
רביעי יום
11 .28

).7.00( אד מד •
 לראש השיגעון נכנס לשניים

 וגם לקרול גם — זה בפרק
 את להכריח מנסה קרול לאד.
 ב־ הבית כל את לרהט בעלה
רו וכאשר הוואי־עתיק, סיגנון

 לארגן רוצה הוא אד, זאת אה
 בסיגנון שלו האורווה את גם
זה.

ומשרתים אדונים על •
 אינו בלאמי ג׳יימס ).8.00(

ה במטה עוד להשאר מסוגל
פרוטק מאביו ומבקש גדוד,

 על השפעתו את שינצל : ציה
 החזית, לקו אותו שיעבירו מנת
מס דייזי לגדודו. יצטרף שם

 לעזוב שברצונה לרוז, פרת
ולת בבית־בלאמי השרות את
 המילחמתי. למאמץ משהו רום
 ככרטיסנית לעבוד רוצה היא

מתפ גבר ולשחרר באוטובוס
מודי רוז החזית. למען זה קיד
 בבית־בלאמי, שמקומה לה עה

להת הולכת עצמה היא אבל
באוטו חלקית לעבודה נדב
נופ הבית עבודות מרבית בוס.
 נתקלת ג׳ורג׳ינה דייזי. על לות

 אולם בבית־החולים בקשיים
 האחות־ה־ חושבת זאת למרות
ומצי סיכוי, לה יש כי ראשית

ל כדי לצרפת לצאת לה עה
עצמה. הכשיר
הקמל כלי הנכרת •
קול סרט עוד ).10.05( יות
 אנטוג־ נזיכאלאנג׳לו של נוע

בשבו פופולארי שהוא יוני,
ה בטלוויזיה האחרונים עיים

 קתרין כמו כימעט ישראלית
 אי־ כוכבנית זוהר, נערת דנב.

 נישאת ד', סוג בסרטים טלקיה
 מה־ ופורשת קולנוע למפיק

 מולידים הנישואין מישחק.
 אותם להציל וכדי שיעמום,

ולה סרט להפיק הבעל מחליט
הקול למלכת אשתו את פוך
 גירסה למענה מפיק הוא נוע.

 זו אבל דארק, דאן של חדשה
 הנישואין חיי כמו ממש נכשלת

הכוכבנית. עם המפיק של

ש׳ מי ח ט *ו
11 .29

ההתנגשות כנתיב •
הת מאסונות אחד ).0.35(

 זאג־ מעל אירע הגדולים עופה
 טריי־ כשמטום יוגוסלוויה, רב,
 איר־ בריטיש חברת של דנט
יוגוסלווי, במטוס התנגש ווים

 לתביעה לסייע כדי הדיילת,
 פקחי־הטיסה, נגד במישפט

 להם המיוחסת ההתרשלות אשר
ה פי על לאסון. שגרמה היא
אנ צפויים היו היוגוסלוי חוק
מא לעונשי מיגדל־הפיקוח שי
 כתוצאה אולם שנה. 20 עד סר

 עצמו מצא דרמאתי ממיפנה
 הוא הנאשמים. על מגן ווטסון

אש היו לא העובדים כי גילה
 שלהם: השרות תנאי אלא מים,

 תנאי־ היעדר תקנים, חוסר
 מיכ־ וחוסר מתאימים עבודה

 ווסטון של עמדתו מתאים. שור
 התביעה על אותו חיבבה לא

 בקו המשיך הוא היוגוסלווית.
 כל לזיכוי להביא הצליח שלו,

 שקיבל אחד מילבד הנאשמים,
 ריצה שמהם מאסר, שנות 7 רק
 הסיפור בילבד. חודשים 26

 מגלמים גיבוריו ואת אמיתי,
 מגדל־ה־ מיקצועיים. שחקנים

 פי על שוחזר בזאגרב פיקוח
 במיגדל בחשאי שצולם סרט

 בית־המישפט ואולם המקורי,
המ של ציוריו פי על שוחזר

 בתפקידים בודטון. דייוויד פיק
 שר אנטוני מופיעים הראשיים

קייזר. ודימויד
 מלו, ).11.20( כועות •

 יוצא ג׳סיקה, של עורך־דינה
ה כאשר אושר, מרוב מגידרו

 בעיקבות כרצונו. מתנהל כל
פי ברצח צ׳סטר של הודאתו

 אהובתו משוחררת קמבל, טר
 מה־ יוצא בעלה ואילו ג׳סיקה

 צ׳סטר מחלק בכלא מישחק.
השו קשוח רוצח עם תאו את
 שמח צ׳סטר רמה. ביד בו לט

 לו, מגלה רוצח אותו כאשר
 במעונם לברוח. עומד שהוא

 שוררת לא וג׳ודי קרול של
 לנהל ממשיך ג׳ודי הרמוניה.

 הכדורגלן עם שלו הרומן את
 זוכה אינה וקרול פיליפס, דניס

במחיצתו. לבלות כימעט
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30. 11
השמש תזרח עוד •

מה ערבי סרט שוב ).0.02(
 מיש־ בנושאי הדן החברתי, סוג

 מישפחות שתי ומוסר. פחה
 בנים שני לעניה — קרובות

הג הבן בנות. שתי ולעשירה
 רציני הוא העניים של דול

 בת־דו־ את שאוהב וממושמע,
 אינה זו אך העשירה. דתו

 הצעיר, עוניו. בגלל בו, חפצה
 מצליח בצע, אוהב ונוכל פוחח

הע של הצעירה עם להתחתן
 מסונוורת גם שהיא שירים,
 הוא חרשת. וגם אליו מאהבה
עם שוכב אך איתר״ מתחתן

כזאגרכ המשוחזר מגדל־הפיקוח :ההתנגשות כנתיב
9.35 שעה חמישי, יום

 לא איש בטיסודשכר. שהיה
 נספו. איש 176 בחיים. נותר

 עניין היה ווסטון לריצ׳ארד
 רות חברתו, בהתנגשות. מיוחד

ה של הדיילת היתה פדרסון,
 ל- טס ווטסון הבריטי. מטוס

מישפחת כבא־כח יוגוסלוויה
— 5 ■ ..דו ......■ז 8

 שומרת האשה שלה. המשרתת
 עם כשהוא רק לא אמונים, לו

ב כשהוא גם אלא המשרתת,
הס בגלל הוכנס אליו כלא,

מה יוצא כשהוא תבכויותיו.
 נהדרת, אשתו כמה ומגלה כלא
הבשו־ צייתן. לבעל הופך הוא

ושיין טורן פרסמן, :מיצרים ללא שאיפה
10.20 שעה שישי, יום

 לשלוח כדאי הסרט: של רה
 השחקנים: לכלא. הבעל את

 נו־ אבדה, רושדי רמזי, סוהיר
פתח. ונגלא שריף רי

 מיצרים ללא שאיפה •
 בין ביחסים משבר ).10.20(

הפי לאיי שיצא דין, למו. דין
לוושינג לשוב נקרא ליפינים,

 ה־ פירסומי בעיקבות טון
 מעצרם על פוסט וושינגטון

ל־ פריצה באשמת חמישה של
, , ווטרגייט. , , ).11.10( קווינסי #

 הוואי במקום שישי. ביום חגיגה
 הקטן למסך חוזר אפם חמש

 הוא קווינסי. הפאתולוג הרופא
לעס כורחו, בעל כאילו נגרר,

 בל־ לחלק ההופכים בלשות קי
 הרפואית. מעבודתו תי־נפרד

 תיק הופך קווינסי של גילוי כל
מסו מישטרתית לפרשה פשוט
לע קווינסי של חדירתו בכת.
 אותו גוררת המישטרתית בודה

 המישט־ מפקד עם לעימותים
 ג׳ק מגלם קווינסי את רה.

הטל מסך על שהופיע קלוגמן,
 ובסידרה המוזר בזוג וויזיה

 שיחק המוזר בזוג הסניגורים.
המפו־ הספור כתב את קלוגמן

חו ליי לי י ז הוויגסי, ליחידרת ל

דאגן ג פרטי כלש
10.15 שעה שבת,

 בתפקיד המופיע וולברג, הארי
עמי גם היה המישטרה, מפקד

 וול־ גילם שבו המוזר, לזוג תו
הקבוע. המפסיד דמות את ברג

12 .1
והמצאות חידושים •

במי מיוחדת המצאה ).0.30(
 ובולם אנרגיה הסופג כבל : נה

 גם נפילה, כל של עוצמתה
 לא שההלם כדי רב, מגובה
מת השני הפרק לגוף. יעבור

פי כמכשיר המשמש גלאי אר
ה חיי על השומר רגיש, קוח

 מתאר השלישי הפרק תינוק
 דודי- בסיגנון סולארית, חממה

המקובלים. השמש

).8.00(.חשכת כצאת •
 חזנות. לאוהבי חובה תוכנית
 ואשר הרשטיק נפתלי החזנים

 בית־ מקהלת בליווי היינוביץ
ב תל-אביב, של הגדול הכנסת
 בלי אבל לב־רן. מנשה הדרכת
 צבי הרב :אי־אפשר הטפה
 משה הרב על ישוחח נריח
חרל״פ. יעקב
).10.15( פרטי כדש *

ה נחנכת חדשה סידרה עוד
 בלש מתארת הסידרה ערב.
 ריצ׳ארד בלוס־אנג׳לס, צעיר

 23 בן רק שהוא ברוקלמן,
 שאינו היא, העיקרית ובעייתו

 כל בילבד. 16 בן אלא נראה
 הוא בריצ׳ארד. כרוכות הצרות

 את משלם שאינו כמי ידוע
 הרכב ביטוח במועד, חובותיו

 שכר־הדירה תשלום גבוה, שלו
 שכר מקבלת מזכירתו בפיגור,

מ מרוצים אינם והוריו נמוך,
 הכל למרות בחר. שבה הדרך

 לו יש ומצליח. ממשיך, הוא
 אוהב הוא :אחת חולשה עוד

 מהן יותר אך מבוגרות. נשים
 את הבלשות. את אוהב הוא

 דאגן. דנים מגלם הבלש תפקיד
 מי פישר, פיטר הוא המפיק
קולומבו. את למסך שהביא

12 .2
ה מרחוכ החכוכות 0

הוא היום ).8.30( הפתעות
שהח מי לאד, שריל של יומה
 פוסט־מייג׳רם, פארה את ליפה

 לאד צ׳ארלי. של במלאכיות
כוכ משלוש אחת רק לא היא
ה המשודרות המלאכיות, בות

 של האורחת גם אלא ערב,
החבובות.

צ׳ארדי שד המדאכים •
 היא ווטרם איימי ).10.05(

 בארצות־הב־ פופולארית זמרת
בס מגלמת תפקידה את דית.

דאד החכוכות:
8.30 שעה ראשון, יום

 האהובה הזמרת שהיא גיטווד,
 הוא לכן צ׳ארלי. על ביותר

האינ באמצעות מזדעזע, כה
 היא כי לו נודע כאשר טרקום,

 שלוש את שולח הוא מתה.
נסי את לגלות שלו המלאכיות

 כי מגלות אלה המוות. בות
 נתונה בעודה הופיעה הזמרת

 כך אחר ומייד סמים, להשפעת
 כי לו והודיעה לאביה טילפנה

 לנסות כדי הביתה חוזרת הבת
 ווד הגיעה, לא היא להיגמל.
בעיקבותיה. צועדות מלאכיות

).10.55( דישראדי •
 כבוד של ליחס זוכה דישראלי

 ויקטוריה המלכה מצד וחיבה
 אלברט. הנסיך בעלה, ומצד

 ויקטוריה לבין בינו והיחסים
 של מותו עם מתהדקים עוד

ב המיכשולים למרות אלברט.
ש הקאריירה הפוליטית, דרכו

ל מגיע והוא קדימה רצה לו
 מצב ראש־הממשלה. תפקיד

 אן, מרי אשתו, של בריאותה
ב לוחמת היא אך מתדרדר,

 ומסתירה רב באומץ מחלתה
מבעלה. אותו

י1ש ומ!
12 .3

כערבה קטן בית •
 של ובתו קוב, ג׳ולי ).5.30(

 מופיעה קוב, ג׳יי לי השחקן
 לילדים, הסידרה של זה בפרק
 עם יחד המתייצבת הרה כאשה

אי המון מול אינגלם צ׳ארלס
 היא העלילה זועמים. כרים

ו צעיר איכר בלשית. כימעט
 ואשתו חקלאית, הכשרה בעל

 את משכנעים בהריון, הנמצאת
 לה שיש שתחת.חיטה, אינגלס
מיו זן יגדל נמוכים, מחירים

 רווחים הנושא תירס, של חד
שכ את משכנע אינגלס נאים.

 הכל עימו. להמר האיכרים ניו
 כסף הצעיר לאגרונום נותנים
 אינו הוא אך זרעים, לקנות
חוזר.
).8.30(וחצי שמונה •

 הזו האינפנטילית התוכנית
נמשכת. עדיין
 ).0.35( רוז׳ מודין •
הצרפתי הצייר של חייו סיפור
 הבמאי בצבעים. לוטרק, טולוז

 לוטרק את יוסטמן. ג׳ון הוא
פרר. חוזה השחקן מגלם

שליש* יום
12

).0.30( דמישפחה •
 לאחד התוכנית תוקדש הפעם

ה במיגזר הרגישים הנושאים
 רקע על נערות רצח ערבי:
כו התוכנית המישפחה. כבוד
 דקות, 60 באורך סרט ללת
 ונגד בעד מישאל־רחוב ובו

 ויכוח מילבד זה. רקע על רצח
 ש־ שניים בתוכנית יראויינו

 ארוכות מאסר לתקופות נדונו
 המישפחה, כבוד בגין רצח על
 האם :השאלה על ישיבו הם

ז שוב זאת עושה היית
).0.35( פתח חטף •
 ידידו את מראיין שלו מאיר

ה העגה על המספר בירון, דן
 למישחקי המיוחדת ירושלמית

ג׳ולות.
).0.45( יוכל חנן •

 את שלם ערב לסבול שמוכן מי
בתוכ לצפות מוזמן יובל, חנן

נית.
 נוסח אחכה סיפורי •

פעם בכל ).11.25( אמריקה
 היא לשדר מה לטלוויזיה שאין
 שידור־חוזר. המסך על מעלה

 מתאים, שידור-חוזר אין ואם
 מסידרח קטעים מקרינה היא
 מצו- שלה הפתיחה שקטעי זו,

יינים.


