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 כערכה קטן בית •
ה כצכע). שידור 5.30(

 של מחדשה במ״שפחתיו אושר
 ימים מאריך לא אדוארדס מר

 מבנו לעשות מחליט הוא באשר
 דווקא הקריאה, חובב המאומץ,

נפ אדוארדס של גאוותו צייר.
 מדד מתלהב לא כשהבן געת

 כמתנת לו .נותן שהוא רובה
 לדעת מבלי הילד, ההולדת. יום

 וכתוב, קרוא יודע אינו שאביו
ש התנצלות מיכתב לו שולח
לב. לתשומת כמובן זוכה אינו

 והמצאות הידושים ©
של התקשורת בעיות ).6.45(

ג׳ורג׳ינה אדונים:
8.03 שעה רביעי, יום

 פיזור בגלל גדולות, הן קנדה
 תקשורת לוויין אוכלוסייתה.

 על להתגבר מאפשר מיוחד
מוק השני הפרק אלה. בעיות

שיטות :באש ללוחמה דש
ל במנצ׳סטר שהועלו חדשות
מח בעזרת בשריפות לוחמה

שב.
ומשרתים אדונים עד

 ברקהמסטד הלורד ).8.03(
 מעון- את לריצ׳ארד משאיל

ש כיוון לחופשה. שלו הקיץ
 אליהם, מצטרפים המשרתים

 ידידים לעזוב ג׳ורג׳ינד. נאלצת
 לרי־ ולהצטרף בלונדון רבים

 מגיעים כשהם וג׳יימם. צ׳ארד
 המתין לא שאיש מתברר לבית
 רב-המשרתים, ואפילו להם

ו בואם על ידע לא מקקיי,
 ללונדון. לשוב להם מייעץ
 לבשל נאלצת ברידג׳ס גברת

שו אדוארד ״שנים, כיריים על
 הבית המעיין, מן מים אב

המשר בין וקר. טחוב חשוך,
 רוחות־ על שמועה נפוצה תים

 מודיע מיקקיי בבית. רפאים
 לדוג, יוכל לא שהוא לג׳יימם

 ובמקום העונה את אחר כי
 את לקחת ג׳יימס מחליט זאת

לטיול. ג׳ורג׳ינה
 המודרני הניר מעגל ס

ש וידוע מוכר סרט ).10.05(
 אר־ בדרום מתרחשת עלילתו

 ובתה לבבה אשה צות־הברית.
 המיש־ אבי על־ידי ננטשות

ל בשנית נישאת האשד. פתה.
 שב אחר־כך, שנים כמה כושי.
 שבתו בראותו הראשון. הבעל
 מגיש הוא כושים בחברת גדלה

 הדורשת המישפט לבית תביעה
חסויות. תחת תהיה בתו כי

שי יום חמי
4 .24

עדן מגן זכרונות •
 כבר ששודר סרט ).5.30(

למבו בשעות־צפייה בטלוויזיה
 להקריבו הוחלט ועתה גרים,

 את בודק הסרט לילדים. בשנית
את האדם כולא מדוע השאלות

 חיות. ובגני בכלובים החיות
 את להוכיח רוצה האדם האם

סק את לספק או עליונותו
 עושה הוא שמא או רנותו,

 נכחדות. חיות לשמר כדי זאת
השבו החיות מרגישות כיצד
יות?
).6.32(׳ליד ח סיפורי •
 כי ח׳ליל מגלה מקרה בדרך
 של הולדתה יום הוא ה־וב

 הוא נורי בעזרת לטיפה. אשתו
 אבל הפתעה, לה לערוך מחליט

 במקרים לעיתים שקודה כפי
הופ הטובות הכוונות כאלה,

לגהנום. כות
).0.30( חדש דף $
 שתי אחרי העוקב תעודה סרט

 את הנוטשת האחת מישפחות,
 והשניה לעיר ועוברת הקיבוץ
לקי ובאה העיר את העוזבת

ה את ביימו במאים שני בוץ.
 של בנו ארוך, יונתן סרט.

ו ארוך אריה המנוח הצייר
 מולדת. מושב בת עופר דורית

ה סרט של הראשון הגיבור
 (״איציק״) יצחק הוא תעודה

 קיבוץ את שעזב יעקוב בן־
 שדרות. לעיירה ועבד גבים

 ל־ בבחירות לרוץ ניסה איציק
 עסקני ונכשל, מועצה־המקוימית

 הסיבות את מסבירים העיירה
ב אגב, איציק. של לכשלונו

מזכי איימה ההסרטה, מהלך
 מיש- בתביעה גבים קיבוץ רות

 על הסרט יוצרי נגד פטית
 רק הקיבוץ. לתחום חדירה
הוב הקיבוץ שמזכירות אחרי

 הסרט של העריכה לחדרי לה
 שוכנעו שצולם, בחומר וצפתה

התבי על לוותר הקיבוצניקים
עזבו עמי בן־ ויובל אביבה עה.

 ב־ והתיישבו רמת־השרון את
 אותם מלווה הסרט נחל-עוז.
ב שלהם הראשונים ברגעים

משק.

 — ווימסי לורד 9
 פארקר ).10.20( עדות ענני

 בחלון מבחין בפאריס השוהה
 הזהה בקמע חנות של ראווה
 הפשע. ■במקום שנמצא לקמע

 לסקוט־ ווימסי נקרא בלונדון
ש ■לו נמסר ושם לנד־יארד

 שחדר האדם של עקבותיו אבדו
ה בליל לאחוזה הנראה ככל

 לעזוב ווימסי כשעומד רצה.
 המפקח של בבתו פוגש הוא

 האנגלי־ למועדון עמה והולך
סובייטי.

).11.05( קונצרט 6
 על מנצח ג׳וליני מריה קרלו

 זונה של הסימפונית התזמורת
 ארתורו הפסנתרן הסולן, ועל

 המנגנים מיכאלאנג׳לו בנדיטי
 בדו־ 3 מספר הקונצ׳׳רטו את

בטהובן. של 37 אופוס מינור

שי יום שי
4 .25

).3.00( דודיטד ד״ר •

עכודי :דיוקן
6.25 שעה שבת,

ל תכנית מתווה דוליטל ד״ד
 החילזון של מרעב מותו מניעת
 שמן כתם בגלל המילטון, הענק

 את והורם הים את המזהם
 דו־ החילזון. של המזון מקור
 ממלכודת חומקים וצוותו ליטל

 הפיראטים, שהציבו החלזונות
 לו המשיב המילטון את מציל
 כשהוא טובה תחת טובה

ה משבי דוליטל את משחרר
פיראטים.

שכלב עניינים ס
 היא אלסגאר ליאיוני ).10.0(!!

 בנפרד החיה עשירה יפהפיה
עתונאי מאהב, לה יש מבעלה.

 וויי־ אלן בשם ממנה הצעיר
 לאשה. לשאתה הרוצה וורת,

שבמר מחזה לכתוב סיים אלן
 ליאוני של דמותה עומדת כזו

ה את מציע התיאטרון ומנהל
ורצי צעירה לשחקנית תפקיד

 אז גריי. וייאולט בשם נית
 בין האמיתי. הסיבוך מתחיל

 התקרבות חלה וויאולט אלן
 ליאד בעיני חן מוצאת שאינה

 על־ידי הדמות תפיסת אך ני,
 בעיני חן מוצאת .אינה ויא־לט

ומאהבתו. העתונאי

).10.50( המקצוענים •
 רצח למנוע מנסים המקצוענים

 פוליטית עמדה בעל יווני של
כש מתהילה הפרשה חשובה.

 אותה מכונית מתוך שוטר נורה
 מתגלה אחר־כך לביקורת. עצר

 סתר תא זבה נטושה המכונית
 המקום ומיוחד. גדול ■לרובה

סי ובדלי הרצח אירע שבו
ה את מביאים יווניות גריות

הפרשה. לחשיפת מקצוענים

ת ב ש
4 .26

חנה ).6.25( דיוקן •

ב לקה רמאללה, תושב עיסא,
 .1966 בשנת עוד הסרטן מחלת
 הימים ששת מילחמת אחרי

 הדסה לבית־החולים ■פונה הוא
 מה בו, טיפלו כיצד בירושלים.

 קובע מה מחלתו, על לו סיפרו
סר חולה של החיים משך את
 חנא של בגורלו עלה ומה טן

 האלה השאלות כל על עיסא?
דיוקן. משיב

.ה הזמר פסטיבל •
 החלק שידור ).6.55( ערכי

 שנערך פסטיבל של ■הראשון
 בקריית־ שניר קולנוע באולם
יהו אמנים בהשתתפות שמונה

 אמנים ולבנונים. ערבים דים,
 ביניהם הבמה, על עלו רבים
 מדרום־ להקה סקסטה, להקת
 ירושלים. ממזרח ולהקה לבנון

 לילית כמובן הנחתה ■המופע את
 שאול היה שלו והבמאי נגיר

עבודי.

).6.00( השבת בצאת •
ה הרב את תארח התכנית

 צה״ל של לשעבר הראשי צבאי
 ואת גורן שלמה (;מיל׳) האלוף

 גד האלוף הנוכחי הצבאי הרב
 קיומה את להצדיק ■שינסו נבון
 ברקע הצבאית. הרבנות של

הצבאית. הרבנות מקהלת תופיע

).10.05( הארי חלק •
 כוחות מאבק על טלוויזיה סרט

 אותו אן, מרי התחתון. בעולם
ה איש הוא הקמן, ג׳ין מגלם
 ■למגדל שהפך ■התחתון עולם
 לשימורי מיפעיל ולבעל בקר

 את גם שכח לא אך בשר,
 כשאינו ובנשים. בסמים הסחר

 ■ב־ שלו לבוס אחוזים מעביר
 אנשים הבוס שולח שיקאגו,

 מהם איש הכסף. את לגבות
 גינגסטר ניק, חי. חוזר אינו
 לי השחקן מפואר, עבר בעל

 את ללמד כדי נשלח מרווין,
לקח. אן מרי

ראשון יום
4 .27

ה החבובות'מרחוב •
 כ־ שידור 8.30( הפתעות

 על פארודיה ■מגישות צכע)•
עם האוסקר פרסי חלוקת טקס

ג׳זרג׳. פילים

בשניים שיחה •
 הנדלזלץ מיכאל ).10.05(

 הוותיק השחקן עם משוחח
הדו פער על פינקל שיממון

בתיאטרון. רות

).11.20( בועות •
 למישפחת בעיה מהווה דונה׳וי
 מיש־ בפני ■מציג ג׳ודי טייט.
 ובינ־ לצ׳סטר אלים. את פחתו

 משונות היתקלויות יש סון
 קורין קורין. של תינוקה עם

 ■את ■לעזוב טים את משכנעת
 שאף משהו רואה וברט המערה

אותו. ראה כי ■מאמין לא אחד

שני יום
4 .28

 קטן מסד גדול ■מסד •
האי לבמאי יוקדש ).8.30(

 רוסלי־ רוברטו המפורסם טלקי
ב רוסליני חודש ■לקראת ני

 שיוק- הסרטים בין סינמטק,
 פאיזה, באיטליה, מסע :רנו

 ■שנת גרמניה פרזות, עיר רומא
.1958 הודו ,0

חופשית בגיסה •
 המקורית התכנית ).0.30(

ה דלת את לפתוח היתד.
 בני בפני החופשית כניסה

ל ולהקדיש שכונת-התקווה

 היה אולם התכנית. את שכונה
 וכניסה הרעיון את שפסל מ־

ל תוקדש הערב ■של חופשית
 שבטוח מה הגליל. יהוד נושא

בטוח.

ואשתו הארט •
 מהסידרה נוסף פרק ).10.40(

 המוקרנת ביותר המטומטמת
מכ הזוג בני המסך. על עתה
 בנמל יאכטה על חופשה ילים
 רשת מגלים הם במכסיקו. דיג

אמרי על-ידי המנוהלת סמים
 את ומקלקלים לשעבר קאי

פשע. בפרשת חופשתם

שי יום שלי
4 .29

).7.00( דמישפחה •
 הערביים המורים סמינר מנהל

 עם משוחח נבואני נג׳יב בחיפה
 החינוך סיפרו על סמיען אמל

 ש־ מה ועל בישראל והתרבות
חידו על לכתוב איותו דיחף
 הערבי. בסקטור בחינוו שים
רא לעזרה יוקדש מיוחד פרק

 ■על־ידי המויכשים לאלה שונה
 טיולים. בעת ונחשים עקרבים

המו יושבת־ראש קצב, נוזיהת
 לעבות תנסה לצרכנות, עצה

 לנצרך סובסידיה השאלה: על
ב האופנה ופינת למצרך או

 תציג רביד מיקי שיל תכניתה
 ו־ אוברולים קצרים, מכנסיים
חי את וכן פרחוניות ׳שמלות

ביגדי־הים. אופנית דושי

).0.30( ביקור כרטיס •
 המצויינת בסידירה שלישי פרה
ה של הפרק צה״ל. ■חיילי על

 ■פלוגת מפקד סביב נסוב ערב
 מבני רבים חייליו שבין טנקים,
■מת הוא ■כיצד ההסדר. ישיבות

 היימצ־ שעצם הבעיות על גבר
 מעוררות אלה חיילים של אותם

 מתייחם הוא ואיך ביחידתו
? אליהם
שי 10.00( אוסקר •
 ■תביא הטלוויזיה כצבע). דור

 טקס על עברי בתרגום תכנית
 שנערך האוסקר פרסי חלוקת
אפשר בירדן שעבר. בשבוע

והגרי הופמן האוסקר:
10.00 שעה שלישי, יום

 ביום הטקס את לראות היה
האירוע.

 קאם■ העיר ראש *
 שידור 10.55( טרכרידג׳

 של החמישי ■בפרק בצבע).
 הנצ׳רד, ׳פושט זה חוזר שידור

ה את בייטס, אלן מגלם אותו
לש שלא נידרו את מפר רגל,
 יורד יותר׳ לושכדה תות

 עבודה לבקש ונאלץ מנכסיו
ל בינתיים שעלה פארפרי אצל

 ■ראש־העיר ■כעת והעז גדולה
קאסטרברידג/

— ׳5)5 ! !


