוניות, המתגלגלות אבנים
מקאליפורניה. הבים

★ ★ ★
פו 0 * ר ט צ ה ש  בהודו, יוגה, למאחיש כ

די כ  שבו- משך לפחות אחת פעם לחשוב ^
 שניתגלה עד בסדר. הכל היה אחדים עות
 אין הנביא של בהיכלו הנוראי: הסוד להם

יבש! אורז אלא אוכלים
ם 1יגא ׳■׳׳■! קי בו  לאנגליה, נואשים מ׳

 ולאו — מזון החיפושיות ביקשו בהם
 להגיע החלו השבוע, רוחני. מזון דווקא

 פירות המכילות הביטלס, עבור חבילות־מזון
 ובשר מיובשים
משומר.

רינגורק
 והחכם ־סוער

החבורה. לאבכל
לוחלחב המתין

לקח אתהוא
ע׳ אאתרגליים

וחור
שלסירי הבשר

לונדון

 באמת זה — לשתוק כדי לממרח נוסעים
הזה. העולם מן שלא משהו
 כשהראשון השבוע, איש, התפלא לא לכן

 את לקח סטאר רינגו המתופף שבביטלם,
 יחד דחוף, במטוס ללונדון, וחזר אשתו

ימי־הגיגים. תישעה אחרי — אשתו עם
★ ★ ★

 כאשר שנים, כעשר לפני החל כל
 רבים, מני אחד נוסף, הודי מיסטיקאי | (

במח הנמצאים איים — האוויי לאיי הגיע
 הפכו, אך לאמריקה, אסיה בין הדרך צית

.50ה־ ארצות־הברית למדינת מכבר, לא
 היתד, להאוויי, להיכנס לו שניתן אחרי

 פראנציסקו לסאן הדרך מאחיש היוגי עבור
 למסרו־ הגיע וכך ביותר. קצרה קפיצה —

 — הביטניקים אז — ההיפים של פולין
תורתו. את להטיף והחל

בהגי תשקעו ״אם ביותר: פשוטה שהיא
 תרגישו — ליום שעה מחצי פחות לא גים

 בחדוות גם ותזכו היקום, מן חלק שאתם
 שבעולמנו וברוגע בשמחה וגם העולם־הבא

אנו.״
 האחרים מנביאי־הודו מאחיש ניבדל בכך

 היוגה: תורת על־פי דרכם את המחפשים
 אינסופיים תרגילים שרק סבורים כולם

ל תאפשר לחיי־רוח מוחלטת והתמסרות
 לגילגול. מגילגול מלהתגלגל לחדול נשמה

 לחשוב שדי אומר זאת, לעומת מאחיש,
 משהו מקבל ואתה — ביום שעה חצי ולנוח

לגן־העדן. מאוד הדומה
 לאמריקאים מאוד נוחה שהיתר, השקפה

 להתפנות פשוט יכולים שאינם ד,פעלתניים,
לעיסוקי־נפש. ליום שעה מחצי יותר
 תוך הפך הפשוט שד,יוגי פלא אין לכן

מטוס — לרשותו אשר למיליונר קצר זמן
 קאריירה שעשה יוגה, מאחיש מאהארישי הקדוש, האיש הואהגדור החנם

 מקבצן הפך קצרות, שנים בעשר נפירסומאי־של־ההירהורים
 הצחוק בשל בולט מאחיש שבאופנה. ולקדוש המערבי עולם־השעשועים למנהיג בלתי־ידוע

פחות. לא ארוכות שהן — דרשותיו ואת הארוכות, שתיקותיו את המקטע שלו, הפרוע
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