
ה בביתו ,21 בן מקסיקני צעיר עם בחטא
הוליבודי. בפרבר מפואר
 טוען קולנוע, ככוכב עצמו הנראה פרי,

 הומוסכסואלים של זוגות 12 כבר השיא כי
 גם י לו היו לסביות. של זוגות ושמונה
 היו שאלה אלא רגילים, נשואים של מיקרים

 מחוץ ילדים לשני הורים כבר שהיו ,15 בני
הנשואין. למיסגרת

הו מהם אחד אחרים. מפעלים אף לפרי
 האחרונים. בחודשים מעט לא עצמו כיח
ל ביממה שעות 24 העומד אדום קו זהו

 פוטנציאליים. ומתאבדים מוכי־גורל ישות
מ מתאבדים מעט לא להניא הצליח פרי

זממם. את לבצע
 הקולנוע אולם - ספק אין אחד בדבר

 החברה, לחריגי נדיר מיפלט הוא פרי של
מיסגרת. לעצמם המחפשים

 איש 504 חיי
חדש בשופט תלויים

 ב־ כיום כלואים נשים ושתי גברים 502
 אר־ ברחבי שונים בבתי־כלא תאי־המוות

 שהוטלו המוות גזרי־דין ביצוע צות־הבדית.
 חדש שופט של במינוי כרגע תלוי עליהם

 של העליון בבית־הדין התשיעי החבר —
ארצות־הברית.

 הנשיא של מועמדו קרסוול הרולד זהו
 העליון. בית־המשפט שופט לכהונת ניקסון

 של לאישורו זקוק הנשיא של שמינויו אלא
 סינאט סוער וכרגע — האמריקאי הסינאט

 כולה, האומה יחד ואתו ארצות־הברית,
והמת במינוי המצדדים בין מר בויכוח

לו. נגדים
 בשנים הוצאות־להורג. שד גל
 הוצאה־להורג אף בוצעה לא 1969ו־ 1968

 הנידונים־ מאות למרות בארצות־הברית,
 הסיבה: גזר״דינם. לביצוע המחכים למוות

ו מונח מהנידונים אחדים של עירעורם
 ועד — העליון בית־המשפט לפני עומד
 כל ביצוע מתעכב בהם, יפסוק לא שזה
גזרי־הדין. שאר
 את לדחות בית־המשפט־העליון יחליט אם

 ארצות״הברית את ישטוף — העירעורים
דוגמתו. היה שלא הוצאות־להורג של גל

 ייבחר אכן שאם היא, הסבירה וההנחה
 ה־ את לדחות בית־הדין יחליט — קרסול

 בארצות־ המשקיפים כל הסיבה, ערעוררים.
 הכרעת לדחיית הגורם כי מסכימים, הברית

חב בקרב חילוקי־דיעות הוא בית־המשפט
ה דחיית בעד שופטים כשארבעת — ריו

 תהיה זה, במצב נגד. וארבעה ערעורים
שתקבע. החדש השופט של דעתו זו

ידו בנושא קרסוול השופט של ודעתו
לאמריקאים. עה

דו זו מבחינה לנשיא. חמור כזיון
 בבית- שנוצר למצב להפליא המצב מי׳

ב הדיון בעת בישראל, העליון המשפט
 ילדיו כי לקבוע שליט רב־סרן של בקשתו
 השופטים דיעות נחלקו שם גם יהודים•

 חודשים התעכבה וההכרעה בשווה, שווה
 מני אליהו השופט שכבוד עד — ארוכים
הכף. את הכריע
 הפרשה חמורה שבארצות־הברית אלא

 של בחייהם שהמדובר רק לא כמה: פי
 גם בפרשה שמעורבת אלא אנשים, מאות

ניקסון. הנשיא של האישית יוקרתו
 ה־ סירב כאשר קשות נפגעה זו יוקרה

ה של הקודם מועמדו את לאשר סינט
 אשר היינסוורט, קלמנט זו, למשרה נשיא
ה השופט של התפטרותו בעקבות מונה
 שחיתות גילויי לאחר פורטאס, אייב עליון
 חסר־תקדים צעד זה היה בו. קשורים שהיו

 שה־ ארצות־הברית, של בהיסטריה כמעט
 ל־ הנשיא של מועמד לאשר יסרב סינאט

 עתה הסוער הויכוח בית־המשפט־העליון.
 זו• פגיעה מחמיר קרסוול של מינויו סביב

ה להתנגדות הסיבות אפור. שופט
 — רבות הן קרסוול של למינויו חזקה

מת ומעותיו. באישיותו בעיקר ותלויות
 אחוז 59ש־ העובדה על מצביעים נגדיו

 בתי־משפט על־ידי בוטלו שלו מפסקי־הדין
 מעטים ששופטים שיא — יותר גבוהים

ל חמורה יותר אף עובדה אליו. הגיעו
 ״יש דווקא: אוהדיו של טענתם היא דעתם,
 בארצות״ ובינוניים אפורים אנשים מליוני

 מאוהדי רוסקה, רומן סנטור אמר הברית,״
 בבית־ נציג להם יהיה שלא ״מדוע קרסוול.
 כ־ ואפור בינוני שופט בדמות המשפט,

קרסוול?״
 האפורים שהאנשים הם הסיכויים כרגע,

 הודיעה השבוע האפור. בנציגם יזכו לא
למת כי ניקסון לנשיא סנטורים משלחת

 והסיכויים בסנאט, רוב מסתמן קרסוול נגדי
מועמ את גם הסינאט ידחה שבהצבעה הם
השני. דו

ת ר ב והאדון הג
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