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ומשרתים אדונים עד •
ה של האלמנה אמה ).8.00(

 לאייטון- מגיעה מרג׳ורי ליידי
 מיס לווייתה, בת עם פלייס
 שאביה מזדקנת רווקה הוג׳ס,

ה נוכחות איש־כמורה. היה
 יוצרת בלאמי בבית שתיים

המשר בין וקינאה מתח מייד
 סיכת נעלמת אחד יום תים.

 התכשיטים מקופסת היהלומים
סבו והיא הזקנה, הליידי של
מש- בבית נגנבה. שהסיכה רה

לנגטון משרתים:
8.00 שעה רביעי יום

 השדות של קשה אווירה תררת
 להד- מורה וריצ׳ארד הדדיים

בי המשרתים. את לחקור סון
 הצעה הוטקינס מקבל נתיים
 למוסך, כשותף להצטרף מפתה

המיו שותפו מנסה כאשר אך
 חובט הוא שרה, את לפתות עד
או ומסלק נמרצות חבטות בו
הבית. מן תו

 המיים מן ניצל כורי 0
 הבמאי של סירטו ).10.00(

 רנואר, דאן הנודע הצרפתי
 הוא הסרט גיבור .1932 משנת
 מישל מגלם אותו זקן, קבצן

 עם בפאריס המתגורר סימון,
 נעלם אחך יום האהוב. כלבו
להת מחליטי והקבצן הכלב
 עובר־או־ לסינה. בקפיצה אבד
 שהוא מכן לאחר שמתברר רח,

 ברגע מציל הגבוהה, מהחברה
 מציע הוא חייו. את האחרון

לבי ולוקחו אותו לאמץ לזקן
 להתנהג יודע אינו הקבצן תו.

 הסובבים כל את ומביך כיאות
 של ממושך תהליך אחרי אותו.

ל להיכנס מצליח הוא למידה
איש עם רומן מנהל ואף תלם,

 הוא רנואר הבית. בעל של תו
 של הגדולים הבמאים אחד הוא

 סרטיו ובין הצרפתי הקולנוע
ו הגדולה האשליה :הידועים

מצ סרטיו משרתת. של יומנה
 של מוזרה בתערובת טיינים

 לירית. פיוטית ונימה ריאליזם
 איטי, בסרטיו האירועים קצב
ונינוח. רגוע

חמישי יום
6 .21

 והאץ׳ סטארסקי *
)9 לשע השוטר פלמר, ).30.

 הפושע נגד להעיד עומד בר,
 שוטר האנטלי, לוק רובן. טוני
 האץ׳, של הטוב וידידו ותיק

 מכיר לוק עליו. לשמור נשלח
 עליו, המוטלת המשימה בכובד

 אישתו, לו מספרת כאשר אך
 חסכונותיהם כל את שהפסידה

 12 חייבת ונותרה בהימורים,
 לוק מציע לרובן, דולר אלף

לס יכול שאינו הצעה לפושע
תמורת פלמר של חייו :לה רב

 דולר אלף 20ד החוב ביטול
נוספים.

).11.15( בועות •
למח המכון עורך אלה בימים

 עם יחד שימושי, חברתי קר
באוניבר לקומוניקציה המכון
 ב־ צפייה סקר העברית, סיטה

מיו הזמנה לפי בועות סידרה
 סקר הרשות. מנכ״ל של חדת

 הסיד־ של גורלה את יקבע זה
 קורין עוזבת הששי בפרק רה.
 הכאב למרות הוריה בית את
 היא אביה. של והזעם אמה של

 עוברת שהיא טים לאב מספרת
תד תמיד אך פיטר, עם לגור

 בעצם הוא שפיטר בנפשה מה
 בשימ- למרי מודיע ברט טים.

נו בן־אובד של בואו על חה
ה מהבטן. המדבר צ׳אק, סף,

מכישלונו מרוצה אינו סנדק
 דני של ונשנים החוזרים תיו

הז לו ונותן ברט את לרצוח
 יצליח לא אם אחרונה. דמנות
בחייו. כך על ישלם הפעם,

שי יום שי
6 .22

 ).5.32( ערכי סרט •
 הסרט עלילת מרחיקה הפעם

 ב- מיאמי לחופי עד המיצרי
מצ מתאגרף ארצות־הברית.

השח מגלם דמותו שאת ליח,
 נאלץ ברודי, שמס המיצרי קן

 איג־ בתחרות בכוונה להפסיד
 אליו שיוחזר כדי חשובה, רוף
מס הסרט עלילת החטוף. בנו

ל עד ומגיעה כרגיל, תבכת,

רוג׳רם לילי:
9.20 שעה שישי יום

ב מככבים עוד מיאמי. חופי
 ו־ יוסף חסן . השחקנים סרט

חמדי. עמאד
 כתוצאה ).0.20( לילי •

 באר- שלה ההופעות מסיבובי
 לנג־ לילי הופכת צות־הברית

ל וקונה עשירה לאשה טרי
ה בלונדון. מפואר בית עצמה

 מיפגש כמקום משמש בית
ה מווילם, ולנסיך לה קבוע

הימו במסיבות שם משתתף
הו לסיבוב יוצאת לילי רים.

 שם באמריקה, שלישי■ פעות
 הנאמן, מחזרה עדיין לד, ממתין
 בפניה המציג גבהרד, פרדי

גירו בעניין שיטפל עורך־דין
 מהצל- מאד נהנית לילי שיה.

לב מסרבת הבמה, על חותיה
 של בחברתו מדי רב זמן לות

 האמריקאי עורך־הדין פרדי.
 אזרחית אותה להפוך מנסה

מ לשחררה ובכך אמריקאית,
 אבל התנגדותו, למרות בעלה,

הזו מאדווארד חוששת לילי
ולפ מהוסה לעורר העלול עם,
 מארי. דאן בתה בעתיד גוע
 אד־ על לכפות מסרבת היא

 אבל בעל־כורחו, גירושין וארד
 אותו ולשכנע לנסות מבטיחה

 פרדי ללונדון. שובה עם שוב,
 תוך לו תנשא לא שאם מכריז

בי לרומן הקץ יבוא קצר זמן
ניהם.

 אפס חמש חוואי •
ו מק־גארט סטיב ).10.50(

אח הפעם מחפשים צוותו אנשי
ה אחד של אישתו חוטף רי

אי מק־גארט בהוואי. אזרחים
 החשוד כי כדרכו, מאמין, נו

 הקנאי האקולוג בפרשה, 1 מס׳
 מעשה בשעת שנתפס טנקה, בו

נס טלוויזיה מצלמת באמצעות
הא הפושע אומנם הוא תרת,
 נגד מאבק מנהל טנקה מיתי.
 חוף על רב־קומות מלון בניית
 של מוניטין לו יצא אך הוואי,

ב מילחמותיו את המנהל אדם
הוגנות. דרכים

ת ב ש
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והמצאות חידושים •
ב נושאים ארבעה ).6.30(

שהטל היחידה המדע תוכנית
 בריטי, מהנדס משדרת. וויזיה

 בתוך הבנויה אנטנה שהמציא
 שימוש ומאפשרת מכונית חלון
 מנתח האדים; במפשיר כפול

 פיתח ג׳ניקס, דיוויד וולשי,
לטי חדשות שיטות לאחרונה

 כשהוא קרועים, בגידים פול
 כתחליף בסיבי־פחם משתמש

מעו שעון שנקרעו; לגידים
 על־ידי המופעל מיוחד, רר

 גבוהה, תדירות בעלי גלי־קול
 גניבה בשעת כהתראה מופעל

באמ אלא מלצלצל חדל ואינו
 כלי- ;מיוחד מפתח צעות
ב המתוכנן חדש, חקלאי רכב

 — מתפתחות למדינות עיקר
וב כטרקטור משמש הוא ביום
 מיש- מכונית הופך הוא לילה

פחתית•
).10.00( קודומכו •
האינטלי הבלש פאלק, פיטר
 מעתה יחזור הכל-יכול גנטי
יוק לא שבה מוצאי־שבת בכל
בהמשכים. סדרוודמתח רנו

ראשון יום
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).8.00( העקרב ריף •
ה וצוות בוזוול, הצלם־במאי

 שהה אליו, שנלווה טלוויזיה
מכ מפרץ במרכז חולי בכף

 ניסה ימים חודש במשך סיקו.
 הכף נבנה כיצד להבין בוזוול
 האחרונות השנים 5000 במשך

 של הגדולים האדריכלים בידי
 ניסה הוא האלמוגים. — הטבע
 המקום את הופך מה גם להבין

 בעלי־חיים של תוססת לקהילה
 מישכן משמש המקום וצמחים.
 לב־ והשחפית הסולד, לציפורי

לציפו זמני ומלון נת־הראש,

דרומה בדרכן הנודדות רים
).10.50( מולייר חיי •
זו נזולייר של הראשון מחזהו

מעו אבל גדולה להצלחה כה
ה החוג בקרב מורת־רוח רר

ומ ללעג אותו ששם ספרותי,

 תיאט־ את להרוס היתר שיג
אר טענות־שווא סמך על רונו

או לו נותן המלך כיטקטוניות.
בעבו ממשיך והוא חדש לם

 נרקמת נוספת מזימה אך דתו,
יו בז׳אר, מאדם האם, סביבו.

 ומול- מדלן בין שהיחסים דעת
 חושבת והיא התערערו ייר

המח את תפתה אחרת שאשר,
 תאלץ י ומישפחתה המבוקש זאי

 היא בצימצום. לחיות לחזור
ל מולייר את להביא מתכננת

 הצעירה, בארמנד שיתאהב כך
 אר־ כבתה. מציגה היא שאותה

 את לעורר תחילה מנסה מנד
ומת בטיסט ז׳אן של קינאתו

 ורק נישאים השניים בו. אהבת
 היא שארמנד לו, נודע אז

הר הלשונות מדלן. של בתה
 בעלה, שמולייר, לוחשות עות
 של בעיצומה אביה. גם הוא

נו שערוריה פורצת זו דרמה
 מולייר, של מחזהו סביב ספת

ה החוגים לנשים. בית־ספר
 פוגע שהמחזה טוענים, דתיים

הג ההצלחה הכנסיה. במצוות
 מצילה אינה המחזה של דולה

אוייביו. מהתקפות מולייר את
).21.50(וכשוק חשוק •
החשק, ערוגות מתוך שני פרק

:משחו בה יש זאת ככר
שלישי יום

המוק בידור תוכניות בסידרת
בשידור־חוזר. רנות

1|(111ז־.3
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 בריאות ביטוח חוק #
0( ממלכתי  המערכה ).30.

ה הגופים שני בין הניטשת
והממש ההסתדרות עיקריים,

לחם בתוכנית מתוארת לה,

מט כי טוענת, הממשלה חוק.
 שנים של עיוות לתקן רתה

 כ״קיום אותו מגדירה שהיא
 מירב מדינר,״. בתוך מדינה

מנוה בארץ שרותי־הבריאות
— פוליטי גוף על־ידי היום לים

הממ של ברצונה ההסתדרות.
 הנוכחי, המצב את לשנות שלה
ב לדאוג חייב אזרח כל לפיו

 ולהיות לביטוח־בריאות עצמו
 מקופות־ד,חולים. באחת חבר

עצ על לקחת מציעה הממשלה
האז לביטוח האחריות את מה
 ולא אזרח היותו בתוקף רח,

רו קופת־חולים באירגון. חבר
 זה בצעד זאת, לעומת אה,

הסו שמטרתה כוללת מיתקפה
ההסתד של כוחה חיסול פית
ההס של קופת־החולים רות.

 80ס/סכ־ כיום המשרתת תדרות,
 עצמה את רואה מהאוכלוסיה,

ב לשירותי־הבריאות אחראית
מישרד-ד,ברי ולטענתה ארץ
 אלה הישגים להרוס מוכן אות

 הפוליטית. המטרה השגת למען
ב בנושא, דיון ייערך באולפן

 מן, קלמן פרופסור השתתפות
ו הדסה, בית־החולים מנכ״ל

מר יו״ר דורון, חיים פרופסור
 עורך- המנחה ולים. ח ת־ קופ כז

זוהר. אלי הדין
).10.20( ואלק דר ון •
 בוטיק, בעלת אשת־זוהר דיאן,
 דר לוואן לעזרה בבקשה פונה

 האחרונים מאהביה שני ואלק.
כהתק- שנראה מה לאחר מתו

ואדמוני גדרון כרוזה, גפן,
9.30 שעה

 מאמינה היא אך שיכרות, פת
 המישטרה מימצאי שנרצחו.

 טבעיות, היו שד,מיתות העלו,
 איגרת- לוואלק מראה דיאן אך

 שלה הכרית על שהונחה אבל
 ישנה. בעודה הלילה, במשך

שמתכוו סימן בזה רואה היא
 מסכים ואלק אותה. לרצוח נים

לה. לעזור

שי יום שלי
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).10.00( דמישפחה •
שומרו אשה היא צדקה בתיה

 במינה. ומיוחדת מעניינת נית
 ברכי על בחולון, גדלה היא

 והיום השומרונית, התרבות
 בבית- כמנהלת עובדת היא
 מספרת היא בסרט יהודי. ספר
 הדת בין והשונה הדומה על

 ה־ על והיהודית, השומרונית
 בכלל, ואורח־החיים מינהגים

 לקינוח, בפרט. מישפחתה ועל
 בעלות לנשים תצוגת־אופנה

 הדגמים רוב גדולות. מידות
קלאסי. בסיגנון הם בתצוגה

כה יש זאת כבל •
 לא שוב אם ).0.30( משהד

 נוכל הסרט, מגלגלי אחד יעלם
ליו בתוכנית לצפות סוף־סוף

 תל- העיר של השבעים בל
 העיריה בכיכר שצולמה אביב,
 ובה לד,קד, תל־אביב. של הישנה

 נורית ברוזה, דייוויד הזמרים
 לרנד יואל ארמוני, דפנה גלחן,
 בתוכנית מביאה דיכנה ומוטי

 מהווי וחדשים ישנים שירים
גפן. יונתן מנחה תל־אביב.

הכוכסדת מערבון ונשוק: חשוק
9.50 שעה ראשון יום


