
רביעי יום
44 .4 9

 ;האהבה ספינת •
בצבע) שידור — 8.03(

 ר,־ בסידרד, אפיזודה עוד —
 שמתארת הקלילה, אמריקאית

 באוניית־טיולים המתרחש את
 סט־ מריל קפטן אמריקאית.

 הים על משירות שפרש בינג,
 סיל- פיל הוותיק (הקומיקאי

 של סיפונה על עולה ברם)
 לחיי ויורד ׳הפסיפית הנסיכה

 הקומיק- הבן. סטאבינג בנו,
 אמה שהיא קאנובה, ג׳ודי אית
 קאנובה דיאנה השחקנית של

ה בתפקיד מופיעה מבועות,
 את להסיח שתפקידה גברת,
 מן האב סטאבינג ישל דעתו
 .נוסע הוא בארגהיוף גארי הים.

 פחדו בשל האוניה על העולה
 היבשה. על השורצים מהכלבים
 על־ידי בתאו נלכד בארגהוף

ו מבולבל גרמני רועים כלב
 דיי- המידה. על יתר מאולף

 הם באגטה וויינם לנדסברג וויד
 במישח־ התמימים ה״קורבנות"

חמודות שלוש של השובב קו
 הלך- סוזאן קרטין, ג׳ייו —

קרנם. וג׳ואנה פונד

חמישי יום
14 .2 0

 — חדשה סידרה •
)10.10(מכן לאחר השנים

בפרוץ ׳נהרג גדיים ג׳וליוס —

האהבה ספינת קופד:
8.03 שעה רביעי, יום

 עת השניה, העולם מילחמת
 ־1בדא חיילים להציל יניסה

 על עדיין מרחפת רוחו קירק.
 של והמעשים המחשבות כל

 כעבור בנותיו. ושיתי אלמנתו
 יחד מבלות הן שנה ׳עשרים

 דד של סיפורה וזהו סופשבוע,
סידרה.
)11.00( להון מהון •

 אולפנית טלוויזיה ׳תוכנית —
שמת מה את הסוקרת חדשה

ב בישראל. ההון בשוק חולל
ה משתתפים התוכנית צוות

הפקול מן גרוס יוסי פרופסור
של והדוקטור למישפטים טה
 למינהל הפקולטה מן סדן מה

 מנחה תל־אביב. באוניברסיטת
 ברוך הפרופסור הוא התוכנית

ב למינהל הפקולטה דיקן לב,
 המפיק האוניברסיטה. אותה
 שב־ המעולים מן אמוץ, חנינא
 ה־ שהיה ומי הטלוויזיה מפיקי

ו כולבוטק של מיפיק־ימייסד
כותרת. עלי

שי יום שי
11 .2 4

 3.00( השחור הקסם י•
הפרק — כצבע) שידור —

ה הילדים סיפור של השישי
הזקן• הסוס נודע
)0.15( כעמק לשיר •

 ב־ שהוקלטה תוכינית־זמר —
 עמק- של מועדון־הזמר מיסגרת
מנ בציבור השירה את הירדן.

מופי ולצידה שרון שרה חה
 !נושאה ׳מהקיבוצים. זמרים עים

שירי — התוכנית של המרכזי

 של עולמם את והמתאר קאולי
 ידידים כמה הומוסכסואלים.
במסי .נפגשים הומיוסכסיואלים

 חברתי מישחק שיל במהלכו בה.
ל ונאלצים נפשית נחשפים תם

 הסרט במאי האמת. עם התמודד
ש מי פרידקין, ויליאם הוא

 הצרפתי. יהיקשו את גם ביים
 אלה בימים המוצג ׳ושוטטות,

 בסרט השתמש פרידקין בארץ.
 היו־ שחלקם במה, בשחקני זה

 של המקורית בהצגה גם פיע
 להצלחה שזכה המחזה, המחזה.
בישר גם הוצג העולם, ברחבי

אל.

.
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)20.11( מוצאי־־שכת

 גמירוץ להמשיך מתעתד (אדווארד) טד האחרון, האח נרצח.
בארצות־הברית. הבאות בבחירות הנשיאות אל המישפחתי
 האחים אגדת של ראשיתה את מתאר הצעיר" קנדי ״ג׳ו הסרט

 לשחזר מנסה הסרט קנדי. ג׳ו של סיפורו על מבוסס הוא קנדי.
 המתמידים המאמצים ואת לג׳ון, ג׳ו בין המתמדת התחרות את

 של הלב מישאלת את למלא כדי בדרכו, אחד כל השניים, שעשו
 ג׳ו תפקיד את בבית־הלבן. מבניו אחד את לראות שרצה אביהם,

 הטלוויזיה לצופי המוכר שטראוס, פיטר הנודע השחקן מגלם קנדי
ועשיר״. ״עני מהסידרה ג׳ורדאש כרודי הישראלית

)0.30( ריסוס טייסי •
 יקו- שיימעון •של כתבה־סרט —

 הריסוס לטייסי שהצטרף תיאל,
 סיכוני את ולבדוק לנסות כדי

 התאונות אחוז ׳מדוע המיקצוע.
 טייסי את מושך מד. גבוה, כה

ה והאם הסכנה, אל הריסוס
בלתי־נמגעת. היא סכנה
 חמש — דאסן ג׳ו •

10.05( זמר שנות עשרה
 לפני — כצבע) שידור —
 ©התקף־לב נפטר חודשים כמה

 (בנו דאסין ג׳י הצרפתי הזמר
 הותב־ דאסין). דיל הבמאי של
 הטלוויזיה באולפני הוקלטה נית

 שנות 15ל- ויוחדה הצרפתית
 ב- שנה ׳כל דאסין. של הזמר

 על-ידי .מיוצגת שליו קאריירה
שינה. מאותה מפורסם להיט
 הנורא האיש וולטר, •
כ שידור - 11.00( הזה

הנו הרביעי, הפרק — צבע)
בפרו ״רעמים הכותרת את שא

סיה״.
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)8.03( פתוח בית •

מספ ישראלים של מישפחה —
בחי ילדה את גידלה כיצד רת
בספ צוענים מישפחת של קה
צוענית. מוסיקה עם רד.

 מארחות החבובות •
8.30( ויליאמס אנדי את
 קאר- — כצבע) שידור —
 את מארחים חבורתו ובני ימיט

 ויליאמס. אנדי הפסנתרן־זמר
 של בכוונתו כי מדמיינים הם

 להיטים .ולנגן לשיר ויליאמס
 שר הוא ירח. נהר כמו שלו,

 גם לפייגי. אהבה סיפור את
 סאינטד, עם נפגש פוזי הדוב

קלאום.
 שביתה — סקאג •

שי — 10.00( — פראית
לע חבריו — כצכע) דור
או מאשימים סקאג של בודה

׳ל וברצון יתר בשאפתנות תו
 שבדידותו אלא עוצמה, צבור

גם משפיעה זו עובדה גוברת.

15 דאסן:
שלישי, יום

 מיש־ בני על וגם מקורביו על
'פחתו.
— )11.20( בנסון •

הבט את לקיים מתאמץ המושל
 הבחירות, מערכת מימי חותיו
 ב׳נ־ הצימצוימים. בנושא בעיקר

 כל עושה הראשי, משרתו סון,
 בג־ חלקו. את למלא שביכולתו

 במיטבח. פגישת־סגל מנהל סון
ובעי בו, מזלזלים שהכל אלא

 בת אלי הקשישה הגברת קר
 הראשית האופה שהיא ,75ה־

 טייליור, המושל. של במיטבחו
מס המושל, של המיוחד עוזרו

 20ל6! לפטר במזון על כי ביר
ל בנסון על העובדים. מצוות
 נוטל והוא יפוטר, מי החליט
 6,000 שפיטר מהמושל, דוגמה

 מפטר הוא לבסוף עובדי־ציבור.
 טייליור הקשישה. אלי הגב׳ את

של בתו וקיטי, חסר־לב מכנהו

זמר שנות
10.05 שעה

 זהו דיינו: את חורצת המושל,
ה נתעבות. כוונות בעל אדם

 חת־ על ביתו את מוכיח מושל
 שבנסון בעוד לבנסון, אכזריותה

לקטי. תעסוקה מוצא יעצמו

הצעיר קנדי ג׳״ו שידוד: לקראת
 האב הועיד אותו ג׳ו, היה הראשון אחים. ארבעה היו הם

 במילחמת־ נהרג הטייס ג׳ו ארצות־הברית. נשיא להיות ג׳וזף
 שנבחר פיצ׳ג׳ראלד, ג׳ון אחיו, תפס מקומו את השניה. העולם

 את שסיים לפני למוות ונורה ארצות״הברית, לנשיאות 1960־3
הוא גם .1968־3 לנשיאות שרץ רוברט, היה השלישי כהונתו.
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 משיחיות תנועות •

— )8.03( (ג) כישראל
 העוסק בסידרה, שלישי סרט

 וב- צבי שבתי של בכישלונו
המשי התנועה של התעוררותה

 האינקוויזיציה פגעי נוכח חית
הקב של השפעתה על בספרד.

 המיסטית הראיה בטיפוח לה
המשיח. של הצפוי בואו בדבר
 האפריקאי הפיל •

 — כצבע) שידור — 0.30(
טלוויז הרפתקה תיעודי. סרט

 של ביערות־העד שצולמה יונית
האפ הפיל על במצוד קניה,
 שישה שמישקלו הענק, ריקאי

נהד נופים מרהיב, פיל טון.
רים.

שא — המובחרים •
)11.00( נאמנות של לה
 מוצא ואלם מייק המובחר —

 עליו הממונים עם בצרות עצמו
 הברזל. למסך שמעבר ובצרה

 כדי לווארשה, נשלח ואלם
 אלא שערק, סוכן ללונדון ללוות

 המישט־ משתבשות. שהתוכניות
 על ידה מניחה הפולנית רה

בכיש נראה הכישלון המובחר.
 אלא המקומית, התחנה של לונה

וא את מאשים התחנה ׳שראש
 זאת, מקבל אינו ברינסייד, לם.

 על שלו הקאריירה את ומניח
 לא המובחר כי בטענה הכף,

הפעולה. את הכשיל

להץ מהון אמוץ:
11.00 שעה חמישי, יום

 בקיבוץ הוקלטה והיא סתיו,
הגולן. שער
 סימפ- וגב׳ אדווארד •
 כ־ שידור — 10.05( סון

ו ביקורת מיכתבי — צבע)
להו מתחילים זדוניים רכילות

׳והאמ הבריטית בעיתונות פיע
 הממשלה כשראש ריקאית.
 ■מחופשת שב ביולדווין סטאנלי

ה כי מגלה הוא שלו, הקיץ
 של במרכזה עומד הבריטי כתר

 בכל הדים המעוררת שערוריה
הת לדחות מקווה הוא העולם.
ל עד בפרשה, כלשהי ערבות

ה הרשמי, ההכתרה טכס אחר
 חצי כעבור להתקיים עומד
ל סכנה כל אין לדעתו שנה.

 נשואה עוד כל חוקתי. משבר
 אלא לבעלה. סימפסון הגב׳

הגירו בבקשת לדיון שהתאריך
 ב־ באוקטובר 2׳7ל־ נקבע שין

 הממשלה לראש איפסוויץ׳.
 צר הגברת תקבל שאם ברור

 יהפוך הוא זה בתאריך על־יתנאי
 ההכתרה, ׳לפני עוד החלטי

 ל־ לו לשאתה המלך. יוכל וכך
ה ראש הכתרה. בטרם אשר,

ל מאדווארד מבקש ממשלה
 אך הגירושין, הליכי אית עצור
 מצליח בינתיים הועיל. ללא
ה את לשכנע הממשלה ראש

 לפרסם שלא הבריטית עיתונות
ה הליך בעניין כלשהם פרטים

 כי משוכנעים הכל גירושין.
 ו־ סימפסון נישואי אפשרות
 היום. מסדר הוסרה אדווארד

 יוצא באוקטובר 26ב־ אולם
 :בכותרת דורנאל ניו־יורק

וולי״. את לאשה יישא ״המלך

שבת
11 .22

)6.02( הקטנה לולו י•
מצויי סרטים של סידרה —

 ותירגזם בערבית פס־קול רים.
לעברית.

 תכשי* שנות 7000 •
 סרט- — )6.30( טאות
 ה־ של התפתחותה על תיעודי

תכשיטאות.
שבחבורה הנערים •

ה סרט־קולנוע — )10.05(
מורט של .מחזהו על מבוסס


