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יל שירי פסטיבל •
 שי- שאר כמו ).11.50( דים

נק אשר בבוקר, דורי־הילדים
 גם החופש־הגדול, לעונת בעו

שידור־חוזר. הוא זה שידור
ומשר אדונים על •
 בלאמי לבית ).8.00( תים
ניחו מיכתבי של זרם מגיע
 מארג׳ורי, ליידי מות על מים

 שעל הטיטאניק באסון שטבעה
 ג׳יימס לאמריקה. יצאה סיפונה
 פורסט מים עם להתיידד ממשיך
 המשרתים. של רוחם למורת

 לרי־ מודיע דילון ג׳פרי סר
ה להסדר שבהתאם צ׳ארד,

 מאר־ ליידי עןם שלו נישואים
ה שני בין הונה יחולק ג׳ורי

 בלא- את משאיר הדבר ילדים.
ל מספיקים אמצעים בלא מי

רא אך הגדול, הבית ניהול
 לבעיות פנוי אינו עדיין שו

 אחר אדם באין הכלכליות.
 ניהול את עצמו על שייקח
ש פורסט מים מוצאת הבית,
ליי של תפקידים ויותר יותר

ו עליה נופלים מארג׳ורי די
 איתם, להתמודד צריכה. היא

 לה. עוינים המשרתים כאשר
 הדלת בפתח מופיעה אחד ערב
האי המשרתת רוברטס, מיס
המ מארג׳ורי, ליידי של שית

ב להימלט הצליחה כי ספרת
מהטיטאניק. הצלה סירת

 קלאנג פוץ חמישיית •
 ,1958 היא השנה ).10.50(

 בשנת נוצר שהסרט למרות
שוו בדרום קטנה בעיר .1977
 ריקודים תיזמורת מתכנסת דיה

 קלאנג, סוון לחזרה. מקומית
 הוא במיקצועו, מכוניות סוחר

ברא ועומד בלהקה המבוגר
 השחקן מגלם סוון את שה.

 מנגן סוון גראנסטרום. אנדוס
בפסנ מנגן רולף בקונטרבס.

 השחקן מגלם דמותו ואת תר
 צעיר הוא רולף לינדל. יאן

 בית־הספר את לסיים ועומד
 שאותו המתופף, קנת התיכון.

 עומד הולמברג הנריק מגלם
 בהתכתבות, לימודיו את לסיים
 השחקנית היא הזמרת, וגונל,
 כטלפנית. עובדת רמוס, אווה

 סכס־ חדש, נגן הצטרף ללהקה
 כריטסר לאסה, בשם פוניסט

 יחד משטוקהולם שבא בוסטדט,
לאסה צבאית. תיזמורת עם

בזוך : במוס סוד -
5.30 שעה חמישי, יום ;

 גונל סוון, עם לעימות מגיע
נכ סוון, של פילגשו הופכת

עלי את ומסבכת להריון נסת
הסרט. לת

חמישי יום
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).11.50( ונועם ניטרה •

מהתוכ פרק של חוזר שידור
 אך בשעתה, טובה שהיתר. נית

ש התוכנית, אם היא השאלה
 את צור נועם היום מארח בה

שי במיבחן תעמוד מילר, סחי
שני. דור

 זמן שד שאלה •
של חתר שידור ).12.10(

בהר. המתנחלים התוכנית
 ).5.30( במום סוד •
 עשו בלוך ופיליפם מזור דליה
 מלבד מצויינת. עבודה שוב

 הילדים בין התחרות הכרזת
 יהיו השכונה פני שיפור על

 המחזמר מתוך וקטע הפתעות
החזן. בן־פייסי מוטל
פליפר שד האי •

 פליפר תופס הערב ).0.32(
 שהם חדש באי נשק מבריחי

גילו.
לרשות האזרח כין •

 ו־ אבו־מנא בוטרוס ).0.50(
בחי עבאס מרחוב חורי חתאם

 של אי-קיומו על מתלוננים פה
בשכו ממלכתי־ערבי בית־ספר

הג הערבי הריכוז שהיא נה
 התגובה בארץ. ביותר דול

הא ממנהלת באה לטענותיהם
 חיפה, בעיריית לחינוך גף

בן־דוב. טובה
מסתע המחשבים •
 תעודי סרט ).0.35( רים

 התפתחות את הסוקר מעולה,
ה השנים בעשרים !;מחשבים
תה צולם לראשונה אחרונות.

שה מאחר המחשב, ייצור ליך
לא בייצורו המיוחדים תנאים

ריילסבל, עודם: עד
9.20 שעה שישי, יום

 צוות הכנסת כה עד איפשרו
ה הייצור. לאולמות ומצלמות

 הייצור תהליך את מתאר סרט
 את המהווה הסיליקון פיסת של

וכן המיקרו־מחשב של ליבו
של המרשימים שימושיו את

עי בפני ספר הקורא המחשב
 המייצר טרקטור, הנוהג וור,

 בו; גם הסרט ועוד. מכוניות
במח הטמונות הסכנות את חן

 ולמקורות האדם לפרטיות שב
שלו. התעסוקה

 ג׳ו- ).11.15( בועות •
ומת בית־החולים את עוזב די

 שלו הראשונה לפגישה כונן
הא ננסי, היא הרי אשה, עם

 שהבטיחה מבית־-החולים חות
 מפסיד הוא מה לו להראות

 נשים. עם במגע בא שאינו בכך
פי על זועמות וקורץ ג׳סיקה

 בקורין בוגד שהוא מפני טר
 ערב אותו. להרוג ומאיימות

ותו הביתה קורץ שבה אחד
אח אשד. עם פיטר את פסת
 ושם למוטל בורחת היא רת.

 פלוצ- טימותי האב את מוצאת
בינ להתאבד. מאיימת וגם קי

ו למיקלחת פיטר נכנם תיים
הפתעה. לו ממתינה שם

שישי יום
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 ).5.32( והמלכה אני •
טומן השבוע של הערבי הסרט

 שלו הכוכבת הפתעה. בתוכו
 שמיתה ריזאק, ג׳ורג׳ינה היא

 ושניב- לבנון של היופי מלכת
 רינה כמו למים־יוניברס, חרה
מד פוגשת ריזאק שלנו. מור
 מוחארם השחקן תיירים, ריך

 בעזרת קמע. לה הנותן פואד,
 בהצלחה זוכה היא זה קמע

בינ אך מיליונר. עם ומתחתנת
 הקמע בעל בה התאהב תיים

 תבל, רחבי בכל אחריה ורודף
בס לראות יהיה שאפשר כך
איס של נופים כמה גם רט

ופאריס. טנבול

 עולם ועד מעונה •
 טלוויזיונית סידרה ).0.20(

 שלושה במשך תוקרן זאת
 ישדרו לא בזכותה שבועות.
 את האלה השבועות בשלושת

 רווח כבר וזה אפס חמש הוואי
סיפ על מבוססת הסידרה נקי.

 ג׳ונס, ג׳יימס של הקלאסי רו
 הקולנועית הגירסה אינה אך

 הסמל, תפקיד אך המפורסמת.
 השחקן מגלם וורדן, מילט

 כה עד שהופיע דיוויין ויליאס
 וקן ויוליה רומיאו בהצגות
 והיצא־ הקלפן ובסרט הקוקיה

הקו של אשתו אהובתו, נית.
 נטלי היא הולמם, קארן לונל,

 ילדת פעם היתה אשר ווד,
 וכשבגרה הוליווד של הפלא

הפר סיפור בסרטים הופיעה
 מורנינגסטר, מארג׳ורי ברים,

ב זוהר ואלים, טד קרול בוב
 את נוספים. רבים וסרטים דשא

 הטוראי הסרט, גיבור תפקיד
שהח פרואיט, ל. אי. רוברט

למ ביתו יהיה הצבא כי ליט
 מפני לו מתנכל שהמימסד רות

השח מגלם להתאגרף, שסרב
 ריילסבק ריילסבק. סטיב קן

 סופיה עם באנג׳לה כבר הופיע
 אוטול. פיטר עם ובכפיל לורן
מ החייל מאגיו, אנג׳לו את

 על־ידי שגולם איטלקי מוצא
הקול בסרט סינטרה פראנק

ששי פנטוליאנו, ג׳ו מגלם נוע
 הקו־ בקן דיווידן עם יחד חק

 קטן ובתפקיד הבמה על קיה
 הזונה לורן, ב׳.* חלק בסנדק

ה היא פרייאט מתאהב שבה
 ופאסטו באסינגר קים שחקנית
 והשמן האכזר המ.צ. ג׳דסון,

בויל. פיטר הוא

שבת
8 .11

 והמצאות חידושים •
פאר על להגן דרכים ).0.30(

 שלא על־מנת לאומיים קים
הרא בפרק תתוארנה יהרסו

 לה- היד, שכדאי בתוכנית, שון
 הפרק חובה. סרט אותו פוך

 חיי על מחקר על מספר השני
הטרו ביערות שנערך צמחים

 משיסחה שליש המכסים פיים
אמריקדדד,דרומית. של

).8.00(השבת כצאת 9
של הרב הוא התוכנית כוכב

ג׳קסון : הטיל,צוענים
10.35 שעה שני, יום

 ועי* קרליבך (״שלוימלה״) מה
 ד סוכות אליה הצייר־זמר מו

מישפחתו.
 )".10310( תוסס רצח •
המ סיפורי מסידרת סרט עוד
 הניו־זי- הסופרת שכתבה תח

 המפקח מארש. נאיו לנדית
 שכניו את סוקר אלין רודריק
לה למידלטון. החצות ברכבת

 קארולץ של השחקנים קת
 לדעתו. ביותר מוזרה דארקס
ואלפרד הדלת נפתחת לפתע

 קארו־ של בעלה שהוא מייר,
מי כי טוען הלהקה ובעל לין

 אחרי אותו. לרצוח ניסה שהו
 הכל מתכנסים המופע הצלחת

 של הולדתה יום את לחגוג כדי
 זו חגיגית ובהזדמנות קרולין,

בעלה. נרצח אכן

ראשון יום
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 בעיקכות שמונה • *
 הקולנוע סרט ).11.50( אחד

הב סרט מלא, באורך לילדים
 שנוצר לילדים הראשון לשים

בארץ.
).8.00(עבשיו תמול •
רוב רות של זו שסידרה אחרי

 בארץ, הסאטירה את סקרה נו
 כך לשם להומור. עוברת היא

 אילי האמנים את דובנו גייסה
גד אופיר, שייקר! גורליצקי,

ו בן־סירא ויעקב זינגר עון
 וה־ המטאטא הפתעות: שתי

לי״לה־לו.
קטן מסד גדול מסד •

בלע הערב מוקדש ).8.30(
 ויוקרנו מארקס לאחים דית

של מפורסמים סרטים קיטעי
הם.

המ ).10.00( הבובה •
 ועוד הסידרה, של״ שני שך

 למי מהראשון. מעניין פחות
 הראשון הפרק את ראה שלא

 שכן מי לירדן. לעבור מומלץ
 יעשה הראשון, הפרק את ראה
המלצה. ללא זאת

 ).10.50( הקצר הסרט י•
יש יוצרים של סרטים שני

המ במיסגרת צעירים ראליים
 הטלוויזיה של החדשה דיניות
 הראשון הסרט אותם. לעודד

 כתב בבוקר. 10 ג׳ יום הוא
ב עוד כהן אבי אותו וביים
 שלוש מתאר והוא 1976 שנת

ב אחד יום המבלות צעירות
 הן הצעירות הכוכבות יחד.
 ושושי גור דליה בכר, נעמי
 יוסי מצטרף כשאליהו גיל,

 של הוא השני הסרט סוויסה.
 וכפי אבי. ונקרא וקסמן דני

 הוא משמו, להבין שאפשר
 אב בין מסויימים יחסים מתאר

 אלכס הם שלו הכוכבים לבן.
בן־יוסף. ואברהס קלצ׳קין

שני יום
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 ).11.50( ונועם גיטרה •
 — השני בשידור שוב חוזרת
זכאי. דודו עם הפעם
זמן של שאלה •

 הזה השני השידור ).12.10(
ניל״י. גיבורת לשרה מוקדש

כמיש־ נשאר הבל •
 ארצ׳י לאוהבי ).8.30( ה פה

העוב זה. פרק להפסיד אסור
מר בתוך נתקע שארצ׳י דה
 מבטיחה מייקל עם יחד תף

הז באותה רועמים. צחוקים
 ביחד, השניים מחסלים דמנות
 זה ומספרים בראנדי בקבוק

 הבידור אודותיהם. את לזה
מושלם. להיות צריך
 כיל ).0.30( הכייס •

 לספר יודעת שהטלוויזיה מה
 בחור מתאר שהוא זה סרט על

 בלתי־ניתן־לרי- בדחף שנתקף
לכייס. סון
 ).10.15( המיקצוענים •

 סידרה של בכורה הופעת
 כבר שודרה אשר מצויינת,

 כ־ המסך על ותשהה בירדן,
 מתארת הסידרה שבועות. 26

 שהוקמה בריטית, ביון יחידת
 של בפיקודו בטרור למילחמה

 וג־ קשוח מפקח קולי, ג׳ורג׳
 קולי של תפקידו את לוי־לב.

 ג׳קסון, ג׳ורדון השחקן מגלם
 אדונים בעל הראשי המשרת

ב גם שהופיע ומי ומשרתים
עוז שני לידו הגנראלים. ליל
 מילין השחקן הוא מולי, רים,
 רומן של במקבת שהופיע שור.

 לואים השחקן ובודי, פולנסקי
 דובר־ לישכת אולם קולניס.

 יהיה מה יודעת אינה הטלוויזיה
הסידרה. של הראשון הפרק

שליש• יום
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בדאומידך תעלת •
של המצחיק סירטו ).11.50(

יו של בכיכובו קישון אפריים
ז״ל. צור (״בומבה״) סף

 אריה של ■קולו •
 הסידרה במיסגרת ).8.30(

ה פני את שעיצבו מנהיגים
 הערב של הפרק יוקדש עולם

 בעיקבות צ׳רצ׳יל. לווינסטון
 אדולף של ובגידתו מינכן הסכם

 צ׳מברלין נוויל מגיש היטלר,
 עולה וצ׳רצ׳יל התפטרותו את

 נאמר צ׳רצ׳יל על לשילטון.
 האנגלית השפה את גייס שהוא
מו וסביב לקרב, אותה ושלח

הסרט. ערוך זה טו
 ותיז־ לאפט ג׳יימם •

 המי- הפעם ).0.30( מורתו
 תוכנית שמשדרים כמה יודע

הזה. הקלה המוסיקה אמן עם


