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).6.32( לנוער מגזין #
 ה־ חגיגות את ביומיים מאחר

 לחג־דד מוקדש אך סילווסטר
 האזרחי. ולראש־השנה מולד

 מוסא, זוזו המוסיקאלי העורך
 שם רק שהוא נדמה שתמיד

 שקיים אדם ולא פולקלוריסטי
ה זמרים ששה הנין באמת,
ב הצופה הקהל לסוג ידועים

 מיוחד ושיר כאלה, תוכניות
תל הזמרים את לחג־המולד.

 של הפעמונים תיזמורת ווה
 חבפטיסטי התיכון בית־הספר

מטייבה דבקה להקת בנצרת,
ב כרמלית תיכון ותלמידות 1
השלום. בריקוד חיפה ו

 ומשרתים אדונים על •
 לכמה נוסעת הייזל ).8.00(

 מפקיעה העדרה ובעת ימים,
חדר־האור־ את פרודנס ליידי

צד לאירוע בלאמי בבית חים
האי האדום. הצלב למען קה י

מס וכולל ביותר מורכב רוע
 שאת היסטורית-רומנטית כת

 הדוכסית כתבה לה החרוזים
 ינהל האירוע את ממיצ׳אם.

 ג׳ור־ מייטלנד. ג׳ראלד הכוכב י
לחופ הביתה שבה ווסלי ג׳ינה

 להשתלב מתבקשת ומיד שה
 ניי- פלורנם בדמות במסכת

חס פרודנס לליידי טינגייל. ,
 והיא האיכרים בת רק רה

 מ־ רובי את למיבצע מגייסת
גב משליטה בינתיים המיטבח.

ב חיסכון מישטר ברידג׳ס רת .,
ארו להכין ומתחילה מיטבה

 נרגשים הכל משאריות. חות
אדוארד אפילו הערב, לקראת ן

כרידג׳ם משרתים:
8.00 שעה רביעי, יום

 תפקיד ומקבל לחופשה המגיע
 זאת כל המסד. וסוגר פותח של
 רובי של תורה שמגיע עד

 נשמע ואז הבמה, על לעלות
 אווירית הפגזה אדיר. נפץ קול

החלה.
השלישי האדם +

 שאסור מתח סרט ).10.05(
ב מתרחשת העלילה להחמיץ.

 מילחמת־העו- אחרי של ווינה
ב הנמצאת העיר השנייה, לם

להש ומתחילה צבאי פיקוח
 קרול סר הסרט, במאי תקם.

 אלי־ קוטן, ג׳וזף את בחר ריד
 ואור- האוורד טרוור ואלי, דה
בו. לככב וולס סון
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שמיד החתול מועדון •

הרא הפעם לא זו ).5.30(
 (״רב־ לרבקה שממתינים שונה

ה חברי גם מיכאלי. קל׳ה״)
 לה המתינו לילדי□ מועדון

 סוף כשהגיעה הסבירה והיא
להיות קל זה אין כי סוף

 זמרת. וגם שחקנית גם אמא,
 כל את משלבת רבקל׳ה אולם

בתוכ שלה הטובות התכונות
 יחד ומשחקת שרה היא נית.

 מיכל, בתה ועם יונתן בנה עם
 חגית ביימה השלושה כשאת
דבבי.
הזן דת מקדש •

הישרא הטלוויזיה ).0.35(
 סרט־תעו- להפיד הצליחה לית
 השאלה מתח. לסרט זה דה

 האם — היא באוויר המנסרת
 הפעם זו לא. או הערב יוקרן

מיו שהסרט בערך העשירית
 דבר, של ובסופו להקרנה עד

 אינו סיבות, מיני כל בגלל
 הערב יוקרן אכן אם מוקרן.
 בסרט- לצפות יהיה אפשר
ל שבו, היטב, עשוי תעודה

 טלוויזיה צוות הצליח ראשונה,
 מיקדש בתוך לצלם כלשהו

 ה- השנה, 730 בן האייהיג׳י
ב והמפורסם המרכזי מיקדש

 במיקדש הזן. כת של יותר
ו פירחי־כהונה 150 חיים זה

 היומיום חיי את מתאר הסרט
שלהם.
).10.25( פרטי כדש •

 הסרט לשוחרי טובה בשורה
 יורד פרטי בלש הטוב. הבלשי
האחרונה הפעם וזו מהמסך

 רי- של בפרידה משודר. שהוא
 של מאבק מתואר ברוקלמן צ׳י

 נגד והמטומטם הצעיר הבלש
 יורק, דני כאשר וזאת סחטנים,
 שהוא ויטמור, ג׳יימס השחקן

 בתו נעלם. ריצ׳י של ידידו
 ,8ה־ בת אן־מארי דני, של

ומ ריצ׳י של למישרדו מגיעה
 עד עליה לשמור ממנו בקשת
 החקירה יחזור. שלה שאבא

 שקע דני כי גילתה ריצ׳י של
 וכי גדולים הימורים בחובות
 רוצים המאפיה של הגובים

מ יותר הרבה בתמורה ממנו
כסף. אשר

ת • עד שוב ).11.15( כו
 מישפחת ומשעשע. מפתיע
 לגור עוברת הצעירה פלוצקי

 שהכומר- לפני לא טייט, בבית
 הוא כי מחליט טים לשעבר
 לדניס מספר ג׳ודי מקולל.

 לק- נישואין הציע כי ידידו
 עליו מאיים הפגוע ודנים רול,

 המרצה יצליחו. לא שהנישואין
 אותה מסיע קמבל מרי .של

 ומזמין מהאוניברסיטה הביתה
קו וכך קפה, לכוס עצמו את

החי מהעולם אדם שעוד רה .
 המיש- עם הכרות עורך צון

 ייונים דאץ׳ המטורפת. פחה
 ו־ קצר, לזמן מתאחדים שוב

 בבית־החולים. מתעורר צ׳סטר
 צ׳ם־ של מהחלמתו שנדהם מי
שלו. הרופא הוא טר

שישי יום
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 ).3.00( מאוז מיקי •
 י נ דיס וולט של חדשה סידרה

 שבו לעכברים, בית־חרושת על
בתחומים בדיחות מסופרות

בנו הן הבדיחות היום שונים.
 רק לא מומלץ מכשפות. שא

לילדים.
׳׳ ).5.32( ערכי סרט •
עז בערבית, הטלוויזיה דובר

 בשבועות עוסק יחזקאל, רא
 בלבד: אחד בנושא האחרונים

ל בראל יוסף בין המילחמות
 נוקט, כשיחזקאל פתאל סלים

 פתאל. של עמדתו את כמובן,
 להגיש זמן ליחזקאל אין לכן

עבו תפקיד, לעיתונאים, חומר
מהקו משכורת מקבל הוא רו
 הסיבות אחת זו הציבורית. פה

 על פרטים שום שאין לכך
השבוע. של הערבי הסרט
מיצרים כלא שאיפה :•

 הנשיא של נאומו ).0.20(
לפיטו מביא ניקסון ריצ׳ארד

 ארליכמן, הולדמן, של ריהם
 דין עצמו. דין וג׳ון קליינדייסט

ובפ הסנאט ועדת בפני מופיע
 הוא שם סיריקה השופט ני

בהאשמה. מודה
).10.10( קונצרט •
 על מנצח ג׳וליני מריה קרלו

המל הפילהרמונית התיזמורת
 את המנגנת אנגליה של כותית

 ולתיזמורת לצ׳לו הקונצ׳רטו
33 אופוס בלה־מינור 1 מיספר

מס- הוא הסולן סנס. סן של
רזסטרופוביץ׳. טיסלב

\ .5
והמצאות חידושים •

 אופנוע בלמי מגלה ).6.30(
ב גם היטב הפועלים חדשים

ההו חדש ציפוי רטוב, כביש
ומ לחסין־אש חשמלי תיל פך
פעו את העושה רעלים סנן

 ומסלק והכליות הכבד של לתם
רעלים. במקומם

 ).8.00( השכת כצאת •
 שלמה לרב מוקדשת תוכנית

 הרבי קרליבך, (״שליומלה״)
שי את הערב הכ!גיש המזמר,

 עם יחד והטובים הישנים ריו
 בלתי־מוכרים חדשים, שירים

כה. עד
 פרק ).10.05( אייק •

 שלושה בת בסידרה ראשון
וה הנשיא-לשעבר על פרקים

 (״אייק״) דוויט האמריקאי גנרל
 את זוכרים הצעירים אייזנהאור.

 מהמבריקים לא כנשיא, אייק
 יותר המבוגרים ואילו ביותר

 מצביאי כגדול אותו זוכרים
הפ בראש שעמד מי המאה,
 בנות־הב- של הגדולה לישה

מתהי הסידרה לאירופה. רית
 על היפאנית ההתקפה עם לה

 של וכניסתה הארבור פרל
 ה־ למילחמה. ארצות־הברית
 והחצוף הצעיר גנרל-בריגדיר

 לוושינגטון מגיע אייזנהאור
ל בניגוד רב, בלהט וטוען
 הגנרלים, מרבית של דעתם

 של לאסטרטגיה המפתח כי
הוא במילחמה ארצות־הברית

רמיק אייק:
10.05 שעה שבת, יום

הש האוקיינוס ולא אירופה
לשכ מצליח אייק כאשר קט,
 רוווולט פרנקלין הנשיא את נע

 ג׳ורג׳ הגנרל ראש־המטה ואת
 ללונדון נשלח הוא מארשל,

 הגדולה. הפלישה את להכין
 שצולמו סצנות אייק בסידרה
 בארצות־הברית חוץ באתרי

מקו סרטים וקיטעי ובאנגליה,
ש המילחמה, מתקופת ריים
 באמצעות לצבעוניים הפכו

ב חדישה. קולנועית טכניקה
 דו־ רוברט מופיע אייק תפקיד

בתפ להצלחה שזכה מי באל,
 עורך־הדין הייגן, טום קיד

בסר הופיע כן הסנדק. בסרט
שי ורשת נחתו, הנשרים טים

 של אימו היא רמיק, לי דור.
 ג׳ני בסידרה צ׳רצ׳יל ווינסטון
 קיי של תפקידה את משחקת

 של היפהפיה הנהגת סאמבארי,
הראשו האנגליה שהיתה אייק

 של בחיל־הנשים ששרתה נה
מופי כן ארצות־הברית. צבא
 המגלמים שחקנים בסרט עים
 וינסטון של דמויותיהם את

 שא־ רוזוולט, פרנקלין צ׳רצ׳יל,
 ברד־ עומר גנרל דה־גול, רל
הגנ מונטגומרי, פילמרשל לי,
 מארשל וג׳ורג' פטון ג׳ורג׳ רל

 אנדרוס. דאנה מגלם שאותו
כני את מתאר הראשון הפרק
 למיל- ארצות־הברית של סתה
אייק. בה שנטל והחלק חמה

סיישון יום
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צ׳אר* שד המלאכים •
 פרוצות שתי ).10.05( לי

בבית־ד,בו באכזריות נרצחות
ו קלי סמית. דולי של שת

 כדי לפרוצות מתחזות קרים
 ביום כבר הזה. למוסד לחדור

בג חשד מעוררות הן הראשון
 מלבוא שלהן ההתחכמות לל

 ה- התוקף לקוחות. עם במגע
 הפעם אך שוב, תוקף מיסתורי
ולס להינצל הקורבן מצליחה

 מיס- של ריח ממנו שנדף פר
 פרדי, על נופל החשד עדה.
ה המיסעדה של השליח נער

 הנוהג לפינה, מעבר איטלקית
 ולנהוג פיצות למוסד להביא

בתוקפנות. שם
).10.55( הרוח נגד •

 גארט ג׳ונתן עם מתיידדת מרי
 התפרצויותיו את מבינה ואינה

 כי מגלה שהיא עד התכופות
 ללמד ומציעה אנאלפבית הוא

 וילט- לבית וכתוב. קרוא אותו
 נוסף, אירי אסיר מגיע שייר
ה מגלם אותו אובראיין, דיני

 הופך הוא קנדי. ג׳רארד שחקן
 לג׳ונתן. וידיד למרי אב מעין

מעריצו סובלים ודיני ג׳ונתן
 ג׳ונאס העריץ המשגיח של תו

 פריים היו מגלם שאותו פייק,
 ג׳ונתן אחד יום משיב וכאשר

 מלקות עונש עליו נגזר פייק
 פולי עורכת בינתיים אכזר.

וייל של במיסבאה שינויים

מיכאלי וריכרןה מיכל שמיל: החתול מועדון
5,30 שעה חמישי, יום

מב היא אז בהצלחה. וזוכה
 את ולאתר לנסות מווייל קשת
 של גבירתה מגלה כאשר מרי.
 היא משכילה, היא כי מרי

לאומנת. אותה ממנה

שגי יום
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).8.00( הרבנית •
ב הדת תוכניות על הממונה.
 צביאלי בנימין הרב טלוויזיה

 הרבנית של ביתה מבאי היה
מל אלה שבימים הרצוג שרה

 הכין הוא למותה. שנה אה
מספ שבה ראיונות תוכנית

 את שהכירו שונים אנשים רים
המיוח אישיותה על הרבנית

 מתראיין בתוכנית במינה. דת
 מייז־ שאול הצעיר העיתונאי

על אלבום עתה המכין לש,

צביאלי הרכנית:
8.00 שעה שני, יום

 גולדמן, יעקב הרב הרבנית,
 מזכירו שנים במשך שהיה מי

 שם, ובן־בית הרצוג הרב של
 הר־ אורה הרבנית, של וכלתה

 האלוף בנה, של רעייתו צוג,
הרצוג. (״ויויאך) חיים (מיל׳)
חופשית כניסה •

מ ביקש ניסן אלי ).0.30(
 חסד, תוכניות שלוש ידידיו

 שלוש פי על אותו ישפטו שלא
 כי ונראה הראשונות התוכניות

 התוכנית משעונו. אוזל החול
 של הקטסטרופה אחרי השנייה,
חופ כניסה של שעבר, השבוע

ה צינעת לנושא תוקדש שית
 מדי גדול נושא שהוא פרט,

השיטחי. ניסן של לכוחו

שלישי יום
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).7.00( למישפחה •
 על משוחח נובאני נאפז הד״ר
 בחיי הרגישים הנושאים אחד

פר יהודה המעבר. גיל האשה,
 בשיטת להכין כיצד מלמד דים

 כוננית ידיך״ במו זאת ״עשה
המצ ואילו המיטבח לתבליני

 את תראיין המשוטטת למה
 עומאר הערבי הקארטה מדריד
אגברייה. חוסיין
 ).0.30( פתח חטף •
לאב מומחה סוודרמיש, מנחם

 על שלו למאיר יספר חן, ני
 יהלומים בין הלשוני הקשר

לחרובים.
).0.40( כנפיים להקת •
 פול של להקתו על סרט

המ כנפיים, להקת מקארטני,
 ב- טובה מוסיקה המון ביא

באוס הלהקה סיור במיסגרת
 וארצות־הב־ אירופה טרליה,

 על קצר סירטון וכן רית
ה על שלא עצמו, מקארטני

 ובחייו מישפחות עם יחד במה,
חלא־נוצצים.


