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 6.15( החלד חדוצי •
 מדבר כצבע, שידור —

 בסיד- נוסף פרק אנגלית).
ה בתום "המדע־בידיוני. רת

עו כדור־הארץ, עם התקשרות
 מערכת־השמש, את ארגו זבת

לאיסכנדר. בדרכה וממשיכה
 את הגאמילונים ימנעו האם

 חלוצי- של משימתם השלמת
החלל.
 ארצ׳י של המיסכאה •

מדבר — 8.30( כאנקר |

 מקום האי, על הנמצאים ריו
נוסף. תעלול זוממים הם שבו
 המאוהסת הצועניה •

ערכית). מדבר — 5.50(
 המסרבת יפהפיה של סיפורה
 לה. המיועד לארוס להינשא

 מ־ לברוח דרך מוצאת היא
 הגדולה, העיר אל מישפחתה

 למוע- נקלעת היא שם מקום
ב כזמרת ומשמשת דון־לילה

 במועדון־הלילה רבה. הצלחה
או המפתה בגבר פוגשת היא
 למטרות פעולה לשתף תה

 היות בשל ירושה, של סחיטה
 החוקית. ליורשת דומה הזמרת
שאו שירים על מבוסס הסרט

 הידועה הזמרת שרה תם
מש- מלבדה תאופיק. סחירה

ארצ׳י של המיסבאה ואו׳קנור: כאלסם
8.30 שעה רביעי, יום

 בלתי־ידוע אירוע אנגלית).
בס מעמיד מודי של בעברו

 רשיון לקבל סיכוייו את כנה
אר־ חריפים. משקאות למכירת

 לבירור מודי אל מתלווה צ׳י
 למש־ רשיונות למתן בוועדה י

ש להבטיח כדי קאות־חריפים,
עצ על תחזור לא ההיסטוריה

מה.
 מאתמול פרידה 9

 כצבע, שידור — 10.05(
טל סרט אנגלית). מדבר
 אהבה סיפור המתאר וויזיה

 צעיר של השתקמות וסיפור
נפ אתלט שהיה הצעיר, נכה.

לח לומד תחרות, במהלד גע
 ו״זוכה״ מיגבלותיו עם יות

מו הראשי בתפקיד במארני.
 קאחי ולצידו ריטר ג׳ון פיע

איבסן. ואדי פישר
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 המוה מיסתורי •

כצבע, שידור — 10.10(
רא פרק עברית). מדבר י"

ה־ סירטי של בסידרה שון
 הסרט ג׳יאוגרפיק. נשיונאל

 הגדולה העוצמה את מתאר
ה עוצמה אדמות, עלי ביותר
הס האדם. של במוחו טמונה

שמ המיסתורין את חושף רט
 אורגניזם לאותו למוח, סביב

ה פלאי את ומגלה המפעיל
 אריה :העברי הקריין קיום•

אורגד.
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 וידידיו פין הקדכרי #
 כצבע, שידור — 3.00(

אי הפרק אנגלית). מדבר
 תום על מספר יפה׳ לוויה זו !״

 בחשאי, הביתה החוזר סויאר .
הנרק התוכניות על ושומע

ל לוויה לעריכת בכפר מות
 הנחשבים העיירה בני שלושת
ממ תום בתוכם. והוא למתים,

חב לשני כך על ומודיע הר

החלומות סוחרי הרמון:
(בצבע) 10.15 שעה שישי, יוס

 ג׳אבר מחמוד :בסרט תתפים
פואד. ונג׳ואה  מני עם טובה שיעה 9
תוכ ).0.15( ואורחיו פאר

 מאיר משתתף שבה אחרונה נית
 העיתונות ביקורת בפינת שלו

 המסך מן לרדת העומדת שלו,
שידור). :(ראה
 החלומות סוחרי •

 כצבע, שידור — 10.15(
לט עיבוד אנגלית). מדבר
 (פרק פרקים שני בן לוויזיה

 לרב- הבא) בשבוע יוקרן שני
הא הסופר חיבר שאותו המכר

הס רובינס. הארולד מריקאי
ה לידת ימי את מתאר רט

 מאבק במרכז כאשר קולנוע,
 דימ- קולנוע חלוצי בין כוחות
 ואילי זוהרים כוכבים יוניים,
 הניקל־אודיאון מימי כספים

המ הסרט, ראשית לימי ועד
 ב־ העשרים. שנות בסוף דבר

 הארמון, מרק מככבים סידרה
 פיקארדו. ורוברט לירי בריאן
 הנד עלייתו אחר עוקב הסרט

 הסרטים מפיק של טיאורית
דר שהחל (הרמון), ,ארג ג׳וני

ובעז פיקח, רחוב כנער כו
הרב ומירצו אומץ־ליבו רת

חמישי יום

 גרד־ קסלר לפיטר מסייע הוא
 בעל ממנו, המבוגר ניה),

 חב- לייסד — הניקל-אודיאון
נק אדג׳ בהוליווד. רת־סרטים

 לשחקנית אהבתו בין רע
 שותפו. של ולבתו שאפתנית

 (קיי אשתו של בסיועה קסלר,
 חברת־ההם־ את הופד בלארד),

ב רב־עוצמה לכוח מגנום קה
הסרטים. תעשיית

שבת
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 — 10.05( דאלאס •
אנג מדבר בצבע, שידור
הירי המישפחה אבי לית).

ול לבוא משתכנע דיגר, בה,
 מישפחת בבית בתו את בקר

וחב שותפו שהיה (מי יואינג
רי שזה עד הרחוק בעבר רו

 את לחדש הניסיון אותו). מה
 המישפחות שתי בין הקשרים

מו פמלה חרוץ. כישלון נוחל
בהריון. שהיא דיעה

 10.55( המיקצוענים *
 ,מדבר כצבע, שידור -

זו־ את מה הפרק אנגלית).

 הרדיו־טלוויזיה תוכנית רית).
 שמחוני, עוגניה המפיקה של

 היא כביסה שתליית המאמינה
אקולוגי. מיפגע

 10.00( גראנט לו •
 מדבר כצבע, ■שידור —

 בכלא עיתון הפרק אנגלית).
 של סיפורו את ומביא ממשיך

ש עיתון בלוס־אנג׳לם, עיתון
 לא שלו ופירסום תנועה כל
 העיתונות בחוקי עומדים היו

 ישראל מדינת של החדשים
1981.

 — 11.220( כנסון •
אנ מדבר כצבע, שידור
 גטלינג. אבא הפרק גלית).
 מושלים, של לכינוס במקביל
 המושל של בביתו הנערך

 כי המושל, מודיע גאטלינג,
ל עומד גאטלינג, אבא אביו,
מס האב גטלינג כן. גם בקר
 המושלים, ועידת מהלך את בך

 היחסים מערכות את ומסבך
 גט- המושל צוות עובדי שבין
סי הוא מקביל סיפור לינג.
 של בתו שבין היחסים פור

 הסבא לבין קייטי, המושל,
 אחרים לפרקים ובדומה שלה,

מע לה מתפתחת זו בסידרה
המגיעה קונפליקטים, של רכת

חו: וקראת  שי

מסו״ם חיוו
 סיפרה על סס13המ הסרט

 הסופרת של ורב־חמכר הנודע
 סאגאן, פרנסואז הצרפתיה

צעי של סיפורה את המגולל
הנק רגישה, פאריסאית רה

 לסטודנט אהבתה בין רעת
 והת- דילמן), (בדפורד צעיר

 מבוגר נשוי, מגבר עבדותה
ה בארצ׳י). (רוזאנו ומקסים

 קאראה) (כריסטינה צעירה
 בסיפור הצופה את מוליכה

 הסאגאני. הפיתרון אל רגשני
 11.3 רביעי ביום יוקרן הסרט
).10.05 (שעה

 תוך זוג בת או בן ציאת
 האמצעים כל כאשר שבוע,

 בניסיון עוסק הסרט כשרים.
וכפיי מלאכותי בעיקרו שהוא

 על מבוסס שהוא למרות תי,
 דף לפתוח המשתתפים רצון
 העלילה גיבורי בחייהם. חדש

 טרטקובר) (יעל ליאורה הם
בר־אבא). (שלמה ודורון
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 — 8.03( האש עמוד @
עב מדבר בצבע, שידור
 מלכודת העשירי הפרק רית).

עמוד :(ראה )1938—1939(
האש).
ב סטיוארט דוד •

 — 10.00( חיה הופעה
ומ מדבר בצבע, שירוד

בי תוכנית באנגלית). זמר
 הידוע האנגלי הזמר עם דור
 לאחד הנחשב סטיוארט, רוד

 של הגדולים הרוק מכוכבי
 בעת שצולמה תוכנית ימינו.
ב בלונדאנג׳לס. חיה הופעה

 את סטיוארט שר זו תוכנית
הפל וביניהם: להיטיו מיטב

 יותר, נהנות בלונדיניות גה,
זה על לדבר רוצה לא אני

השביעי ברקיע :ברכש
בצבע)׳ (שידור 9.30 שעה שני, יוס

כחייו האחרונה השנה — רוזוואלט רוכרטס:
בצבע) (שידור 10.55 שעה שלישי, יום

 מגיני סיפור את מגולל כרת
 שהוא תוך הבריטית, המולדת

שי של הפנימי מהעולם חושף
באנ הפנימיים הביטחון רותי

גליה.

ר>זשון יום
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 8.03( אהבתי ארץ .
עב־ בדכר חי, שידור —

טחרדיו מי
 }לח1 שיו!

נלנלה עו
 (גלי כלכלה על קלה שעה
 שעה ,5.3 חמישי יום צה״ל,

הכל מגאזין הוא בערב) 6.05
 גלי- על ביותר המרתק כלה

 שמואל עורכים שאותו האתר,
 המגזין טל. ואברהם נחושתן
 דמויות עם ראיונות המביא

והכל המשק בתיי מרכזיות
ו שיחות כתבות, בצד כלה,
 דומים שאין ביקורת, קטעי
 הוא העברית. בעיתונות להם
 של האמיתי הצד את מציג

 בפיר- תלוייה שאינה שידור
 בכוחה יש כן ועל סומות,

 לבקר. הניתן כל את לבקר
ב הבולטות מהפינות אחת

 כתב של פינתו היא זו תוכנית
ליפשיץ. איתן ״הארץ״

 סוף לאותו דבר של בסופו
ואמריקאי. נפלא טוב,

שוי יום
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 ).8.03(שדי הסוד זה #
 באולפני־הרצ- הנערך הבידור

צפיר. טוביה בהנחיית ליה,
 0.30(השביעי ברקיע *
 מדכר כצבע, שידור —

 אורי של סירסו עברית).
 הרקיע במלון המתרחש ברבש,

 בסוף הים, חוף על השביעי
 מתאספות בבית־המלון הקיץ.

 בודדים נופשים של קבוצות
 מיפ- ימים. שישה בת לתקופה

ני בבחינת הם אלה גשים
למ ומרוכז אינטנסיבי סיון

 האם הלילה, הוא הלילה יותר,
 ? סאכסי שאני חושבת את

ועוד.
 השנה — רוזוואדט :•

 10.55( כחייו האחרונה
 מדבר כצכע, שידור —

 אמריקאית סידרה אנגלית.
 המעולה השחקן של בכיכובו
חד סידרה רוברטס. ג׳ייסון

ש מחזה על מבוססת זו שה
 את המתאר בברודוויי, הועלה
ה של בחייו האחרונה השנה
 שנה הדגול, האמריקאי מנהיג

 של האחרונה השנה שהיתה
 במהלך העולמית. המלחמה

 שאותו המאמץ, החל זו שנה
 פרי, לשאת רוזוואלט, ניהל

ה המלחמה פני לשינוי והביא
 מרותק הנשיא בעוד עולמית,

 והולך שלו הגלגלים לכיסא
 עם מאבקים למרות ונחלש,
וצ׳רצ׳יל. סטאלין
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