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השיניים
חתו ישנם כי מסתבר חתול? שווה כמה

 נמרים. ממחיר יותר גבוה שמחירם לים
 הוא ארתור למשל. ארתור, החתול את קחו
בברי ביותר המפורסמים החתולים אחד

ברי משפחה בכל כימעט מוכר הרא טניה•
 מזה טלוויזיה. כוכב הוא ארתור כי טית•

 של המיסחריות התוכניות כוכב הוא שנתיים
ל מזון מוצרי המשווקת ספילרס, חברת
חיות.

אח חתולים פני על ארתור של עדיפותו
 מתוך שיניים. חסר שהוא בעובדה היא רים
 רק לו וותרו בפיו לו שהיו השיניים 30

 את תופס ארתור אין מכך כתוצאה ארבע.
או מושיט אלא בשיניו, לו שמוגש המזון

 בך פיו. אל בכפותיו שתורגל, כפי תו׳
 את להכניס בטלוויזיה, להופיע יכול הוא

 משם ולהוציא שימורים קופסת לתוך כפותיו
 תוך אל ישר ספילרס חברת של המזון את

פיו.
 השבוע כיותר״. החצי!? ״השלןרן

 היה בבריטניה. החדשות במרכז ארתור היה
 הגיש מנינג טוני בשם ששחקן אחרי זה

 של בסכום פיצויים תביעת לבית־המשפט
 על ספילרס. נגד בערך ל״י וחצי מיליון

 ארתור שייך לטענתו בארתור. התעללות
ש על לו מגיעות הל״י וחצי ומיליון לו,

 את ארתור של מפיו בזדון עקרה החברה
שיניו.

 על עצמו ארתור הוצג המשפט במהלך
 ברידג׳, ניגל הלונדוני השופט של דוכנו
 כי העיד, וטרינרי רופא חניכיו. את שבדק
 נגרמה ארתור של מפיו השיניים נשירת

 מ־ כתוצאה ולא חניכיים ממחלת כתוצאה
עקירה.

 לא כלל שארתור גם התברר במשפט
 בזמנו היה הוא מנינג. טוני לשחקן שייך

 וחברת קליין, ג׳ון השחקנית של רכישה
 של סכום קליין לגברת שילמה ספילרס

שי תמורת שנתיים, במשך ל״י, אלף 15כ-
 כאשר למענה. ארתור של הטובים רותיו
ב התחלקו ,1967ב־ קליין הגברת נפטרה
וטו השחקנית של אמה ארתור על בעלות

 מות אחרי החתול על ששמר מנינג, ני
השחקנית.
 רצה פשוט מנינג כי כן, אם התברר,

 מתוך זה, לא־אכזב הכנסה מקור על יד לשים
 שלו, החוקיים הבעלים מי למעשה שידע

 נושא־ההכנסה ואל אליהם, מקורב בהיותו
חסר־השיניים. ארתור החתול —

 תביעת את שדחה רק לא ברידג׳ השופט
 כ־ גם הגדירו אלא מנינג, של הפיצויים

 בתא מימי ששמעתי ביותר החצוף ״שקרן
העדים.״

 מנינג בטליויזיה. לככב ימשיך ארתור
שקר. עדות בעוון לדין כנראה, יועמד,

ארצות־הברית
 ילדים פחות
חיילים יותר

 רק לא מספר, שנים תוך כי האפשרות
ה בחוק הקבועים הענשים כל שיבוטלו
 שממשלת אלא הומוסכסואלים, לגבי אמריקאי

 להומו־ מועדף מעמד תעניק ארצות־הברית
 בבחינת■* עוד אינה המינים, משני סכסואלים
אוטופיה.

אפש כיום חוזים אמריקאים סוציולוגים
הט הקלות, בארצות־הברית יוענקו בה רות
 בעל שאינו מי לכל ממיסים והנחות בות

חופ אהבה חיי שינהלו ההיפים, משפחה.
 יקבלו למשפחות, קשורים יהיו ולא שיים

 יעשו מלאכותיות והפלות מהמדינה, קיצבה
דורשת. לכל חינם
 זו מעין חברתית מהפכה תתחולל אם

 הבאות, השנים 50 תוך האמריקאית בחברה
 הליברליים. הכוחות נצחון בגלל זה יהיה לא

הסכ אחת מפני התגוננות צעדי אלה יהיו
 ארצות״ של עתידה על כיום המאיימות נות

! אוכלוסין. ריבוי הברית:
 ועדת־מישנה כי רשמית, פורסם השבוע

 בעיות את החוקרת האמריקאי הקונגרס של
 עתידה ארצות־הברית, של הטבע אוצרות
 לעם בקריאה לצאת הנשיא בפני להמליץ

 המגדלת משפחה כל כי יוכרז בה האמריקאי
 אנטי־לאו־ עמדה נוקטת ילדים משני יותר
מית.

רי־ בעיית החיים. יתופן משמעות

!נעד
ראשון
בחיים

רא היא זח בעמוד הצילומים סידרת
 של לידתו תצלום :בעולם מסוגה שונה
 מא־ נורמן צלם־העיתונות זברה. סייח
כא בטאנזאניה, ב״סאפארי״ שהה יירס

 הוא ללדת. העומדת בזברה הבחין שר
והפ — נאות ממרחק — אליה נצמד

 לכל נדירה, בהצלחה מצלמתו, את עיל
מדהימים. צילומים קלט — הלידה אורך

—

| מתחילה הלידה - הזברה וזול מעכוזה זבלט לבן זרתיק

בפיגיאמה - מהוהה מגיה הוולו הזבוה והקרקע, 011 הזנרה־האס#שזוווות

ע ומצליח - וגליו על לעמוד הסייח הזברה מזסה הלידה אחר■ מ״ד ב

 אמנם אינה בארצות־הברית האכולוסיד, בוי
 במצריים. או בהודו בסין, כמו חמורה כה

 ארצות־הב־ כשאוכלוסיית כיום, כבר אולם
מומ מזהירים נפש, מיליון 203 מונה רית
 האוכלוסין, בשיעור נוספת עליה כל כי חים

 המדינה, של הטבע לאוצרות סכנה מהוה
 ולרמת־ שלה האדמה המים, האויר, למלאי
אזרחיה. של החיים
 מרובות־יל־ משפחות בארצות־הברית, כי
 הנחשלות. בשכבות רק מקובלות אינן דים

 בארצות־הברית הפכה מרובת־ילדים משפחה
 של ולאידיאל גבוה חברתי מעמד לסמל

 האחים אצל ריבוי.הילדים הבינוני. המעמד
לכך. הבולטות הדוגמאות אחת הוא קנדי

 באד־ דווקא התעוררה הבעייה כי ברור
 רמת״ משום ובעיקר, בגלל, צות־הברית

 הלאומי התוצר אזרחיה, של הגבוהה החיים
ה הרגישות ומפאת בעולם, הגבוה שהוא

 שינוי לכל האמריקאית הכלכלה של דקה
 חצי של קלה תזוזה ההמונית; בצריכה קטן

 ניכרת — בצריכה או המחייה ברמת אחוז
האמריקני. בשוק מייד

 בשלב מציעים אינם לדמוגרפיה המומחים
 סבורים הם אולם הילודה. את להגביל זה
אמריק משפחות שישכנע תעמולה מסע כי

 יותר ולא במשפחה ילדים שני כי איות
 לבלום עשוי לאומית, מטרה בבחינת הם
בארצות־הברית. הטבעי הריבוי את

 של ועדת־המישנה סיכמה בטרם עוד
 קמו כבר מסקנותיה, את האמריקאי הקונגרס

בפ שהועלו המומחים הצעות על עוררין
 רא־ ר׳רוג הד״ר עמד המערערים בראש ניך״
באוניבר המרכז־ללימודי-אוכלוסין מנהל בל,

 הד״ר אמר ילדים״, ״הולדת הרוארד. סיטת
 אין אינטימית. אנושית פעולה ״היא. ראבל,

פולי של כרזות כי בהיסטוריה הוכחה שום
אי זו משפחה. תכנון על ישפיעו טיקאים

 בעל שהוא משהו אלא פוליטית, בעיה נה
 יצור כל של החיים תוכן לגבי' משמעות
אנושי.״

 האפשרות את בחזותם לנשיא. אליבי
תית הילודה להגבלת צבורית מערכה כל כי
המומחים העלו ובהתנגדות, בביקורת קל

 מערכת ״כל אחר. מסוג הצעות לדמוגרפיה
ה צמצום כנגד בנויה האמריקאית החוקים
 את יעודדו אם ״רק טוענים. הם ילודה,״

 מלאכותיות הפלות יאפשרו ההומוסכסואלים,
 חיים לחיות יכול אדם כי׳ ויסבירו כחוק

 יש למשפחה, קשור אינו אם גם מאושרים
הטבעי.״ הריבוי את לחסום סיכוי

 לדעת לנקוט, צורך שיהיה נוספים צעדים
 של מעמדה בהשוואת קשורים המומחים,

 בארצות־הברית, הגבר של למעמדו האשה
 של ולא יוצרת אשר, של אידיאל בטיפוח

למשפחה. אם
 בשמחה לקבל צריכים שהיו בחוגים דווקא
 הם וההיפיס, הליברלים חוגי אלה, רעיונות
 נוספת תכנית ״זוהי בהתנגדות. התקבלו

 החופש את להגביל המתנוון המימסד של
אמ לעשות,״ ילדים כמה לנו ולהגיד שלנו

 שנועדה שטנית תכנית ״זוהי אחדים. רו
 ממשיך הוא מדוע — אליבי לנשיא ליצור

 אמריקאים צעירים רבבות ושולח במלחמות
 האוכלוסין צמצום בשם — במרחקים למות

אחרים. טענו בארצות־הברית,״
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