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ה לאחר בפאריס להופיע עמדו
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 של טבעי כה כחלק בפסטיבל שהשתתפו הצעירים רבבות בעיני נראה העירום הים. שפת
מתחכמות. הערות הרביץ ולא עיניים לטש לא מוזר, משהו בכך ראה .לא שאיש האירוע,

 למוסיקת להאזין — וזיתה מטרה ■יי
 כדי שתוך אמר מי אבל — נכון פופ. | $

דברים? כמה עוד לעשות אי־אפשר כך
 שנאספו והצעירות הצעירים מליון רבע

 שנערך ד,פופ לפסטיבל האנגלי ווייס באי
 תוך באמת, עשו שעבר, השבוע בסוף שם
 ליתר שניים דברים. כמה עוד כך׳ כדי

וסמים. מין י דיוק:
ה חובבי בין להסתובב שהרביתי ככל

 המישט־ את שמילאו השת חשופי מוסיקה
תש שהמוסיקה נוכחתי כן הירוקים, חים
ה והסמים המין לאורגיית רק פה מש

בהיסטוריה. שהתרחשה ביותר גדולה

לתוך שניים

 לבושים, חלקם ובחורות, חורים ך-
 לא, לגמרי חלקם כל־כך, לא חלקם 4

ב ביחידים, בחופשיות, בשטח הסתובבו
 ניגשים, כשהם קטנות, בקבוצות או זוגות
 זרים מישהי או למישהו בחופשיות, שוב
 רדת עם אהבה. להם מציעים לגמרי, להם

 שלב המסתובבים. מספר קטן החשיכה,
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עשו התפשטו, התלבשו, אכלו, שכבו, ישבו, הס הסקנדינביות. והמדינות מניה

 1ס עישנו אהבה,
 כל ללא החופשי,

0 משתתפי אלפי
התעמלות ובנעלי תאוסטורית

מאוסטרליה. זו נערה הגיעה בוקרים וכובע


