
ומהשל ורבדן השפעות:
רביעי, יום

 באורח נהג אליוט שמר לאן,
 זכי המנוחה, באשתו ׳מביש

היא לבואו האמיתית הסיבה

8.03 שעה

 חריף בניגוד מקרבי, של דירתו
הש בדירה ולמותרות לשפע

׳ונעימה. חמה דירה היא כנה,

מישפחתית תמונה •
אח ארוחה הפרק• ).11.00(
 פונה ריצ׳ארד שבו ביחד וינה ו

ה בעיקבות ללישכת־תעסוקה.
 עבודתו על המפקח של ביקורת

 ב־ שהעבודה לליז, ג׳ון מידיע
 לו מתאימה איננה תהנת־הרדיו

 ריצ׳ארד להתפטר. ובכוונתו
 הם שבה לארוחה סוזן עם ייצא

 היא יום־הולדתה. את חוגגים
 חייה תולדות את לו מספרת

 לה. אהבתו על מתוודה והוא
ב לדירתה. ביחד חוזרים הם

 די־ של בחסרונו מרגישים תב
ש החוששת ג׳יין, אך ב׳ארד.

 נמצא, הוא היכן יודעת היא
ה חשיבות את לבטל מנסה
 לשיעורי־ יוצאת מרג׳ורי דבר.

 אביו הנרי, אבל שלה הערב
ישי אליו פונה ריצ׳ארד. של

 בין שהיחסים רואה הוא רות.
 כשורה אינם ומרג׳׳ורי ריצ׳ארד

 !אחרית אישה יש אם ושואל
את לו מגלה ריצ׳ארד בחייו.

רביעי □1׳
7 .23

והמצאות חידושים •
ההיס העיר :בעולם ).0.45(

 לאחד הופכת ניוברי טורית
 של ביותר החשובים המרכזים
 המיקרואלקטרוניקה. תעשיית
 אופיום ללא פרגים :בישראל
וייצמן. במכון שפותחו

).8.05( השפעות •
ה והאחרון, החמישי הסרק
מספרת ממית גב׳ כיצד מתאר

 כגרפיקאי. בבית עובד והוא
 והמטבח מצליח, עתיקות טוהר

 הפאר בדירת האולטרד,־מודרני
 האמצעים בכל מצוייד שלהם

 אי־ ׳•שהומצאו הוסכי־העבודה
 אך דבר. לה חסר לא פעם.

ב עניין לה אין זאת למרות
מו ואינה ילדותית היא חיים.

 אחריות, עצמה על ליטול כנה
 רק סיימון. זאת -שמגדיר כפי

 שלה, בשכן פוגשת היא כאשר
 בה מתעורר מקרבי, דייוויד

 דייוויד חיים. של ׳ניצוץ לפתע
 אביו שמונה. בן הוא מקרבי

 הנאבק אלמן הוא דייוויד של
 ואת דייוויד את לגדל כדי

ג׳ונתן, וחצי, השנה בן אחיו

 קליי הגב' :נישיואי למנוע כדי
 על לשמור כדי וולטר, וסיר

 עדיין וונטוורת לתואר. זכותו
 אן של ברגשותיה בטוח אינו
מכר וד,קינאה אליוט, מר כלפי
 אמור אליוט מר בו. סמת

 נראה אך באת, את לעזוב
 ונטוורת קליי. הגב׳ עם משוחח

 שיופע־אהבה, מיכתב לאן כותב
לשתי הסיבות את לה ■מסביר

בחי באת את ועוזב קתו
 למיק־ ברגשוית מוצפת אן פזון.

 להסתירן ומתקשה המיכתב רא
 מהקניות. השאר ׳שבים כאשר

ו בחיוורונה מבחין ציארלס
 בדרכם הביתה. ללוותה מציע
וינטוורת. פני על ■חולפים הנד

ה מן החל שתמלא הסידרה׳
 ד,סידרה מקום את הבא שבוע

אד עלי חיים תהא השפעות,
 על החיים סיפור יובא בה מות,
ה והתפתחות הארץ כדור פני
 החדשה הסידרה האנושי. מין
׳תו והיא פרקים, 13 בת היא
אטנבורו. דייוויד בידי גש

נוסח אחכה סיפורי •
ה ק מרי  מיקבץ ).10.05( א

ה הסאטירוית, מסידרת נ־סף
ב קומיות בסיטואציות עוסק

לבינה. שבינו יניםעני

 בה, חיים שאנשים עליה רואים
 של אווירה במקום ושוררת

 ג׳יימס לניקולה ואושר. אהבה
לר הייתה ■שיכולה מה כל יש

 ילד — אחד דבר מילבד צות,
 השחקנית היא ׳ניקולה משלה.

 רוג׳רס אנטון קנדל. פליסיטי
סיימון. הוא

).10.50( ״ף מוס •
ולספר. לסופר חודשית תוכנית

שישי יום
7 .25

 מני עם טובה שעה •
).10.00( ואורחיו פאר

פאר :טובה שעה
10.00 שעה שישי, יום

 עוגמת־ לאביו וגורם האמת
 לעבור מחליט האב רבה. נפש

בבית־אבות. ולהתגורר

שבת
7 .26

).0.50( טרף ציפורי •
 המספר מותחן טלוויזיה, סרט

 תחנתי של כתב־תחבורה על
אר״ של המערבי בחוף ■שידור

ם י ר ו ד י ש ה
:האולימפיאדה מן

חמישי יום
2־6. 7

 בעולם ילדים •
 על יסופר בסידרה ).0.00(

 ■נער צעירה, ר׳ודיאו ■רוכבת
וגאוצ׳ו. ברייל לכתב המתרגם

).8.05( מסע סיפורי •
 ■מרי ישל למסעה קפדני שיחזור

 החברה בית אנגליה קינגסלי,
 לבדה שיצאה הוויקטוריאנית,

 ב־ הקניבאלים בארץ למסע
דרוט־אפריקה.

).0.50( מדי מאוחר •
 המתארת נוספת, בריטית דרמה

 של יחסיהם התדרדרות את
 לניקולה חישוכי־ילדים. בני־זוג
 ׳נאה, בעל יש הצעירה ג׳יימס
 גבוה. כלכלי ומעמד נאה דידה

הוא סיימון, ,40ה־ בן בעלה

55.7
תקציר. — האולימפיאדה יומן 6.30 — 5.30

 בסימון נשים התעמלות של חי שידור + יומן 11.55 — 11.00
חופשי.
54.7
תקציר. — האולימפיאדה יומן 6.00 — 5.30

תקציר. י— האולימפיאדה יומן 11.55 — 11.00
55.7
גברים. גמר — התעמלות של חי שידור 4.30 — 3.00
נשים. גמר — התעמלות של חי שידור 9.00 — 7.00

 תקציר. — האולימפיאדה יומן 0.30 — 11.00
1 .50

 גמר גמר, חצי מ׳ 800 של חי שידור + תקציר 8.00 י— 6.00
 גמר משוכות מ׳ 400 נשים, גמר מ׳ 100 נשים, לגובה קפיצה
עשור. קרב גמר מ׳ 1500 גברים,
תקציר. — האולימפיאדה יומן 11,55 — 11.00
57.7
 גברים, גמר משוכות מ׳ 110 של חי שידור + תקציר 7.30 — 5.30
 גברים. גמר מ׳ 800 גמר, מ׳ 10,000 לנשים. גמר חצי מ׳ 400

תקציר. — האולימפיאדה יומן 11.55 — 23.10
58.2
 נשים, גמר משוכות מ׳ 100 של חי שידור + תקציר 7.30 — 5.30
נשים. גמר מ׳ 400 גברים, גמר מ׳ 200 גברים, גמר חצי מ׳ 400

תקציר. — האולימפיאדה יומן 11.55 — 11.00

ח א ר ק ל
ר דו שי

וגנב אביון
הק תתחיל 27.7 ראשון ביום

 בת חדשה סידרה של מתה
 על המבוססת פרקים, ארבעה
 ״אביון שאו ארווין של סיפרו
גי מדמויות שכמה ספר וגנב״,
 הסיד- סיפור את ממשיכים בוריו

בהצ שהוקרנה ועני״ ״עשיר רה
 החדשה בסידרה רבה. כה לחה

 סימונס, ג׳ין פורר, גלו מככבים
 ז׳אן- פלאשדו, טובה רדגרייב, לין

 אן שטרסברג, סוזאן אמונט, פייר
כו ועוד קודד אלכס פרנסיס,

רבים. כבים

 לבדו מסייר הכתב צות־הברית.
 של מצבם את ובודק במסוק
 ׳תוך הראשיים, התנועה עורקי
 כנופיית אחרי מתחקה שהוא

 בכלי אחריהם ורודף שוטרים
יאנ דייוויד מככב שלו. הטיס

סן,

שון יום סז
7 .27

במיש■ נשאר הכל •

 לצ׳סטר לסלוח מסרבת גיסיקיה
ל טוען והוא בגידותיו, על

 בלתי-מריוסנת תאווה כי הגנתו,
מצ דודי מחלה. היא לנשים

 ומרי אומנת, למצוא ליח
ב ■ולהתגורר לשוב לו מציעה

ה ביחסים מקנא ברט בית.
 הכפיל עם למרי שהיו מיניים

 מסוגל שאינו על וקובל ישלו,
 הביצועים עם בתחרות לעמוד

עור טייט בביית שליו. המיגיים
 יום־ לרגל לבילי, מסיבה כים

 מוזמנת אליה ,18ה־ הולדתו
מורתו. גם

וצ׳סטר ג׳סיקה וכרט מרי בועות:
10.45 שעה ראשון, יום

האפיזודה ).8.50( פחה
אדית. של פיטוריה

).10.05( וגנב אביון •
 ד,סידרה של המחודש המשכה

 יגלו ■של בכיכובם ועשיר, עני
ד ועוד סיימונס ג׳ין פיירד•  כ
רבים. כב־ם
).10.45( בועות •

:במישפחה נשאר הבל
8.30 שעה ראשון, יוס

שני יום
7 .28

).0.50( דובו ריו •
 הבמאי ביים אותו המערבון

 בכיכובם קוקס, הוארד הנודע
 מי* וכרים ריבו חורחד, של

 קצין מתארת העלילה ציאם.
 שאחרי בימים הצפון, בצבא

 יד העושה מילחמת־האזרחים,
 לשעבר, מאויביו אחד עם אחת
 מימי ומועל בוגד לגלות כדי

המילחמה.

שלישי יום
29. 7

 ■כריבוע תשע •
 תשע הבידור תוכנית ).8.00(

 !בכיכובו ■למירקע שביד. בריבוע
ציפיר. טובייה של

).8.50( כולכוטל, •
וחב■ לנדנד מישל •
 בידור מופע ).0.50( ריב
ה מארח שבה בסידרה, נוסף

 מישל הנודע הצרפתי מלחין
צמרת. אמני לגרינד


