
רביעי □1•

10 .24
).6.32( לנוער מגזין •

צעי שתי הן התוכנית כוכבות
 וגם בערבית גם השרות רות

 נגנים שני איתן יחד באנגלית.
 וזמרת יאסיף מכפר צעירים

.14 בת

שתי ).7.00( אד מר *
 את לרתום מחליטות הנשים
 תחפושות, לתהלוכת בעליהן

 לאירוע אד את גם ורותמות
זה.

ומשר אדונים על •
 בלאמי ג׳יימס ).8.00( תים
 ני- בגלל בעיקר עצבני, עדיין
 ובגלל יפה, עלו שלא שוייו

מח הייזל המשעממת. עבודתו
 להודו יסע הוא אם כי ליטה
ממ ג׳ורג׳ינה תצטרף. לא היא

מכ היא בבית. להתגורר שיכה
 בין אל צעירה רוח מעט ניסה

מר ידיעת העבשים. קירותיו
אדווארד המשרתים : עישה
לגב ואפילו מתאהבים, ודייזי

 אל־ עם רומן, יש בריג׳ס רת
 את שמספק מי ליונם, ברט

למיטבח. והעופות הדגים

(שעה כחמאה בישול *
ה כאשר קורה מה ).10.05

 אחרי .מהמילחמה, חוזר בעל
 ומוצא היעדרות, שנות עשר

ש ומה לאחר. נישאה שאשתו
שלו המיסעדה :יותר חמור
 גבר. אותו של לידיו עברה
 ול- לפרננדל קורה זה כאשר

מצ דברים מתרחשים בורביל,
מאד. חיקים

(ו1111*|ןןןו10
40 .25

 שמיל החתול מועדון •
 ל־ כאשר קורה מה ).5.30(

מהתוכ נימאס טלפלא מפיקת
 הח־ פרידמן ריבקה ? שלה נית

 תוכניות סידרת להכין לטיה
 החתול יעמוד שבמרכזה דומה,
 תוכנית ,-יבכל שיארח שמיל,
 ההפקה■ י צוות אחרים. אמנים

ה את טלפלא. של הצוות הוא
 דטנר, נתן מגלם שמיל חתול

 מ־ מכבר לא שהשתחרר מי
ה .צה״ל. של הדרום רביעיית
 הם הראשונה בתוכנית אורחים

 ובנותיהן שני ושושיק אריק
ויעל. נועה

).7.00( שאלה לי יש •
 לח־ יעקב של מצויינת תוכנית

 ווטא הערבייה, מלכת־היופי דן.
מאחרי סודות תגלה אלחאג׳,

ודטנר שני שמיל:
5.30 שעה חמישי, יום

.5 6

ער אזרחים הנשף. של הבמה
 על תלונות להם שיש ביים,

 יציגו פקידיו, ועל מס־הכנסה
התוכ של השני בפרק אותן
 סלים הסופר אותה ינעל נית.

 תור־ על ספר שכתב שעשוע,
ו בספרד, היהודי-ערבי הזהב

 עם סיפרו בעניין מגעים שקיים
 ואנהיר נבון יצחק הנשיאים

אל־סאדאת.

אייניטטיץ אלכרט *
 לא אשר איינשטיין, ).0.35(

 ה־ הולדתו יום נחוג מכבר
 אלא מדען, רק לא היה ,100
הת פנימה שבליבו אדם, גם

 עזות. פנימיות מילחמות חוללו
 איינשטיין של היחסות תורת

 כבר כולו העולם על־ידי הוכרה
ב במולדתו, אך ,1915 בשנת

כ הוקע היטלר, של גרמניה
 לעזוב נאלץ הוא וככופר. יהודי
 איינשטיין, .1933 בשנת אותה
 פרס־נובל. בעל כבר שהיה

 האנטי־נאצי. למאבק הצטרף
 מיכ־ שיגר הידוע הפאציפיסט

 פרנ־ ארצות־הברית, לנשיא תב
 לו קרא בו רוזוולט, קלין

 לייצר כדי בתורתו להשתמש
המ מותו יום עד אטום. פצצת

ה את לחפש איינשטיין שיך
שא ולהציג האוניברסלי סדר
 ועל הטבע על נוקבות, לות

האדם.
ת • עו  ככל ).11.20( בו

 כן מתארכים; הסידרה שפרקי
שנו כה היא מדוע יותר ברור

המ הוועד יושב־ראש על אה
הפרו רשות־השידור, של נהל

 זו סידרה ירון. ראובן פסור
 הערב לפרק. מפרק משתפרת

 לאישפוז ברט את מרי לוקחת
בסצ נפרדים והם פסיכיאטרי,

 לדני, מגלה מרי נרגשת. נה
 ארוסת*, את סובלת אינה כי

 וג־ודי קרול ליבוביץ. איילין
 עוזרת קרול, למיסעדה. יוצאים

 קשרים לפתח מנסה הפרקליט,
כ־ זה, אך ג׳ודי, עם רומנטיים

 ואחרי אחריו, דולקת עזיזה
 מוצאת קדחתניים חיפושים

 לגור ממשיכים השניים אותו.
ה תור מגיע אז אולם ביחד,

 כל לא — עזיזה של התפכחות
 העיר. מחיי כמו מבעלה כך

ה רקדנית גם מופיעה בסרט
 קריוקוז, תחיה המפורסמת בטן

 ואינה זקנה כבר היא אולם
 מגלמת היא לרקוד. מסוגלת

עז־זה. של אמה תפקיד את

רדיו ב
בודד אי על •

 עם שעה ).6.00 ב׳, (רשת
 תבור אלי הזה העולם עורך

ש המוסיקאליים והקטעים
בודד. לאי עמו לוקח היה

 שידור עוד ).0.20( גזוז •
 המוסע יקר; צבע הפעם צבע.
יו הישראלית לטלוויזיה עלה
 את והיסל לירות ממיליון תר

 דני הבידור. מחלקת תקציב
 כהן, מזי גוב, גידי סנדרסון,

 התיזמורת וחברי דיכנר מוטי
ה סנדרסון. שכתב את שרים
 מילבד בירון. דן הוא במאי

 להקת של המוכרים השירים
 שנכתבו שירים כמה גם גזוז,

 כהימנון זו, לתוכנית במיוחד
מוסי מעבר וקטע לבולגריה

 על שונים, סגנונות' 9ב־ קאלי
 אל־ איציק של התיפאורה פי

 בן־ עדנה של התלבושות בלק.
גד.

ה • ק ב  תודה ).10.10( ר
 למקסים הסידרה. סוף לאל,

 רבקה, הריגת על מישפט נערך
 למג־ שבים ואשתו הוא וכאשר

 נקמתה את מגלים הם דרלי
הבית. סוכנת של האיומה

 לגנוב דינם נחרץ •
 לעתים נוהגים בארץ ).11.00(

 מהזהב להפריש שיניים רופאי
לצר- רוכשים הם שאותו הזול,

גזוז להקת
9.20 שעה שישי, יום

 ״ידיד להיות רוצה להומו, יאה
 מהבית בורח בילי בילבד״.
 אינו טינקלר השריף וכאשר
 בג־ נחלץ אותו, למצוא מצליח

 במישפטה בחיפוש. לסייע סון
למע כולם לועגים ג׳סיקה של

המישפט. רכת

שי ום שי
10 .26

 נערה ).6.02( עזיזה @
מג שאותה במצריים. כפרית

 רמזי, סוהיר השחקנית למת
ה מקאהיר. פירסומאי מכירה
 ראשון ממבט מתאהבים שניים

ההת היום. למחרת ונישאים
 היתר, הפירסומאי של פכחות
 הוא בירח־הדבש וכבר מהירה,

לקאהיר. ושב מהכפר בורח

ב תכשיטים. לייצור ריפוי, כי
 כדי כנופיה, התארגנה הוואי
 לרפואת־ .המיועד זהב לגנוב

גדו בכמויות והמרוכז שיניים
באי. במחסנים לות

שבת
10 .27

 והמצאות חידושים !•
היש הטלוויזיה מכת ).6.02(

 — החוזר השידור — ראלית
 הערב זו. לתוכנית גם הגיעה
חקל מכונות על חוזר שידור

ולקטיף. לאיסוף חדשות איות

הקבצנים •טבעת •
 תיאטרון של זו הצגה ).8.00(

 רבי על־פי הירושלמי, החאן
לכותרות עלתה מברצלב, נחמן

 חלון את ניפצו חרדים כאשר
חמ וכילו החאן, של הראווה

 של מוסרי״ ״בלתי בפלקט תם
 החלון הוסר, הפלקט ההצגה.

 עם יחד החאן, ושחקני תוקן
און,ב מרדכי בטל מופיעים ו
כת גם תוקרן בתוכנית וויזיה.

פרינץ, צדוק של בה

הלכו הבית־ כשירות •

 רובי־ אילנה פן, של ובתו וקט,
 לביא, אריק בהשתתפות גא.

רביץ. ויהודית נירגד לירון

 ).10.50( המקצוענים •
 מתכנסת טרור לענייני ועידה

 בירושלים הילטון במלון לא
 ביותר. סודי צבאי במחנה אלא
משי מוטלת ודויל בודי על

מזכיר של חייו על להגן מה,

ואורחים בירון דן :פן אלכסנדר
9.35 שעה שני, יום

ה המשרתות שתי ).10.15(
 מגי הבית־הלבן, של שחורות
השח מגלמת שאותה רוג׳רס,

 לילי־ ובתה קול, אוליביה קנית
 השחקנית פארקס, רוג׳רס אן

 ה־ על מספרות אגאמס, לסלי
 הנשיאים בתקופת בית־הלבן

 מגלם שאותו ווילסון, ורדרד
 הארריוג ווורן ווהן, רוברט
 קים קנדי. ג׳ורג׳ מגלם שאותו
 אשתו וילסון, אלן היא הנטר

 וקליר הנשיא, של הראשונה
 ארית השניה, אשתו היא בלום
 פלו־ תפקיד את וילסון. גלאט

סלסט מגלמת הארדינג רנס

 לשעבר. האמריקאי המדינה
 מצליח השמירה אמצעי למרות

 אולם למחנה, לחדור טרוריסט
הקור חיי את מצילים השניים

אח לדלוק ויוצאים המיועד בן
שנימלט. הטרוריסט רי

שליש• יום
30. 10

הולם.

ראשון יום
10 .28

מיל השווה האיש •
חו מתרגמת ).5.30( יונים

להבי כנראה שכחה הרקע מר
הדובר. לישכת אל או

אר־זצ של המלאכים ס
העו מישהו יש ).10.05( לי
 מיוז, וונדל הקוסם אחרי קב

 שבה בארצות־הברית עיר ובכל
 מרכזי- נשרפים מופיע, הוא

ב חושדת, המישטרה אופנה.
 אותו, ומטרידה במיוז מובן,

 שמישטרת־ישדאל כמו לפחות
או לא שהיא מי את מטרידה

הבת.

פלי פרקליט רספול 9
 הסדרות אחת על ).10.55( לי

ב המשודרות ביותר הטובות
 ללישכת כמובן, אין, טלוויזיה

חומר. הדובר

1ש ום

 ).8.30( כל־כו־טק •
 של המחודשת הבכורה הופעת

 אך נשאר, פאר דני התוכנית.
 שמונה לב־ארי, גירעון המפיק,

 הוחלף הרדיו, למנהל בינתיים
 תחקירן שהיה מי גינת, ברפי

 כל־בו־ של הקודמת המהדורה
 בשל בעיקר זכור גינת טק.

 הדלתא .מכוניות על מחקרו
 בת הסידרה ובשל בישראל,

ש העוני, על הפרקים שלושה
שני. בחבט שודרה

).0.35( פתח הטף ©
עוברת שלו מאיר. של תוכניתו

לונדון :כותרת עלי
11.10 שעה שלישי, יום

10 .29
במישפ־ נשאר הכל •
 זה פרק על שידוע מה כל הה.
הקטנה. ,האורחת— שמו הוא

ב ״ יותר. מאוחו־ת לשעה ר  מ
 זיידנר. משה את שלו מארח

ב תינוקות שפת על המדבר
עברית.

 ).0.35(פן אלכסנדר •
 לאלכסנדר המוקדשת תוכנית

 צוותא במועדון שהוקלטה פן,
בה מרואיינים שנה. חצי לפני
ואריח גורי חיים צבן, יאיר

).11.10( כותרת עלי •
לונ ירון של הפרידה תוכנית

 את עליו להקשות כדי דון.
 של זמנה הערב הוכפל הפרידה

התוכנית.




