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 בישראל המכסיקאי הסרט
 מכסיקו שגריר (בחסות

בישראל
מר

ה ח ר סגורה דסלה חו
★ ★ ★

שתתפות  קולנוע כוכבי בה
ממכקיקו נודעים

★ ★ ★

 חודש של ובלוי נקיעה
ם מי קו י קי כ מ וכה ב לז  

 פסטיבל ״מלכת בתואר
בישראל המכסיקאי הסרס

שבועוו פרטים  .לאשה־ ב
$0.15.10מ־

★ ★ ★

 יתקיים הפסטיבל בסיום
השנה של הגרנדיוזי הנשף

לידאנוו ■8 טו
)13 מעמוד (המשך
 לדירת יכנסו בו ליום חיכו ואשתו השר
 מעמדו בזכות לטולידאנו המגיעה השרד,
או לשמש שנועדה הדירה הממשלה. כחבר

מתפ שהתפטר ארן, זלמן של דירתו תם:
 בפינוי התמהמה ארן אך החינוך, כשר קידו

 בכל ההדשה לדירתנו ניכנס ״אנחנו הדירה.
 מצא המוזת למקורביו. הזוג סיפר יום,״
המלכים. במלון עדיין גרים אותם
 טולי־ השר קיבלו החגים, לפני קצר זמן
 בדירתם הזה העולס כתב את ואשתו ואנו

 הרב מוקדמת. בוקר שעת זו היתד, במלון.
 על בחלוקים. עדיין לבושים היו ואשתו

 עם מגש מונח היה בטרקלין הקטן השולחן
המלון. ממסעדת שהועלה בוקר, ארוחת
 בחדר־ד,אורחים הכתב את קיבלו הזוג בני

 ומרוצים רגועים שלווים, נראו הם הצנוע.
 העכיר אחד דבר רק רעותו. בחברת איש
ה שמועדון ״שמעתי השר: של רוחו את

 ועל עלי סקטש להציג מתכוון תיאטרון
 דיבר זה משפט בהשמיעו גם גילה. רעיית/״

 דעתך, ״מה שאל: הוא לו. האופייני ברוך
 לחכות ומבלי זה?״ נגד לעשות אפשר מה

 לתבוע אהסס לא ״אני המשיך: לתשובה
לדין.״ אותם

 מוכנים הם אם השניים נשאלו כאשר
חיי יתוארו כי הזה, להעזלס ראיון להעניק

 ״חכה בשלילה. הרב השיב היומיומיים, הם
 סיבה לך תהיה ואז לדירתנו, שניכנס עד

עכ אבל חיינו. אורח ואת אותנו להראות
 הרי עכשיו? עלינו לכתוב פיתאום מה שיו?

 מבט העיף כאן ״— הזוגות ככל זוג אנחנו
 לידו, כורסה על שישבה רעייתו, לעבר

 שמחים אנחנו לאל. תודה — ״ והמשיך:
שכך.״ הציבורי העניין שכל מאוד

¥ ¥ ¥
השד של הזר דרכונו

להת־ י איכשהו הצליח טולידאנו 3ר ן*
 בזאת אך והרכילות, הבדיחות על גבר 1 1

 הציבור אם המנוחה. אל עדייו הגיע לא
 וסלחנות הבנה ביתר להתייחס מוכן היה

ה יריביו כן לא הבלתי־רגילים, לנשואים
 מוכנים היו לא הם טולידאנו. של פוליטיים

 לא שטולידאנו משום אולי פשרה. לשום
איתם. פשרות חיפש

ח פרשת שהשתתקה לאחר כחודש, לפני
 הקשורה חדשה, פרשה התפוצצה תונתי׳

אל מקור טולידאנו. של בשמו היא אף
 של הדתות שר כי לעתונות הדליף מוני

 צרפתי. בדרכון עדיין מחזיק ישראל ממשלת
 שהיה בכך השרים מיתר שנבדל טולידאנו,

 נושא, כל על עתונאי כל עם לשוחח מוכן
 הכפולה, אזרחותו על שמר מדוע הסביר

 צרפת.״ זאת בכל היא ״צרפת במשפט:
 לו עזרה שצרפת לומר התכוון הוא

 על־ידי הוגלו כאשר הוותיק, הישוב וליהודי
 הרב הראשונה. העולם במלחמת התורכים

 הגולים, בראש אז עמד הצעיר הטבריאני
ב הצרפתי. קורסיקה באי ■מחסה שמצאו

ה את להחזיר הצליח אף הצרפתים עזרת
 היד, גם הוא המלחמה. אחרי ארצה, גולים
 שינק תרבותי, לבאנטיני מעמד לאותו שייך

צרפת• מתרבות
אווילי, כפיטפוט נתקבלה שתשובתו אלא
 ראו טולידאנו מנשואי התרגשו שלא ורבים

ש תמוה, מעשה הצרפתי הדרכון בפרשת
 טו־ צעק לשוא בישראל. לשר מתאים אינו

יריבו, על־ידי הודלפה הידיעה כי לידאנו
המז הפועל איש שפירא, משה הפנים שר

הצ בע-ני לחסלו המערכה מן כחלק רחי,
האז על לוותר כוונתו על הודיע הוא בור.

היש החוק שגם למרות הצרפתית, רחות
 אזרחות מרשים הצרפתי החוק וגם ראלי

 של ענן עליו השרתה הפרשה אך כפולה•
דכאון.

★ ★ ★
האחרון המאמץ

ם, ל,ופת ■ץ גי ח ה ראש עם שהתלה ה
 תורה, שימחת ליל עם ונסתיימה גשנה ן

 ממלחמותיו הפוגה טולידאנו לרב שימשה
 בפרשת שעסק במידה השונות. הציבוריות

 לתכנן כדי רק זה היד, לרבנות, הבחירות
 רוב את המערכה. של הבאים השלבים את

ול בדירתו, אורחים לקבלת הקדיש זמנו
 ערב חגיגיות. ותפילות בטכסים השתתפות

במ השתתף בתל־אביב, בילה תורה שימחת
תורה. ספר נשא בהן בהקפות, רב רץ

 הרגילים העייפות סימני את הראה הוא
סימ כל גילה לא אך כאלה, בהזדמנויות

מיוחדת. חולשה של נים
 בבית־כנסת התפלל האחרון שבת בערב

להדרו. התפילה אחרי שב למלונו, סמוך
 לחלל לא כדי ברגל, עלה הקומות שתי את
 ארוחת־הערב במעלית. בנסיעה השבת את

מי־ כבר היתד, המלון ממסעדת שהועלתה
והד־ השולחן את ערכה מרים ואשתו כנה
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