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 להקרנת הגיעו הם מר. ארנה האם, משמאל: ג׳וליאנו. בנו ותהילה, זעם

איתם. יחד מחיפה הגיע ספרטאקוס האנרכיסט האח גם מחיפה. הסרט

 על״פי הקטנה, המתופפת בסרט האח־השחקן, של אחרת
 את לראות אפשר בדרך-כלל לה־קארה. ון ג של הרומן

 - הפעם גיזענות. נגד בהפגנות מלא בהרכב מר מישפחת
 למסיבה. - אחרת קצת למטרה הגיעו'לתל-אביב הם
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 ותהילה, זעם של הבכורה להקרנת
 בתל־אביב, 1 לב בקולנוע שנערכה

 מנחת. והתמוגגה לח״י צמרת הגיעה
 של ואחיו אביו אמו, גם באו לאירוע
 בעלי מר, ג׳וליאנו הראשי, השחקן

 במקום נוצרה לא הקומוניסטי. הרקע
 וג׳וליאנו חדשה, פוליטית ברית שום

 ממלא־ של ידו מלחיצת התחמק אפילו
ב שמיר. יצחק ראש־הממשלה, מקום

 סירב הוא בירושלים, קודמת, הקרנה
כהן. גאולה לח״כ לגשת בפירוש
 כהן גאולה עשו מה הבין לא הוא
 אנשי אך הסרט. בהקרנת שמיר ויצחק
 בהסתייגות הבחינו לא לשעבר לח״י
למ אוטנטי, להם נראה והסרט הזאת

 על מרעישה תגלית שום בו שאין רות
המחתרת.

שו אבי  הסרט בימאינ
ותהילה, זעם

 בסצינה גיוליאנו של הכפיל היה
בפיצוץ. הסרט, של האחרונה

מו ה נ יין. מבקבוק שותה ג׳וליאנו, של אמוו
 השתתפו הם לחיפה חזרו שהם לפני

 כל את השקה ול ז מסיבה־שאחרי״המסיבה. מסיבה, עוד
להופעה מחכים הם עכשיו אדום. בייו שלו מישפחה

 המקורי לשמה שחזרה הקטנה. תל־אביב למיסעדה באה השדרית,עטוי ווש1
 בכוסית חבריה אותה קיבלו שם אוסקר חדש, שם מה זמן עליה שניסו אחרי

 ספונטנית. במסיבה והופתעה - גאז לשמוע באה היא הולדתה. יום זה היה
שם. לה אין ושעדיין אלה. בימים שהוקמה החדשה, בלהקה גאז שרה מלדבר חגית ימין:

 הם - בני-יהודה קבוצת איש ירון, הכדורגל שחגו של אשתואויב עיוית
 הג׳אז בערב כישרונה. את מפגינה - יומיים לפני רק נישאו

 לנגן שרוצים הצעירים, הכישרונות לכל בימה תינתן במיסעדה רביעי יום כל שיתקיים
כל פילו. שלומי המקום, מבעלי אחד של ההבטחה זאת אז. ג




