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 קולו לבנה. נוצות ציצית דלו שחור צבעו דורס. עוף! מין
 נם מלתקוף נמנע אינו אך מגוויות, ניזון השופר. קול את מזכיר

 כבני־ נואשות ונלחם גבוהים כמקומות מקנן קטנים. כעלי־חיים
 כוח* בעלת קדושה, לציפור נחשב לתחומו. לחדור המנסים מינו

 ממזרים טיהור לטקסי כד משתמשים פרימיטיביים כשבטים מאגי.
 נץ הם הטבעיים אוייביו השבט. ניהול כענייני לעצתו ושואלים

אדם. לבני מסובן יוסף. ועובדיה ההרים

דבר
הנשיא

 חברון, תושבי
 יקרים. ערבים

 נכבדים, פלאחים
 הצבאי, המושל כבוד

חיילים.

 בחברון לפתוח לי ולכבוד לעונג
תנוע של הי״ב הוועידה את עירכם

החרות. תנועת — תנו
ש בעובדה הסמליות מן הרבה יש
 לשמש נבחרה עירנו חברון דווקא

 תנו- של השנתית לוועידתה כמארחת
 היא־ החרות שהרי עתכם־תנועתנו,

 את אותנו, ומלכד המאחד הגורם היא
והערבי. היהודי העמיס, שני

 בינינו. שורר אמיץ היסטורי קשר
 המרי, לנו: המשותף בו שרב קשר

 לאומי. לקיום המאבק לחרות, הכמיהה
 החיים שנות שבע במשך לאחרונה,

משמ לכלל זה קשר הבאנו בצוותא
 האדמוני, שילוב לכלל — חדשה עות

הימים. אחרית כחזון ממש
 שיתוף על ולברך להודות אני רוצה
 יקרים, תושבים המועיל, הפעולה

 שימשתם החרות. תנועת ובין בינכם
 כבית כמצודה, כמבצר, כמעוז, לה

 מנהיגנו של חזונו לרוח נאמנים שני.
 זו — לירדן גדות ״שתי המשותף:

 בעול, נישא אגו כן.״ גם חו שלנו
ב אתכם ונייצג זכויותיכם על נגן

עתה. עד זאת שעשינו כפי כבוד,
 לעם נאמנים בנים ותהיו ייתן מי

 ותגדלו סבא ישראל־ ולרוח ישראל
טו ולמעשים למצוות ותזכו ותפרחו

ה המשותפים אבותינו כמסורת בים,
 לצד זה ההיסטורית, במערתנו נחים

זד,.
 להעלות אני רוצה זו בהזדמנות

ה הפער עניין :חשוב אך כאוב, עניין

 שכבות בעיר קיימות עוד כל חברתי.
ב היטב ארוגות אינן אשר אוכלוסיה

 על לברך נוכל לא כאן, החיים מסכת
 ליבכם אל איפוא, אמצו־נא, המוגמר.

 להם סייעו קרית־ארבע. תושבי את
מקורות במציאת יכולתכם כמיטב

 חברתית ובהשתלבות בקליטה פרנסה,
הולמת.
 גביע את בזאת להעניק גאה אני

 החרות. לתנועת המדינה
 בית״ר. המנון את כולנו נשיר
שק! הכתף

היינו אווזים
תרנגולים. של במוחות נעסוק הפעם
 תיאר אשר סירטון־טלוויזיה על נספר
במס והעוסק בתל-אביב, הנערך מחקר

 את מרדימים התרנגול: של מוחו תרי
 משתקים מוחו, את מנתחים התרנגול,

 אל אותו ומחזירים מסויים, מרכז־עצבים
 הרף, ללא לזלול מתחיל התרנגול הלול.

התר צורתו את ומאבד ותופח משמין
עי חיוורת. מדולדלת, כרבולת נגולת:

מזוגגות. ניים
 הרפואה. לקידום מחקר חשבנו,

לאנושות. ברבה להביא

ככד שבורו כשר
הנזדגג הישגי מיטב על־פי ארוחה

ה כי התברר הסירטון, במרוצת אבל
 ובברכה בלבד גסטרונומי בקידום מדובר

 לניתוחי :האנושיים למיצי־העיכול רק
 מועילה השפעה תהיה התרנגולים מוחות

הכבד. לתעשיית האווזים פיטום דרבי על
הפי שיטת נוראה במה עד לנו הראו

 האווז את משפדים כיצד הקיימת: טום
 צינורות על — במלחציים בפות כשהוא —

 היישר מרוכז מזון מזריקים אשר ברזל
קיבתו. אל

 את ומביאים המדענים באים והנה,
 לסבלותיהם והסטרילי הנאור הפיתרון

שיפו במקום :ומפטמיהם האווזים של
יהפ הניתוח. לאחר ניתוחי-מוח. דים,

לגו אוטומאטי, באופן שלנו, האווזים כו
 לקלף רק וטעימים. גדולים וכבד בשר שי

 לנו שיביא דבר ולזלול. — הנוצות את
 כבדי- בייצור בעולם הראשון המקום את

לייצוא. אווזים
 או תפוזים, או פרחים, לגדל לא למה
ז צנוניות
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