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 חמש ארבע, שלוש, •
 קשת, ששי ).5.30( וחצי

 ויוחנן צ׳ומפי אליאן, יונד.
 סיפורה את מביאים לקיצביץ

 ספורט מכונית טפורטי, של
 בתאונת- שנפגעה ויפה, קטנה

גרוט למיגרש והובלה דרכים
אות.

 האהבה ספינת •
 בצבע). שידור — 8.03(

 בני נפרדים הראשון בסיפור
 הראשונה בפעם לי מישל הזוג

 השני בסיפור ילדיהם. משלושת
 ברוקסי הברמן אייזק מתאהב

 הנוסעת זוהרת כוכבת בלו,
השלישי בסיפור בעילום־שם.

 תפקיד לו הוצע כי בסיפוק,
באוניבר פרופסור־אורח של

 הזדמנות מר אמריקאית, סיטה
 אליו שאהבתה מפולה, להיפרד

 מרי- ומתישה. לדרמאתית הפכה
 למצוא נסיונה על מספרת אן

 יותר כנה חדשה, חיים דרך
 בל- פגיעים, שניהם מקודמתה.
 ומתייסרים בעצמם תי־בטוחים

 יוד,ן עזה. מינית בתשוקה
 אהבים, לתנות מחליטים ומריאן
 עוזב יוהן עקר ניסיון ואחרי
בבדידותה. שוב נמקה ומריאן

 ).11.15(בת־דדר להקת •
 מביאה ״בת־דור״ המחול להקת

 מחולות, שני חוזר בשידור
הכורי מאת הלילה״ ״ייצורי
 פי על איילי -אלווין אוגרף

 אליגנטון, דיוק של מוסיקה
 וולטר מאת וראו״ ״הציצו ואת
 ג׳אן של מוסיקה לפי גור,

פרנסים.

 בדומה זו, סידרה בגלות. לחיות
מק אחרות, בריטיות לסדרות

 ושאר התקופה לבוש על פידה
 שיוקרן הראשון, הפרק גינונים.

 כוכבי הקטן. הנסיך הוא הערב,
 הקולנוע שחקן הם הסידרה

 אדווארד המעולה והטלוויזיה
 האמריקאית והשחקנית פוקס,

 את המגלמת האריס, סינטיה
סימפסון. הגב׳

שבת
11 .1

 ).10.05( ג׳רכז •
 מועדון־הסרט־הטוב במיסגרת

 של הסרט יוקרן הטלוויזיה של
 קלמן, רנה הצרפתי הבמאי

 אמיל של הרומן על המבוסס
 היא הסיפור גיבורת זולה.

 שמאהבה קטנה כוכבת ג׳רבז,
 היא בה. בוגד יפו!-התואר

ונא אהבה, מתוך לא נישאת,
 של מומו עם להתמודד לצת

 עבודה, בתאונת שנפגע הבעל
 ליבה. אהוב של שובו ועם

האוס השחקנית ג׳רבז בתפקיד
בפר שזכתה של, מאריה טרית

המר הופעתה על רבים סים
זה. בסרט שימה

ראשון יום
11 .2

אר■ של המיסכאה •
 האפיזודה ).8.30( ׳י צ

 חונכת ביותר העתיק המקצוע
 בנקר ארצ׳י של השותפות את

במיסבאה. יהודי עם הגזען
 — 10.00( סקאג •

 האפיזודה כצבע). שידור
קשר מתארת עובדת נערה

מוקד :רגן־קארטר
9.30 שעה רביעי, יום

ה למוקד משעמם אדם הופך
 וכמה באוניה, החברתי עניין

 לגנב אותו חושבים נוסעים
מפורסם. יהלומים

 לקראת מיוחד מוקד •
כארצות־הב־ הכחירות

 התוכנית במהלך ).0.30( דית
 המועמדים שני עמדות תיבחנה

וסיכוייהם. מצעיהם לנשיאות,

 ).10.30(סאווג׳ דו״ח •
ה כתב־טלוויזיה של עלילותיו

 מינויו דרך את לחקור מנסה
 ה־ בבית־המישפט שופט של

בארצות־הברית. דליון

חמישי ום
כת־דור להקת לילה: יצורי10 .30

שידור: לקראת

הזה הנורא האיש ״!ולט!ו
 שלישי, יום מדי שתוקרן פרקים, שישה בת חדשה שידרה

 פראג־ ,ההוגים מגדולי אחד של:חייו סיפור את בצרפתית תספר
 פילוסוף, ).1778—1694( וולטר המכונה ארוא, דא סוא״מארי

 תוקף מאהבתו. עם לצרפת ושב גלות עורך הוגה־דיעות. סופר,
בבסטיליה. ונכלא המלוכה את

״השע־ השם את נושא )4.11( הסידרה של הראשון הפרק

וולטר :מנואל .
11.00 שעה שלישי, יום

 מיצירותיו הנהנה הצעיר, וולטר על בו מסופר והמקל״. רוריה
 הנער את להניא מנסה במיקצועו, עורך־דיו אביו, ראבלה. של

 תשוקתו לקוורה, באדריאן פוגש הצעיר וולטר בספרות. מלעסוק
 אדריאן את מנואל. דניס וולטר בתפקיד הראשונה. הגדולה
גראסיה. ניקול השחקנית מגלמת לקוורה

 של בכורו בנו בין רומנטי
 דיי- הראשונה, מאשתו סקאג
 מעורר שמקצועה ונערה וויד,

 סוערים. ויכוחים
 ).10.50(כשניים שיחה •

 ישוחח בחנע אהרון כתב־הרדיו
 הכפר מן דרוזי משורר עם

 היותו על עריידי, נעים מראר,
בישראל. בן־מיעוטים

 ).11.20( כנסון •
 המושל על עלי, סמוך האפיזודה

ו לוושינגטון שנוסע גטלינג,
 בקוג- בילוי על לוותר נאלץ

מקב מרסי מזכירתו צרט־רוק.
ה שלה, מהמחזר טלפון לת

 פגישה. עימד. לקבוע מבקש
 לבתו מאחריותה מתנערת היא
 אותה ומפקידה המושל של

 נעלמת הבת בנסון. של בידיו
רבתי. מהומה ויוצרת

י1ש □1•
3. 11

 גכריאל וכנוי כן־שמחון
ומ נגר של סיפורו ).0.30(

 ממרוקו. ארצה שעלה קובל.
 המחזה את כתב גבריאל, בנו,
 בהביטה. שהועלה מרוקאי מלך

 לב־ מיכאל הבמאי של סירטו
 בידי הושלם ולא שנערך טוב,

 שגריר, עליזה עורכת־הסרטים
 בבית- בפיצוץ בפאריס שנהרגה
הכנסת.

).10.55( המוכחדים •
 אפיזודה — מטרידות רוחות

 השלכות בעל איום החושפת
 ולינגהם, ג׳ורג׳ בינלאומיות.
ה במישרד-החוץ עוזר־מזכיר

 לקבוצת קורבן נופל בריטי,
ל מגיע ולינגהם טירוריסטים.

במפ ימים שלושה של ביקור
 ונחטף בבריסל, נאט״ו קדת

 על הידיעה רשמית. במכונית
 מועברת ולינגהם של היעלמו

 הלישכה מנהל ברנסייד, לניל
 בשירות- מייוחדים לתפקידים

מו המובחרים בלונדון. הביון
 עם ובשיתוף לבריסל, טסים

את מפענחים הם הסי־איי־אי
 אדמות עדי חיים •

כצכע). שידור — 0.30(
 מספר היונקים עליית הפרק
 מהזוחלים כמה השתנו כיצד

 שנה מיליון 200 יונקים. והפכו
 הדינוזאורים. שיגשוג לפני

 וצמאי- פראיים דרגונים קבוצת
 כדי שונות דרכים ניסו דם

 יתרון ולהשיג גופם את לכוון
 בדומה מתחריהם. על צייד

 שב- הקודמים הסרטים לשמונה
 נעשו הפעם גם זו, סידרה

 דרום- באוסטרליה, הצילומים
 קנדה, ארצות-הברית, אמריקה,
הדומי והרפובליקה בריטניה
ניקנית.

נישו מחיי תמונות •
 שידור — 10.25( אין

 ב- הרביעית התמונה בצכע).
ש יוהאן הבכא. עמק סידרה,

 חודשים, שמונה בחוצלארץ היה
לראו ומבקש למריאן מטלפן

 לאכול אותו מזמינה מריאן תה.
 מסר שניהם בתחילה בדירתה.

מספר יומן וביישניים. ייגים

המיסתוריך.ציון דויד עד הסרט •11.15 שעת חמישי, יום

שישי יום
10 .31

 מני עם טוכה שעה •
 ).0.15( ואורחיו פאר

חו הפופולארית הבידור תוכנית
 של בהפקתו הפעם למסך. זרת
ה את שהחליף משולם, יוסי

המש גולדפינגר, אהרון מפיק
בארצות־הברית. תלם

 ונכרת אדווארד •
 שידור —10.15(סימפסון
 ה- מלכה היה הוא כצבע).

 היתד, היא אנגליה, של מיועד
 הוא פעמיים. גרושה אמריקאית,

 מלך. ולהיות לשאתה רצה
 41 בן היה השמיני אדווארד

 והוא למלך, הכתרתו בשעת
 נתבע כך אחר יום. 325 שלט

 ובנסיך אהבתו, מחיר את לשלם
רעייתו ועל עליו היה מוויעדזור

שמיד החתוד ולוי: נחמיאס דטנר, גולדכדט,
5.30 שעה שלישי, יום

שלישי □1•
11 .4

 שמיד החתול •
כצכע). שידור — 5.30(

 נפתח שמיל החתול מועדון
 חדשות פנים עם והפעם מחדש,
 שאליה נחמיאס, חני — לגמרי

 מטלאפלא לוי אושיק מתלווים
מקרוסלה. וחנן־ענן

המאז כף על חיים •
 בריטית סידרה ).0.30( ניים

אמי אירועים המשחזרת נודעת
שנח הרכבת של סיפורה תיים.
 על- בהולנד 1975 בשנת טפה
אנשי-מחתרת. ידי

 עם הבוככים מיצעד •
 ואורחיו לאסט נ׳יימס

בידור. תוכנית ).10.25(
55




