
כפעולה אייקידו מומחי
מהנשמה ישר אגרוף

מכתבים
כדולתו ■

ל ד ש 8א

 ״מהרסייך ,1824 חזה״ ״העולם
״יצאו ממך ומחרבייך ל מכתב !

מון של מערכת  (דיכוי ״דג״ אי
בוגדים).

בדיבו רק לא נבחנת אדם של גדולתו
במעשים. גם אלא רים,

מירוש דב אירגון של המכתב פירסום
אדם. של גדולתו מראה לים,

 מוכרח השקפותיכם, נגד טענותי למרות
 המנוגד המכתב, פירסום כי להודות אני

 גדולה על מראה לדיעותיכם, לחלוטין
מוסרית.

ירושלים פינקדשטיין, אמנון

 ?ללה ■

הסבר כלי
 :במדינה ,1823 חזה״ ״העולם ׳־

 על כולם הביריונים ״איפה
קידו מומחה  במומחי שנלחם לאיי

השבע־פי״שלוש.
 ג׳ודו, קאראטה, :שמעתי כבר הכל על

 עוד הזאת הקללה את אבל ג׳יאו־ג׳יטסו,
 מקום. באף פגשתי לא

קידוז זה מה איי
ירושלים דורין, יום,?

נשמה, — קי לפגוש, — איי :אייקידו •
 אלה במלים כמובן). (יפנית דרך — דו

 להגיגו הזה: קוב־המגע מהות מקופלת
 לפגוש אדם יוכל שבה ריכוז, לעוצמת

 היו כמו — הדרך בחצי עוד יריבו את
אחת. נשמה

 על כלל מבוססת אינה זו לחימה אמנות
 תמיד ההמשכיות. עקרון על אם כי כוח,

 היריב, של בהתקפה להשתמש יותר קל
אגרוף, בולמים אין : דוגמה לבולמה: מאשר

 להמשיך לתוקף לעזור משתדלים להיפך,
 משיכת על־ידי הכוח את הפעיל אליו בכיוון

להכשילו. ובכך היד,
 טייג׳ו־ היפני הנסיך הוא זו לוחמה אבי

 850־880( סייווה הקיסר של הששי בנו אן,
לפנה״ס).

 לקרב העתיקה האמנות את שהפך מי
 יושיבה. מוריאיי הוא פופולארי, מודרני

תמיד. כמו ומסוכן כיום 85 בן

 עצרו למה ■
? פרקש את

 לא ״הוא ,1825 הזה״ ״העולם
נח של מעצרו על ״,5 לאיש הזיק

פרקש. מן
ש פרקש, שנחמן כשקראתי לי חרה
 ימים לעשרה נעצר למשטרה, עצמו הסגיר

 לא לעזאזל למה פעוטות. עבירות על
 לחשוב אפשר ? בערבות אותו שיחררו

 קל ביצע. הוא נורא פשע איזה יודע מי
 פרקש כמו אנשים לכלא לזרוק מאוד

גב. להם אין — נוימן וגיורא
 נעצרים אינם בכירים פושעים אבל
אחד. ליום אפילו

 אחרי יום לאף נעצר לא אדם שום
 בגלל שבוצע לוד, התעופה בנמל הטבח

 שלא רק לא פרס שמעון פושעת. רשלנות
כיסאו. את לחמם ממשיך הוא נעצר,

מטולה פוטסדם, ירחטיאד

 לוחמי ■

הנרגילה
ה ״קומנדו ,1825 הזח״ ״העולם

 במטוס הפיצוץ על מאהבים״,
מרומא. שהמריא ״אל־על״

ש המחבלים לשני מופנה זה מכתב
 :הנפץ חומר עם האנגליות את שלחו

 לשתי נתתם מתנה י אתם גברים, אתם
מוות. ובתוכה מתנה תועות. נשמות
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והמרעננים המפורסמים הקולון מיהמעודנת לאשה הבשם מילגבר קוסמטיים ■וקרה מוצרי
ורשבשקי ־ נאור

 זהב אדום סבון
 בלבד! לנשים

 לנשים,כמו
אוהבים שגברים

ת עיז נצי מיוצר * מזי


