
ק

רביעי יום
2 .20

ומשר אדונים עד •
 בלאמי ג׳יימס ).8.00( תים
 וקנה בטיס, עניין לגלות החל

 וירג׳יניה קטן. דו־מושבי מטוס
 נענית היא התלהבות. מלאת

 אליו להצטרף ג׳יימס להזמנת
ריצ׳רד. התנגדות למרות לטיסה,

 העיר על לילה •
)10.05. ה עולמם על סרט )

על ופושעים, שוטרים של אפל

דנב העיר: על לילה
10.05 שעה רביעי, יום

 החוצים אלה ועל ביניהם הקשר
ה שני בין הגבול את לעיתים
 מפקח- הוא קולמן אד מחנות.

דו וסימון צעיר מישטרה די  הוא י
ב הנמצא מועדון־לילה מנהל
מת גם ולעיתים הפשע, שולי
 המועדון קלים. לפשעים דרדר

 סוחרי לכנופיית מסווה משמש
בנ פול, עומד שבראשם סמים
 יפהפיה, צעירה לשעבר. קאי
 דנב, קחרין מגלמת התפקיד את

ומח הידידים שני את אוהבת
 לגביה ביניהם. אהבתה את לקת
 לפושע, שוטר בין הבדל אין

 עורך קולמן גברים. שניהם
 עובר אך הסמים, בעניין חקירה
 החוקים. על־פי המותר גבולות

 להקריב צריך ואף מסתכן הוא
ה מיזבח על הטוב ידידו את

 אלן גם משחקים בסרט חקירה.
 הבמאי קרנה. וריצ׳ארד דילון

מלוויל. פייר דאן הוא

שי יום חמי
2 .21

 החתול מועדון •
 נ־ שידור ,5.80( שמיל
 היא המועדון אורחת צכע).
 שמן יפה, ירקוני. יפה הזמרת
 סבתא כבר היא שעבר, השבוע

 על מספרת נכדים, לשלושה
בכל ילדים בפני הופעותיה

 מהשירים ושרה העולם, רחבי
 על אותה, שפירסמו הישנים,

 אל שונות. ארצות בני ילדים
 80 שלום להקת מצטרפת ירקוני

ריקו הרוקדת לוי, גברי של
 ו־ מקסיקו פרו, מרוסיה, דים

דרום־אמריקה.
•  נאפה יום כאותו ו

 סרט ).0.80( לאט הלחם
המו של פגישתם על תיעודי
הברי מלהקת בר שלמה סיקאי

 ארז והמשורר הטבעית רה
 של המשותפת ופגישתם ביטון,

 כיהודים עברם עם השניים
 כי מודים השניים יוצאי־מרוקו.

 הם בחייהם מסויימת בתקופה
 ול- העדתי למוצאם התכחשו

ב אולם היהודים, שורשיהם
 בהם, חזרו האחרונות שנים

 במוסיקה אותו לבטא והחלו
 כותבים. הם אותה ובשירה

ה את בר שלמה כתב כאשר
 התיאטרון־החי־ להצגת מוסיקה

 בשיריו נתקל הוא קריזה, פאי,
 השניים, נפגשו כאשר ארז. של

 ביטון ארז בתדהמה. בר הוכה
 ״מי : בר אז אמר עיוור, הוא

ש חושב שירתו את שקורא
 ב- עיניים.״ במיליון רואה ארז

 ה־ והקשר זו פגישה עיקבות
 נוצרה השניים, בין מייוחד
 הטבעית. הברירה להקת
).10.10( המוכחדים ס
להס עומדים זו סידרה *פרקי
 תתחיל במרץ 8מה־ החל תיים.

חד סידרה בשידור הטלוויזיה
 המובחרים, את שתחליף שה

 הסידרה עלילת קולומבו. גברת
 קולומבו של אשתו על היא

 קו- שבסידרת בעוד המפורסם;
 הבלש, פאלק, פיטר היה לומבו
 — אשתו את פעם מדי מזכיר

 שבה קולומבו, גברת בסידרת
 קט היפהפיה השחקנית מככבת

 אפילו פאלק נראה לא מוליגרו,
 המשותפת, בתם ורק אחת פעם

 בת ילדה כמובן, הסרט בעלילת
 ה־ מפרקי בכמה מופיעה שבע,

סידרה.
 דני ).11.00( כועדת •
בנקו לחוטפים ממתינים וברט

 להם למסור כדי המיפגש דת
מנ ובינתיים, דמי־הכופר את

החוט בין מריבה איליין צלת
 שאחד למרות ונמלטת, פים
 ברט בה. לירות הספיק מהם
 על סוף־סוף משוחחים ומרי

ב וזוכים ההדדיים חשדותיהם
 חדשה. להודעה עד בית. שלום

 דונהוי, את לסלק מנסה ג׳סיקה
עלו כלפיו שריגשותיה משום

ב לבגידה אותה להביא לים
 משום לבעיה, נקלעת אך בעלה.
בלעדיהם. להיוותר רוצה שאינה

שי יום שי
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מו הנמר מדינת •
לח יצא דוליטל ד״ר ).3.00(

 בעצם שהוא מו, הנמר את פש
 דוליטל פרה. חצי נמר חצי
 זה נמר של חלבו רק כי יודע
 שנשרף. קרוקודיל להציל יכול

של כוונתו על שמעו פושעים

דרקוני שמיל שמיל: החתול מועדון
5.30 שעה חמישי, יום

 לתפוס מתכוונים והם דוליטל
 בגילוי ולהחליפו הנמר את

 אל המדבר הרופא של סודותיו
החיות.
 הפושעים מאורת +

 כנופיית של סיפורה ).6.02(
וב בלבנון הפועלת פושעים
מוע רב כסף טל סכום מצריים.

למצ אוניה על במכונית בר
 הקשר. איש לו מחכה שם ריים,

ה עקבות על עולה המישטרה
 אותם לתפוס ומצליחה פושעים

 פריד הם השחקנים הכסף. ואת
 הינדה אבדה, רושדי שוקי,

אלדקן. ותופיק רוסת׳ם
 ,10.20( גכהים אנקת •

 היתקליף כצבע). שידור
 לאשה נושא הוא לנקום. ממשיך

 ומאמלל לינטון של אחותו את
 דורש לינטון בגסותו. אותה
 היתק- עם מגע כל לנתק מקטי
 סבוכה לבעייה ומכניסה ליף,

 המשך לצאת. לה קשה ממנה
 סיפורה על־פי הכושלת הסידרה

ברונמה. שרלוט של
 ).11.10( קווינסי •
 ב־ טובע האלאווי בשם אדם

 הני־ ומסקנות מעיינות־מרפא
 קווינסי של תוח־שלאחר־המוות

 שאת האלמנה, תקבל אם יקבעו
 ס־נ־ השחקנית מגלמת תפקידה

 או הביטוח דמי את סקוט, דה
 נתקלת קווינסי של עבודתו לא.

 רודף- עורך־הדין בגלל בקשיים
 חברת־המעיינות של הבצע
 לשמם החרד ריצ׳מן, מרק פיטר
 ובגלל שלו. הלקוחות של הטוב

ה את להסתיר המנסה הרופא,
מזוייפות. שתעודותיו עובדה

ת ב ש
2 .23

 והמצאות חידושים •
)6.30.  על מספרת התוכנית )

 את לפתור היכול חדש מכשיר
 האחיות. מצוקת של הבעייה

 פעולותיו אחרי עוקב המכשיר
 כדי החולה, של היום־יומיות

 שהוא המאמץ כמות את לקבוע
 דרכי את ומתווה בהן, משקיע
 של הישראלי הפרק בו. הטיפול

 מוכן מזון על מספר התוכנית
 ופותר בארץ, שפותח מאבקות,

 איחסון- של בעיות בעיקר
מצרכים.

ה מתים ארון •  דכל
 גבר הוא גראנט ).10.20(

 נקלה על אוהבות. שנשים מהסוג
עשי נשים ללכוד מצליח הוא
 וגם בכספן גם המשלמות רות

 רוצח הוא קלייר את בחייהן.
 שמותה כדי באמבטיה ומניח
 עורד־דינה טבעי. מוות ייראה

 היא כי משוכנע קלייר, של
 שהמישטרה למרות נרצחה,

 תאונה. זו שהיתר! להאמין נוטה
 בידיעה נתקל הוא שגה כעבור
 אחרת עשירה אשה על בעתון,
 גראנט ולא צורה, באותה שמתה

 חזותו את שינה הוא בעלה. היה
ה גראנט לחלוטין. החיצונית

 למצוא במאמציו ממשיך מחופש
 הוא הפעם אבל עשירה, אשה

ה על לוותר ומחליט מתאהב
 מייקל הם הסרט כוכבי כסף.

מידן. והלן ג׳סטין

ראשון יום
2 .24

 ).8.00( פתוח פית •
התכ ממשיכה שבועיים כמדי

למ בה, הצופים את לענות נית
 עורכיה של הנסיונות כל רות

 ייהנו רבים כי נראה לחדשה.
 את זו לשעה יעבירו אם יותר

 מתכניות למישפחה התכנית
בערבית. הטלוויזיה

 כמיש־ נשאר הכל •
ה הפרק שם ).8.30( פחה
 הוא באנקר ארצ׳י של נוכחי

מזוייפיס. שטרות
).10.00( הרוח נגד •

_ _ _ _

ופק קוטון :השמש לאור קרם דו־
9.35 שעה שני, יום

דאנקן :המלאכים
10.50 שעה ראשון, יום

ה להיות הופך הרום משקה
מספ והכל המושבה של מטבע
 ג׳ונתן של כשהיבול בו. סרים
 ג׳ונאס אליו פונה לקציר, מוכן
 סגן של בשרותו העובד פייק,

ו מיצרכים לו ומציע גרוויל
 החיטה ליבול בתמורה סחורות

 את דוחים ומרי ג׳ונתן שלו.
 לכוח־אדם זקוק ג׳ונתן ההצעה.

 לבית־ פונה הקציר, לעבודות
 ונענה אסירים, לקבל המושל

 לווילטשר פונה הוא בשלילה.
 שם. גם נדחה אך לו, שיעזור

 להצעתו מסכים הוא בלב־כבד
 שהמחיר מגלה אולם פייק של

 לווייל ירד. לו לשלם שמוכנים
 להילחם כיצד רעיון יש פריים
 מצטרפים ומרי לג׳ונתן ברום,

ליוזמתו.
צ׳אר■ שד המלאכים •

 כדורגל קבוצות ).10.50( לי
 האפשרות את מגלות נשים, של

 בלתי בצורות במשחקים לזכות
 ספורטיביות ובלתי מקובלות

ב לחקור נקראות והמלאכיות
מצ הן אפלות. ספורט פרשות
 לקבוצת בשחקניות טרפות
כ מתגלה וסברינה כדורגל
ממש. של כוכבת

•1ש יום
2 .25

מח ).8,00( מורשה •
 צביאלי בנימין הרב של לקתו

 אל היד מן של בשיטה פועלת
 בצורה שחרגה ולמרות הפה,

 מצליח לא מתקציבה, ניכרת
 כך סדר. בה להשליט צביאלי

 יומיים השידורים. נראים גם
 יודעים לא ההקרנה מועד לפני

 יוקרן מה ואנשיו צביאלי עדיין
במורשה. ערב באותו
 השמש לאור קרם דו •

מע שרק סרט-קולנוע ).9.35(
 צופי שבין המבוגרים מן טים

 המסך על בו צפו לא הטלוויזיה
שאווז, פרל של אביה הגדול.

 ג׳ניפר השחקנית מגלמת אותה
 באשמת להורג מוצא ג׳ונם,
 בל לורד. ובת־דודתו, רצת,

השח של בגילומה מק׳קאנלם,
 את מאמצת גיש, ליליאן קנית
 וחמת היפה בת־התערובת בתו,

 בחווה מתגוררת לורד. המזג.
 השחקן בעלה, עם מבודדת

 :בניה ושני בארימור ליונל
 ג׳וזף השחקן מגלם אותו ג׳סי,

גר השחקן הוא ולויט, קוטון
 פרל אל נמשך לויט פק. גורי

דוו עליה. עצמו לכפות ומנסה
 מתפאר הוא שנכשל לאחר קא

ומת מוכה פרל פילגשו. שהיא
 מוצא על שומרת אך ביישת

 מאוהב הוא שגם ג׳סי, פיה.
 את למנוע לאביו מסייע בפרל,
 שתעבור מסילת־הברזל בניית

 עובדי וכשמגיעים באדמתם,
ב שיירה האב מאיים המסילה,

 ג׳סי לעבוד. שיתחיל ראשון
 מכוונתו, אביו את להניא מנסה

לפו מצטרף הוא משנכשל, אך
עלים.

שי יום שלי
2 .26

 ).7.00( למישפחה •
 דבש־ענבים ייצור על סרט

 ומיד הגולן ברמת דרוזי בכפר
 קראנזן סועיד של ראיון אחריו

המפור פרוסקין יצחק ד״ר עם
 ב- הנפש חולי מצב על סם

הישר גילאור, גילה מישפחה.
 כ- באיטליה שנבחךה אלית

 על מספרת אידיאלה״ ״דונה
 כתבה האופנה ובפינת התחרות,

בגדי-ספורט. על
 ).9.35( פתח חטןק •

 מספר ניר רפאל ד״ר הבלשן
 שנערך מחקר על שלו למאיר

חי על העברית באוניברסיטה
 האקדמידדללשון־עברית, דושי

נקלטים. הם וכיצד
 ).9.40( קונצרט •

 התזמורת קונצרט של שידור־חי
 בניצוחו ירושלים הסימפונית

 תנגן התזמורת פוס. לוקאס של
 ולתזמורת לצ׳לו הקונצ׳רטו את
 מיכאל הצ׳לן עם מז׳ור בדו

מוומקי.
כשניים שיחה •

 של הצגת־בכורה ).10.55(
 יזם שאותה החדשה התכנית
 רשות- של הקודם המנכ״ל
 את ואשר ליבני יצחק השידור

ה לפיד. טוסי קוטף פירותיה
 שיחות־אי- לערוך היא כוונה
 את שבוע מדי ולהחליף שיות,

המרואיי את וגם המראיינים
אמ חונכים התכנית את נים.
רון כמראיין אחי־נטמי נון  וי

ב כמרואיין. דווקא לונדון,
ב יופיעו הקרובים שבועות
ש עצמו ליבני יצחק תוכנית
 לפיד, של ידידו את יראיין

שון; אפריים  הנדנ־ מיכאל קי
 פינקל שמעון את שיראיין זלץ

 שתראיין זמר חנה דבר ועורכת
נאווי. אליהו את
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