
רביעי יום
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).5.30( קטנות נשים •
ה הסיפור של השיני הפרק

עי מתפתח במהלכו קלאסי.
 ליסה לביו ג׳ו בין חריף מות

הד מן שהגיעה ובת־הדודה
 לג׳ו באורחותיה הדומה רום׳

עצמו.
 שד בישימון מסע •
 ב״ נוסף פרק ).0.45( לובן

ה והמצאות חידושים סידרה
 בו הרחוק, הצפון את מתארת
 לגלות במטריה קידוחים נעשים

 לאיים מתחת ונפט טיבעי, גז
 הסוקר זה, סרט הארקטיים,

 מעט לא חושף אלה, חיפושים
 משבר־האנר- פיתרון מבעיות

בעתיד. גיה
 ניקלבי ניקולאס •

כצבע). שידור ,8.03(
 המבוססת בסידרה, שני פרק
 צ׳ארלס של הקלאסי סיפרו על

ני- מתוודע זה בפרק דיקנם.

ניקלכי ניקולאם :דיקנס
8.03 שעה רביעי, יום

 ונמלט הפנימיה, לחיי קולאס
 עם אלים עימות לאחר משם

 אחותו קיט סקווירס. מיסטר
 לעבוד מתחילה ניקולאם של

תופרת. אצל כמתמחה
 ).8.55( חן נקודת •

בא סידרת־הטיולים במיסגרת
 על שייט דביר, אורי עם רץ

בבניאס. גלגלים
 משפחתית פגישה •

 כצבע). שידור ,10.05(
 המשך המהווה טלוויזיה, סרט

ש אחר, טלוויזיה לסרט ישיר
 הישראלית בטלוויזיה שודר
הרא בדרמה בערך. שנה לפני
 כנם תואר שבסידרה, שונה

 אבי־המש־ שאירגן מישפחתי,
 להיפרד כדי בחג־המולד פחה

 השני החלק עלילת מילדיו.
 מאוחר שנים ארבע מתרחשת

 האלמנה, האם, כאשר יותר,
 לחג־המולד, ילדיה את מזמינה.
ה ידידה את שיכירו על־מנת

השחק הראשי בתפקיד חדש•
סטייפלטון. מוריין נית

חמישי יום
8 .1 4

 שמיל החתול מועדון •
כצבע). שידור ,5.30(

מו התוכנית של חוזר שידור
המוע אל שמיל. החתול עדון

 פו- מרי הגג, דרך הגיעה דון
 סיפור־הילדים גיבורת פינס,

 לשמיל מביאה והיא הנודע,
עו זה ספר מתוך אגדות. ספר
 הסיפורים מעולם דמויות לות

 המיוחדים האורחים והאגדות.
 ענקים גמדים, שלגיה, :חינם

ה את הנסיך־הקטן. ואפילו
והזמ השחקנים יציגו דמויות

דוב מור, ציפי חן, שולה רים

 גיא הילד נבון, רותי רוזר,
 בדמות רקדניות וילדות פינס

שיבעת־הגמדים.
 ).0.00( כעולם ילדים •

 בפאריס, סקטים על כדורסל
 הבוטנים״, ב״ממלכת וביקור
 הגדולה״ ״היד אחר וחיפוש

בדרום־דקוטה.
 מרוקאית #'מישפחה

כצבע). שידור ,0.30(
סי את המתאר סרט־תעודה,

 אלחדד מישפחת של פורה
 במא- מקנס, בעיר נולדה אשר
אחים 11 בני-המישפחה, רוקו.

מרוקנית מישפחה
9.30 שעה חמישי, יום

 חי מהם אחד אשר ואחיות,
סי את מביאים בבאר־שבע,

התפת תולדות־המישפחה, פור
 למדינת- ויחסה בגולה, חותה

 ביקר ההסרטה צוות . ישראל.
בפא היהודי בגיטו במארוקו,

 שהוא תוך ובבאר־שבע, ריס,
ה של התמודותם את מתאר
 זהותם. עם והאחיות אחים
שגריר. מיכה הוא הסרט במאי
 את ביקשו לא מדוע •

כ •טידור ,10.15( אוונם
 בסידרה, ראשון חלק צבע)♦

 הנודע סיפורה על המבוססת
 בובי כריסטי. אגאטה של

 וליידי הכומר, של בנו ג׳ונס,
 שהם מגלים גרוונם פרנסים

כ הנראית בפרשה מעורבים
 זה, משעשע סיפור-מתח רצח.

 כריס- של לסיפוריה האופייני
 נראים הכל שבו מצב יוצר טי,

המכריע. לרגע עד חשודים

 פרנצ׳ס־ :הם הסידרה כוכבי
 גילגוד, ג׳ון סיר אניס, קה

ואחרים. פורטר אריק
 ).11.05( כטהובן •

 מנגן סרקין, רודולף הפסנתרן
 בפסנתר 26 מס׳ הסונטה את

בטהובן. מאת 81 אופוס

שישי יום
8 .15

.י>).0(צ הזאבים עיר •

ת א ר ק : ל ר ו ד י ש

תצדעות
בונם רבוטלד

דד 01011
 9.30 בשעה )25.8( שני ביום

 של הטלוויזיה סרט יובא בערב
 ברכט לברטולד הצדעה הבי.בי.סי

 בחשוב שזכה סרט וייל, ולקורט
ב באירופה, הטלוויזיה שבפרסי

 זה בסרט .1979 איטליה פרס
 של יצירות־מופת שתי מועלות

 קורט מאת מוסיקה עם ברכט,
 הקטנה, מהגוני הראשונה וייל.

בתול לאבךדרן הנחשבת יצירה
ה המוסיקאלי, התיאטרון דות:

 צעיר, זוג המתאר סורי, סרט
בו עובדת והיא עיתונאי הוא
 ד,- למילחמת נקלעים הם טיק.

ב כורחם. בעל פשע־המאורגן
 והעיתונאי שריפה, פורצת עיר

המצי לגילוי להרתם מחליט
 עבודת־הבילוש במהלך תים.

 כי מתברר שלו, העיתונאית
 ממלחמת חלק חינה ההצתה

העיתו כאשר הפשע־המאורגן.
 סופכל- להתחקות מצליח נאי
מת המצית, עיקבות אחר סוף
 מרכיב רק הוא כי לו ברר
 ה- של סבוכה במערכת אחד

פשע-המאורגן.

 ,0.20( לשמש מרמס •
ה הבמאי בצבע). (שידור

 עינבר, ראלף מהולנד, אורח
 לבלות הצופים את מזמין

 של ימה חוף על שעה־קייצית
 ודבש, חלב בחברת תל־אביב
 יגאל גלרון, נורית אילנית,

 זמרים, עוד ארזי, ירדנה בשן,
המש תל-אביב, מתושבי וכמה
 להתרחץ והולכים קום כימים

תל-אביב. של בחופה ולהתעמל

9.20 שעה

 קארנינה אנה •
כצבע). שידור ,10.00(

פר עשרה מתוך ראשון, פרק
 הטלוויזיוני העיבוד של קים,

 טולס־ נ. ל. מאת הנודע לרומן
 אורח- את מתאר הרומן טוי.

 מישפחודהאצולה בקרב החיים
בתפקי .18זד במאה הרוסית

 פאג׳ט, ניקולה הראשיים דים
 וויל־ סטיוארט פורטר, אריק
ואחרים. סוואן רוברט סנן,

).10.50( גיבורים •
המקצוענים. בסידרה נוסף פרק

מאהגוני העיר :כרכט
9.30 שעה )25.8( שני יום

8 .16
).0.02( הקטנה לולו •
 אולימפית היעדרות לאחר
השו הקטנה, לולו למסך שבה

הילדים. של דמיונם 'את בה
הקרח על החלקה •

המא תוכנית־בידור, . )8.00(
רקד גדול שהיה מי את רחת

 ואת קלי, ג׳יין הסטאפס, ני
 שזורה התוכנית מק־קיי. ג׳יין

 ובקיטעי שירים בריקודים,
החלקה־על־הקרח.

הלבן הקאדילאק •
 הקולנוע מצחיקן . )10.00(

 זה בסרט מגלם דה־פינס, לואי
 חבורת- מנהיג של דמותו את

 ב־ להבריח המנסים עשירים,
 סמים יהלומים, לבן קאדילק

 מגלם בורביל, השחקן וזהב.
 נהג־המכונית, של דמותו את

 המכונית את להעביר שנבחר
 אלא היקר. המיטען כשבתוכה

חבו עוד יודעת המזל, שלרוע
 האוצר, על שודדים של רה
 מתפתחת הסרט שבמהלך כך
 המרכיבים שאחד קומדיה לה

 סלאפס־ הוא שלה העיקריים
ב כבר הוקרן זה סרט טיק.
הישראלית. בטלוויזיה עבר

ראשון יום
8 .17

מארחות החבובות *

כשניים שיחה :איילון
10.55 שעה ראשון, יום

 ,8.30( קארטר לינדה את
 קאר־ לינדה כצבע). שידור

היר הטלוויזיה צופי אשד טר,
 ה- כאשד, אותה מכירים דנית

 הנקבית (המקבילה ביונית
 יזכו מיליונים), השווה לאיש

 קאר־ אצל מתארחת לראותה
החבו ושאר פיגי מיס מיט,
 המופע, שבמהלך אלא בות,

ה לדמות ליהפך פיגי חפצה
 מדע־בידיוני, בסרט מרכזית ,

ה ענקית, בתרנגולת העוסק
 האנושות. קיום על מאיימת
 של זו עולמית מצב בתמונת

 קרוקודיל גם מצוי החבובות
תקו בני אלים כמה ועוד אל,

פתנו).
 ,10.00( וגנב אביון •

 רביעי פרק כצבע). שידור
 הסתם, שמן בסידרה, ואחרון
 המשך לה יימצא זמן כעבור

 לסידרות שקרה כפי כלשהו,
 מוצג זו, באפיזודה לה. שקדמו
 בפסטיבל גרטכן של סירסה

 חבורת- ואנשי בקאן, הסרטים
 חבלה מכינים כלשהי טירור

 — וכך — באולם־ההקרנה
 טראגית בסיטואציה מתאחדים

משפחת־ג׳ורדאש. שרידי
 כשניים שיחה •

 כוחה מה בנושא ).10.55(
 מידה ובאיזו העיתונות, של
 ? האירועים על משפיעה היא
 ל- עיתונאית עבודה בין מה

 שאלות על 1 כתיבת־ספרים
 ל- סביב המחלוקת ועל אלה

 איי־ ענזוס של האחרון סיפרו
בפר העוסק האפס שעת לון,
 משאיות בראנד, יואל שת

 עמו משוחח יהודים, תמורת
הנדלזלץ. מיכאל
).11.20( בועות •

שבפתיחתה ,61 מס׳ אפיזודה

8 .1 8
).8.30( סדרם פיטר •

 קטן ממך גדול מסך התוכנית
 סלרס, פיטר של לסרטיו תיוחד

קצר. זמן לפני שנפטר
).0.30( הכפר נערת •
ה למחזהו טלוויזיונית גירסה

המח מחשובי אחד של נודע
 או־ קליפורד האמריקנים זאים
 שרית־ שחקן של סיפורו דטס.
עו אשתו לטיפה־המרה. מכר
 על־מנת שביכולתה כל שה

 וחלומותיו. תדמיתו על לשמור
ג׳והן :הראשיים בתפקידים
 ושרלי נייט שירלי רוברטס,
לה אותי■ אילצתם •גריזארד.

 הארט בני־הזוג ).10.10( רוג
חד בבעייה נתקלים ואשתו,

 ג׳ד עבור העובדת נערה, שה.
 שנועדה תאונה, מתכננת נתן,

 מעבידה, אשת את לרצוח
ביו תזכה שהיא כדי ג׳וניפר,

לעצמה. הארט נתן

שלישי יום -־_____________________ י. ־

8 .19
 כוכבים מיצעד •

בצבע). שידור ,10.00(
מאר ותיזמורתו לאסט ג׳יימס

 ולהקת וויטקר רוג׳ר את חים
 כולל המופע וחתיכות. ברנשים

וריקודים. שירים
 קלאודיוס אני •

 כצבע). שידור )10.50(
 על המספר בסידרה, שישי פרק

 הקיסר. כס על העולה טיבריום
ש קלאודיוס, אחי גרמניקוס,

 שעלול האחרון האדם היה
 מת שילטונו, על איום להוות

מ החשד לפי — באנטיוכיה
 הם בפרשה המעורבים הרעלה.

 ומומחית אשתו סוריה, מושל
 טי- את מאשים העם לרעלים.

 את להמית שקשר בכך בריוס
 ו- נקם, דורש העם גרמניקוס.

 מושל פיזו, את זונח טיבריוס
גורלו. את חורץ ובכך סוריה,
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 העיר .1927ב־ שנערך היצירה של המקורי הביצוע את משחזר סרט
 ארבעה מגיעים אליה אלימות, רבת דמיונית, עיר היא מהגוני,

 האלוהי, הבוח מופיע ובאשר ועושר, יופי אחר המחפשים גברים
 של נהדרת תמונה ישנה בסרט בו. למרוד מנסים שהם הרי

בלהבות. עולה מהגוני העיר
 (האפי- סוף־טוב היא ברכט־וייל, הצמד של השניה היצירה

 הקדימה אשר שירים, עם גנגסטרים קומדיית שהיא האנד),
וחתיכות. בברנשים ראניון דמון את בשנים

שבת


