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ומשר י אדונים על •
 עושה האדסון ).8.03( תים

 הוא ממנו. ציפו שלא מה את
וה החדשה במשרתת מתאהב
 רואה אחד ויום לילי, צעירה

 מבלים השניים את ג׳ורג׳ינה
 בידה זה אוחזים כשהם יחד,
 ל- מלשינה ג׳ורג׳ינה זו. של

 מתקשה שזו ולמרות וירג׳יניה,
 דבר יעשה שהאדסון להאמין

 הסקרנות יצר בגלל וגם כזה,
 מחליטה היא שלה, והרכילות

 ויד־ עניין. של לשורשו לרדת
 להאד־ ישירות פונה לא ג׳ינה

 כדי לרה אלא ללילי, או סון
 רוז לילי. את תדובב שהיא

 מלילי ושומעת מצליחה אכן
לקונ אותה לוקח שהאדסון

 ותערוכות, מוסיאונים צרטים,
 אופקיה. את להרחיב ומעוניין

 פעם אחז גם הוא התרבות עם
 נושא על עמה ושוחח בידה

 תורה מגיע עכשיו הנישואין.
מהת מזועזעת להיות רוז של

 שתמיד האדסון, של נהגותו
 רבב, וללא בקורקטיות נהג

 פניו, על אותו מוכיחה והיא
 לייעוץ האדסון פונה לו בצר
ובסופה ברידג׳ס גברת אצל

מש פדידלנד עם יחד כינור.
גורנ־ אלי גם בתוכנית תתף

שטיין.
 ראם שד האלמוגים •

 שידור ,0.30( מוחמר
• ע) ב צ  בנו מנוחין, קרוב כ

 אן, ואשתו המפורסם הכנר של
 מיססר חודשים לפני הגישו

 הלוו־ על מצויין תעודה סרט
 סרט מביאים הם עתה יתנים.
 בראס־ הריף על בארץ, שצולם
מצ בעזרת עקבו הם מוחמר.

 משוכללות תת־מימיות למות
 בשעות בשונית, החיים אחרי
 הלילה, בשעות ובעיקר היום

 בשונית החיים מתעוררים עת
 הרבות הסכנות על ועומדים
 זאת כל — האלמוגים לשלמות

ה רגל. אלף 20 של בעומק
 אנגלי בסרט העברית קריינות

 ואריה לביא איריס של היא זה
אורגד.
 קודומכו גברת •

 מה־ מפורסם בלש ).10.20(
שהצ משוכנע סקוטלנד־יארד

המוש הפשע את לבצע ליח
 משכנע כשהוא שלו השני לם
 קו־ הגברת מלבד כולם, את

במו מלצר של שמותו לומבו,
 של תוצאה הוא לילה עדון

 של תפקידו את התאבדות.
 מגלם הסקוטלנד־יארד בלש

מש הבלשית פלזנס. דונאלד
 עצמית להגנה בקורס תתפת

שזכה המפקח של בהדרכתו

וקאש קארה קארוד, האחיות:
10.05 שעה רביעי, יום

 כי מחליט הוא זו שיחה של
 יכול הוא איו שנוצרו בתנאים
 בלאמי בבית ולעבוד להמשיך

התפטרותו. את מגיש והוא
 ).10.05( האחיות •

 בעיר כושיות אחיות שלוש
 של בארצות־הברית דרומית

 קר חורף של בעיצומו ימינו
 מאיה של הוא הסיפור וסוער.
 קורותיהן את המתארת אנג׳לו

 שדמות האחיות שלושת של
 רבות, לפני.שנים שנפטר האב,
 קארו־ חייהן. על מרחפת עדיין

 אותה הבכירה, האחות היא לין
 מן הזכורה קרול, דיאן מגלמת

 מן הזכורה קרול, דיאן
ב והופיעה ג׳וליה הסידרה
 וקלודיין. ובס פורגי סרטים

 וינפילד, פול הוא קרייבן, אדי
 לותר נורטין תפקיד את גילם
 בעלה תפקיד את ושיחק קינג
 של ואביה רוג׳רס מגי של

 הבית בשרות בסידרה לילייאן
 המגלם הוקס, רוברט הלבן.
 בעלה תפקיד את זה בסרט

ב המשרת היה פרידה, של
הלבן. הבית כשרות

חמישי יום
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 שמיל החתול מועדון •
כצבע). שידור ,5.30(

ה את הערב מארח החתול
המ פרידלנד דליה שחקנית

 מאיר מירה משל קטעים ביאה
עלי ומהצגת בורלא ועודד

כסו להכרה אף וזכה בתהילה
 בנוסף זאת רב־מכר, של פר

נשל היא פושע־אמן. להיותו
 של התאבדות פרשת לסקר חת
 דרך באיזושהי שקשור מי

 לפיעגוח רמזים ומגלה במפקח
מושלמים. רצח מעשי שני

).11.10( כועות •
 בנסון, ממתינים החולים בבית

ללי ויונס בילי מרי, ג׳סיקה,
 אחרי קורין. של תינוקה דת

 משותפים מגורים ימי שלושה
 הראשונות הבעיות מתעוררות

 מזמין דונהין ואליס. ג׳ודי בין
בבי ערב לארוחת ג׳סיקה את
 של לקומדיה ההופכת תו,

 כטבח מתגלה צ׳סטר טעויות.
 אבל בצפון־דקוטה, במסעדה

ב המלצרית לבשל. יודע אינו
 יפה, אליו מתייחסת מסעדה

הח בעיני חן מוצא שלא מה
 בצ׳סטר חובט הוא שלה. בר

 פרקים בעוד להיזכר לו ועוזר
 את לאחות מנסה ברט מעברו.

לג לפחות או מרי עם הקרע
למשבר. הסיבה את לות

שיש• יום
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 ).3.00( דוליטל ד״ר •
ב פרוותם את איבדו הדובים

וזו הזה ד,מצויץ המצוייר סרט
 דוליטל מהד״ר לעזרה כים

וחבורתו.
ועוד שקרים 13 •

ש מיצרי סרט ).6.02( •שקר
המ ג׳ואן דון על קומדיה הוא
 גדולה במערכת חייו את נהל
אש בפני בעיקר שקרים, של
 שלל את תגלה שלא כדי תו,

 לו תפריע ולא שלו הידידות
 הם השחקנים ההוללות. בחיי

ולס. וסמירה צברי סנזיר  ).8.05( שכת כאח •
 אוהבי של מסויים לסוג חגיגה

 של בתכניתו שמופיע מי זמר.
 הוא הכהן אבידור שמואל הרב

תבורי. שימי הזמר
 ).10.20( המורדים •
אר בת בסידרה השני הפרק
 של סיפרו על־פי הפרקים בעת
 של קורותיו על ג׳ייקס ג׳ון

 של באמריקה אירופי מהגר
 הערב של בפרק .18ה־ המאה

 ונאלץ למורדים פילים מצטרף
פצי לאחר גדודו את לנטוש

 פילים את סועדת רחל עתו.
פי חוזר בעלה, בשוב בחוליו.

 על-ידי הנאסף לנדודיו לים
חבריו.

שבת
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 והמצאות חידושים •
)6  אחת טונה יצור לשם ).30.

 אלף 20 דרושים פלדה של
 דוגמא רק זוהי מים. ליטרים

 העצומה המים לתצרוכת אחת
 החיים התפתחות את המלווה

 עצם רק לא אולם המודרנים.
החשו הם המים של מציאתם

ה מי־השתייה גם אלא בים,
 במשק- חשוב גורם הם נקיים
גו מי־השתיה חשיבות המים.

העשי מדינות שגם לכך רמת
ב לדאוג. צריכות במים רות
פעו מוצגות הערב של סרט
 ולהת- מי-שפכים לטיהור לות
זיהובדהמים. בפני ראה

 ההר ראש אל •
נז מאוד במאוחר ).10.05(

 רשות- דובר בלישכת כרו
 שכבר לאחר וזאת השידור,
 של הראשון הפרק התפרסם
 ראש אל שמה כי הסידרה,

 הפרק ההר. ראש על ולא ההר
 הסידרה של והאחרון השני

 עם שאו אירווין של עטו פרי
 ואלקה רוג׳רס ווין השחקנית

 פרק ראשיים. בתפקידים זומר
 מייקל, הצטרפות על מספר זה

 לו המחפש המעבר בגיל הגבר
 לאשתו, בנוסף חדשים אתגרים

 בתחרויות המשתתף לחברו
 הניבחרת להשתתפות המיבחן

 למרוץ האולימפית האמריקאית
פלאסיד. בלייק מיזחלות

ראשון יום
23. 3

כמיש־י נשאר הכל •
8( פחה ואדית ארצ׳י ).30.

כמישפחה נשאר הכל
8.30 שעה ראשון, יום

ואשתו: הארט
ראשון, יום

 חת־ בתם, את לראות נוסעים
 בקליפורניה הקטן וג׳ואי נם

 באים אנו הנה ששמו בפרק
 וא־טתו הארט •קליפורניה.

 עליה חדשה סידרה ).10.05(
פר מספיק הדובר ללשכת אין

 להציל היה שאפשר מה טים.
 שר,סידרה הוא הטלוויזיה מפי

 אותו הארט, בבני-זוג, עוסקת
ו ואגנר רוברט השחקן מגלם

השחק מגלמת אותה אשתו,
ה אשר פאוארס, סטפני נית

בל להיות הוא שלהם תחביב
 תחביב, רק שזה ולמרות שים,

בכך. מצליחים הם

שני יום
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 ).8.03( מורשה •
 בחזקת הן הדתיות התכניות

ה הרגע עד בטלוויזיה. סקופ
 רשות דובר מצליח לא אחרון

 לגלות עמירב משה השידור
כש אלה, בתוכניות יהיה מה
 את כמובן בכך מאשים הוא

ה מנהל צביאלי, בנימין הרב
הדתית. מחלקה  ).8.30( וחצי שמונה •

הק את מכחיש עוזיאל מאיר
הפו הזהות בין להעסקתו שר

 ושל שלו וד,חברית ליטית
 יוסף השידור רשות מנכ״ל

 מקבלים אם לפיד. (״טומי״)
 מדוע להבין קשה הכחשתו, את

ב להחזיק הטלוויזיה ממשיכה
 את שהפך זה, כושל מנחה

בטל הגרועות לאחת התוכנית
 לגיכורים הגיהנוס •וויזיה.

 באורך פעולה סרט ).0.30(
 המספר 1968ב־ שהופק מלא

 סיור יחידת של עלילותיה על
אמרי מתלווה אליה בריטית

 מלכודת לתוך הנופלת קאי
ה העולם במילחמת יפאנית

 הראשיים בתפקידים שניה.
רובריטסון. וקליף קיין מייקל

שלישי יום
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).7.00( דמישפחה •

ופאוארס דגנר
10.05 שעה

 בו דקורטיבי, פרחים סידור
 בפילפלים מעורבים הפרחים
 של התכנית את פותח ירוקים

 רהיטים תערוכת רביד. מיקה
 וכסאות כורסאות איטלקית,

 מסוגלים שלו המייוחד, בעיצוב
 התוכנית. בהמשך האיטלקים רק

 ה- את מראיינת קרמאן סועיד
 שזוכה מי פרומקין, יצחק ד״ר

 על פלילי, במישפט לאחרונה
 פסיכיאטרים שבטיפול הסכנות

עם־ רופאים אצל פרימיטיבים

כדווד :שידור רשת
9.40 שעה שלןשי, יום

 מיוחדת האופנה תצוגת מיים.
 לא שעדיין לאופנת־הקיץ הערב

 עם שמלות בגדי־ילדים, הגיעה.
 הכל וחליפות־ימכנסיים, תחרות
השמש. בסימן

).0.30( פתח חטןז •
 מאיר של האחרונה התכנית

 מבטיחה הטלוויזיה אשר שלו,
 הקיץ. אחרי למסך תשוב כי

 הטלוויזיה של הגרפיקאים אחד
 אל־ נתן של שירו את מנפיש
סופית. בפא מעשה תרמן,

).0.40( שידור רשת •
 דקות 100 בן ראשון שידור

 החדשה מהסידרה פרק של
 האמיתי בשמה או שידור, רשת

¥ג. .£ מ.  על מצויינת סידרה .
 קטנה טלוויזיה בתחנת הנעשה

בארצות־הברית.
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