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).5.30(הבק? יקי
 הולנדית מישפחה של

 המאה בשלהי החיה
 מר- הרפתקות סיפור
 העשוי דיסני, וולט

ה חלקו הערב רב.
את המתאר הסרט, של ון

פואטייה אייכי:
10.00 שעה רביעי, יום

 ברינקר, הנס המישפחה, אבי
ב קרקע יבוש בעת שנפצע
הולנד.
 ).7.00( ומשם מכאן •
 שנבחרו מעניינים, נושאים כמה

 מגא- טלוויזיה תוכניות מתוך
 אר־ ברחבי המשודרות זיניות,

 כתבה בתוכנית צות־הברית.
 המעריצות, הנשים את המתארת

 הכדורגל קבוצות את המעודדות
 מירוץ- על כתבה דאלאס! של

סיבו הדורש יוצא־דופן, סוסים
 ומופע ורוכבו, הסוס מן לת

קוסם. של מייוחד
ומשר אדונים על •
 נולדת לאליזבת ).8.00( תים

ה מגיעה ולאיטון־פלייס בת,
 סאותוולד, של הזקנה אומנת

 ובאלי- מרג׳רי בליידי שטיפלה
 שאיבדה שרה, בילדותן. זבת
 לטפל להוטה בלידה, ילדתה את

מגי האומנת החדשה. בתינוקת
 התינוקת לפני ספורים ימים עה

שלמה. מהומה בבית ומעוררת
 ).10.00(יקירתי אייכי •

 נער- על רומנטית קומדיה
 מוסר בעל כושי, שעשועים
 עוזרת- אחרי שמחזר מפוקפק,

 לשכנעה כדי שחומודעור, בית
 מעסיקיה בבית לשרת שתמשיך
ה האינטרסים לטובת הלבנים,
 שהופק הסרט, שלו. פרטיים

ב חדש ונחשב ,1967 בשנת
המוק לסרטי-העלילה השוואה

 דחיפה נתן בטלוויזיה, רנים
 שבהם סרטים, של לסידרה
בתפ כושיים שחקנים מככבים

 ניתנו כה שעד ראשיים, קידים
 של תפקידים :ללבנים רק

 רומנטים, גיבורים או מאהבים
השחו הבורגנות את המייצגים

 להתעלם העדיף שהקולנוע רה
 הסרט כוכב אז. עד מקיומה

 פואטייה, סידני השחקן הוא
 באהבה. לאדוני מהסרט הזכור

מו הכושית המשרתת בתפקיד
 לינקולן. אבי השחקנית פיעה
ה נוספת פופולארית דמות

 השחקן הוא בסרט מככבת
 ארצ׳י, הוא אוקונור, קארול

במישפחה. נשאר הכל מהסידרה

חמישי יום
14. 6

העלי ).6.32( פליפר #
 קבוצת עצמה. על חוזרת לה

 כדי פליפר, את חוטפת נוכלים
נלחם הוא שבו לסרט, לצלמו
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ואיגן אלום אניס, :לילי
9.20 שעה שישי, יום

וכירמן סינגר מולייר:
10.00 שעה ראון, יום

 יעסוק כואב מה המדור לאנה
 עובדים נערים בקיפוח הפעם

ית באולפן עבודה. במקומות
 מנכ״ל גורלניק, ישראל ארח

 ואבי משרד־העבודה-והרווחה,
ה של הכללי המזכיר אופק,

 הנוער- של המיקצועית חטיבה
 הוא הבידור העובד-והלומד.

 הגליל- של הזמר חבורת של
התחתון.

).10.00( מולייר חיי •
 להקתו מסתובבת רבים חודשים

 ללא בערי־השדה, מולייר של
מקד אף לעיתים יתרה, הצלחה

 אבנים. של במטר פניה את מים
 ללהקה מצטרפים הלהקה חברי
 מחליט וכאשר מצליחה, יותר

 לפרוש זו להקה של בעליה
 ויוצא מקומו את מולייר תופס

 מהרה עד דרומה. להקתו בראש
 מולייר פנים. המזל להם מאיר
 הקהל, אך טרגדיות, רק אוהב
רו הפוליטיים, המאבקים שבע

 למרות וכך, להשתעשע. צה
 לכתוב מולייר יושב רצונו,

ה את להעשיר כדי פארסות,
 הרומן להקתו. של רפרטואר

 שרטון. על עולה מדלן עם שלו
ב להתלהב נוטה בטיסט דאז

 הנמנות יפהפיות ושתי קלות
 את כובשות הלהקה חברות על

 הדוכס מסיר בינתיים ליבו.
 הלהקה, מן חסותו את קונטי דה

 ומולייר לדת, נאמנותו בשם
 להמשיך תחת להמר. מחליט
 שבהם השדה, בערי ולנדוד

 ומעמד, שם הלהקה כבשה כבר
 כדי לפאריס, וחוזר מסתכן הוא

הצעיר. 14ה־ לואי לפני להופיע

 הראשון בערב רבה. בהתלהבות
אמ פוגשת היא בניו־יורק שלה

 הוא בה. המתאהב צעיר ריקאי
 לוקח למלונה, יום מדי מגיע
 אנשים עם לפגישות אותה

נל לילי בעיר. איתה ומטייל
 גיו-יורק מהעיר מאד הבת

 היא זכתה. שלה ומקבלת־הפנים
האמ מחזרה שפרדי, מוצאת
 אולם ומשעשע, מושך ריקאי,

ב אליו מתייחסת אינה היא
 צעיר שהוא מפני יתרה רצינות

 רוחה למורת שנים. בכמה ממנה
 ב־ לילי שקועה הנרייטה של

 שאין עד החברתיות, הנאותיה
היא בחזרות. להשתתף זמן לה

ראשון יום
6 .17

 שמונה־עשרה עד •
 לפני אחת תוכנית ).20.00(

 מן היורדת בסידרה האחרונה,
 פופולאריות. היעדר בגלל המסך

 איריס היא התוכנית אורחת
 ספורטאית העוגן, מקיבוץ פלד,

 זהב במדליות שזכתה מצטיינת,
ה הנכים באולימפיאדת וכסף

בסקוט־ שנערכה בינלאומית

 היוצא באד רעבים. בתנינים
 אך, הוא. אף נלכד למוצאו
 ניצלים ובאד פליפר כמובן,
האחרון. ברגע
והאץ׳ סטארסקי •

 למר מתחפש האץ׳ ).0.30(
 במכון־יופי העובד ספר מרלין,
 יודעת המכון בעלת במלון.
 משתפת אך שוטר, שהאץ׳
ב ונוזפת השניים עם פעולה
״נש השניים סטארסקי. שותפו

 מכירה לקראת במקום תלו״
יהלומים. של פומבית
).11.15( בועות •

 יו״ר של חמתו ועל אפו על
 ראובן פרופסור רשות-השידור,

להק הטלוויזיה ממשיכה ירון,
 המשעשעת הסידרה את רין

 יצא ירון של קצפו בועות.
 המתירנים ההיבטים על בעיקר

 צוחקים שבה התוכנית, של
 הטלוויזיה, מנהל הכל. על הכל

 נהנה דווקא צוקרטן, ארנון
 להצלחה הזוכה מהסידרה, מאד

 לדעתו, בארצות־הברית. מרובה
 צופים גם משעשע שלה ההומור

 הרשות מנכ״ל בארץ. רבים
 סקר־ ייערך בקרוב כי הבטיח,

 גורל את יקבע אשר צפייה
 מודיע הערב בסרט הסידרה.

 כוונתו על מישפחתו לבני ג׳ודי
 מרי לשינוי־המין. ניתוח לעבור

 בעייתו בגלל לפסיכיאטר, פונה
 לכנסיה, הולכת קורין ברט. של
 הדרך שזו כיוון להתוודות, כדי

 לשוחח יכולה היא שבה היחידה
 הקתולי, הכומר ליבה, אהוב עם

 לדירתו באה ג׳סיקה טים. האב
 כדי פיטר, הטניס מאמן של

 אך הפרשה, את איתו לגמור
ה את מפתיעה בתה, קורין,
מהמקום. המומה ובורחת שניים

עויעוי יום
6 .15

).18.02( ערבי סרט •
הטל של התוכניות מחלקת

 הצליחה הערבית בשפה וויזיה
 בעיקבות באחרונה, להשיג
 סר־ כמה הסכם־השלום, חתימת

ב שצולמו חדשים, טי-קולנוע
ה במצריים. האחרונות שנים
שם אלקאמר, הערב, של סרט

 בשנת הופק בקאהיר, מיסגד של
 אבו־ האשם אותו ביים .1977

שהש מצרי במאי אל־נאצר,
 ל־ וחזר בארצוודהברית תלם

 הראשון. סירטו להפקת קאהיר
 בשכונת מתרחשת הסרט עלילת

 מיס- ליד טיפוסית, מצרית עוני
 של המצרי ההווי אל־קאסם. גד

 בסרט מתועד השיבעים שנות
 לעיניהם מבעד ציורית, בדרך

השח הראשיים, הגיבורים של
המג נורי, לוטפי נדיח קנית
 מוכרת של דמותה את למת

 במיל־ נהרג שבעלה תפוחים
 שריף השחקן ואחיה, חמה,
 בבחינות הנכשל צלאח, סעיד

ממצריים. להגר ומבקש הבגרות ).9.20( אמריקה •
באמריקה מתקבלת לנגטרי לילי

 האחרונות בשנים הדרומי. קוטב
 למעבדה אנטרקטיקה הפכה

 של אפשרי ולמקור מדעית
אוס כולו. לעולם אוצרות־טבע

צר צ׳ילה, ארגנטינה, טרליה,
 מחזיקות אחרות ומדינות פת
 מחקר תוכנית בסיסי-מחקר. שם

 קרן בידי הנעשית חשובה,
 ארצות- של הלאומית המועצה
ה הקוטב את הופכת הברית,
 לאנשי־ משיכה למוקד דרומי

העולם. רחבי מכל מדע
 — שוטר להרוג •

 השטנית התוכנית ).10.00(
לתע הסוף בא ובכך נחשפת,

מו הראשיים בתפקידים לומה.
 דון ג׳ון השחקנים בסרט פיעים

 ג׳וניור גוסט לואיס בייקר,
נזאלדאור. ודיאנה

שני יום
6 .18

קטן מסר גדול מסך •
)8  של הראשון החלק ).30.

 של לדימוי יוקדש התוכנית
 משתקף שהוא כפי היהודים,
 נראה ההוליוודיים. בסרטים

 עם יהודית מהסרטים קטעים
 פול עם אכסודוס לורן, סופיה
 רו־ עם ודלילה שמשון ניומן,

 ענק צל והטל מיטצ׳אם, ברט
 בדינר יול דוגלאם, קירק עם

 של השני בחלק סינטרה. ופרנק
יש מסרטים קטעים :התוכנית
 של 99 דיזנגוף חדשים, ראליים

של הגנרלית אמי נשר, אבי

 לילי של שקלות־דעתה חוששת
 אוסקר אך רע, שם לה תוציא
 ב־ עתה באותה הנמצא ויילד,

 פשוט שהיא סבור ניו־יורק,
לילי. של בהצלחתה מקנאה

ת ב ש
6 .16

והמצאות חידושים •
מוק כולה התוכנית ).18.30(

 מדעיים, למחקרים הפעם דשת
 רחבי- הקרח בשדות הנערכים

שב־ ,אנטרקטיקה של הידיים

 דומה לא ודומה זילברג יואל
פרס. עוזי של

 של כחייו •טעה •
 ).9.30( קריין פרופסור

מח של ביותר הגדולה ההפקה
 שעלתה השנה, הדרמה לקת

 לירות. וחצי למיליון קרוב
 תסריט על מבוססת הדרמה
 ורו־ נינה התסריטאית שכתבה

ה- מרוסיה, חדשה עולה נל,
4.

מונטה קריין:
9.30 שעה שני, יוס

 אוטוביוג־ כימעט קטעים מגולל
ב מתרחשת העלילה רפים.

 השבעים. שנות של מוסקבה
ואיש קריין, פרופסור המדען,

 ה־ על-ידי נרדפים זויה, תו,
הלי דעותיהם בגלל שילטונות

בבו לחמש ארבע בין ברליות.
 קריין פרופסור מצויים קר

 מכל מנותקים בדירתם, ואישתו
 של צמוד מעקב תחת מכריהם,

פרו של תלמידו בולשת. אנשי
 המופיע ואדים, קריין, פסור

של היעלמות לאחר בביתם
את מעורר חודשים, שישה

הוא הדרמה במאי חשדם.
 עולה הוא אף צ׳פלין, סטניסלב

 בבימוי שם שעסק מרוסיה חדש
מככ וטלוויזיה. קולנוע סרטי

 אילן השחקנים בדרמה בים
 פניני, אבי סונטה, ג׳יטה תורן,
 ואסי יבלונקה יוסי ברין, רולף

 את לייצג נשלח הסרט תנגבי.
 בתחרות הישראלית הטלוויזיה

פרס־איטליה.

שליש■ יום
6 .19

 ).9.30( מיצרך בט •
 הקנויה הבידור תוכנית במרכז

 בט הזמרת עומדת השבוע של
 1945 בשנת שנולדה מיצלר,
 בניו־ג׳רסי. יהודיים להורים

 בט ונקראה בהוואי גדלה היא
 הכוכבת דיוויס, בטי שם על

 1965 בשנת אמה. על האהובה
 והחלה לארצות־הברית חזרה

 בניו- קטנים בבארים להופיע
נית הראשונה ההזדמנות יורק.

 באמצע הופיעה כאשר לה נה
 כנערת־מקהלה השישים שנות

 בברודווי. הגג על כנר במחזמר
בתפ להופיע החלה מכן לאחר
 במועדוני- יותר. רציניים קידים
 האלוהית, בט אותה כינו הלילה

 והמרשים. החזק קולה בשל
הופ לסיבוב יצאה 1972 בשנת

ל וזכתה בארצות־הברית עות
 הראשונה הקברט זמרת : כינוי
 הראשון אלבומה הביטלס. בדור
 עם ,1973 בשנת לאור יצא

ש מנילו, בארי הזמר־מלחין
 י מלחין כפסנתרן, לה שימש
 הוציאה מאז מוסיקאלי. ומעבד

 ושיחקה אלבומים חמישה לאור
 חייה על בסרט ראשי בתפקיד

 ג׳ופלין, ג״ניס הרוק זמרת של
 בסמים. עודף משימוש שנפטרה
 בפרס זכתה הערב תוכנית
 הטלוויזיה, של האוסקר איימי,

 ביותר הטובה הבידור כתוכנית
 מתארח בתוכנית השנה. של

הופמן. דסטין השחקן


