
6 .10
קטע איזה מגזין: •

:שחור-לכן) — .<:30(
אקטו בענייני לילדים מגזין
 ובידור, הווי תרבות, אליה׳

 קיטעי בשידור״חי. המוגש
 להב צרוייה והומור: מישחק
עיני. ומנהם
ספינת :סידור •

 שידור — 8.03( האהסה
אנגלית!: מדכר כצבע,

 הבידורית, בסידרה נוסף פרק
 רומאנטיים, סיפורים המביאה*

 ספי־ של סיפונה על המתרחשים
נת־שעשועים.

חן נקודת :נוף •
כצסע, •סידור — 8.53(

6 .12
 טובה •טעה :סידור •
 וידידיו פאר מגי עם

 מדסר שחור-לכן, — 0.15(
בעכרית). ומסדר

:סהמשסים סידרה •
— 10.30( עדן קידמת
אנג מדסר כצכע, שידור

מסו ובו רביעי פרק : לית)
שגד התאומים שני כיצד פר
גם ולדודם. לאביהם דומים לו

עדן קידמת
10.06 שעה

 בנושאים המתמקדת תוכנית
 של בהנחייתו ארצישראליים,

שליו. מאיר
שידו :פוליטיקה •

 לסחירות תעמולה רי
)0.30.(

גראנט לו : סידרה •
 כצכע, שידור — 10.30(

הפרק :אנגלית) מדסר
 עוד המתאר לילה״, ״מישחק
 יומון של במערכת אפיזודה

אנג׳לס. בלום מקומי
ס■ שיחה דיון: •

שחור■ — 11.20( שניים

6 .11
. מרציפר :ילדים •

 :סצסע) שידור — 5.30(
 בידי מוגשים מצויירים סרטים
בלול. פילים
ה סין צרכנות: •

 — 7.00( לרשות אזרח
ערכית): מדסר שחור-לכן,

 של בתלונות המטפלת תוכנית
 הרשויות נגד ערביים אזרחים

 שידורי :פוליטיקה •השונות.
).0.30( תעמולה

 ווגאם :סידרת־מתח •
 כ■ שידור — 10.20(

 :אנגלית) מדבר צכע,
 שעלי־ חדשה, מותחנים סידרת
ההי בעיר מתרחשות לותיד!
ב לאם־וגאם. הנוצצת מורים

 וטוני אוריק רוברט השתתפות
הראשיים. בתפקידים קורטים

להון מהון :כורסה •
טורונטו כ״פורום׳/ :מקלין

ם שי, יו 10.30 שעה שלי

שמי מה לי אמור :וקיל כארי
עי, יום 10.06 שעה רבי

 נוסף פרק :עכרית) מדכר
 אורי עם הטיולים בסידרת

ב שונים באתרי־נוף דביר,
ארץ.
 שידורי :פוליטיקה •

 שידור — 0.30( תעמולה
:עכרית) מדכר כצכע,
 המיפלגות של תעמולה שידורי
העשי לכנסת הבחירות לקראת

רית.
אמור :עלילתי סרט •

— 10.00( שמי מה לי
אנג מדכר כצכע, שידור

ה זמננו, בת דראמה : לית)
מאו נערה של חיפוש מתארת

 אמה אחר העשרה בגיל מצת
מעו סיפרה לא האם הטיבעית.

 בקולג/ מרצה לבעלה, לם
 הבת על הבוגרים בניה ולשני

 כאשד שנולדה הבלתי־חוקית
 אותה ושמסרה ,18 בת היתה

 אר־ :משתתפים בסרט לאימוץ.
 בר־ בארי, ברברה היל, תור

מייהאפי. וואלרי יוז, נארד

:כוקסלייטנר
שי, יום שי

ה ארצות־הברית• ליד שוכן
מבע כמה על גם מספר סרט
ההת ועל השלישי העולם יות

באפריקה. קובה של ערבות
שי :פוליטיקה •
 לסחירות תעמולה דורי

)10.05.(
דאלאס :סידרה •

 כצכע, שידור — 10.40(
 יו- לבובי :אנגלית) מדכר

 עם מחודשת פגישה נכונה אינג
 בקולג׳, לימודיו מימי אלילו

 (ריצ׳ארד בנט ״גלאזר״ טיילור
 העירה, מופיע כשזה קלטון).

כ ימיהם את השניים מחדשים
 ל- מציע שבובי לאחר קדם,

 כשותף אליו להצטרף גלאזר
שלו. בחברת־הבנייה

ראשון יום
6 .14

ארץ :מולדת •
 שחור■ — 8.03( אהכתי

טוסה): עכרית מדכר לסן,

שי יום חמי

ב מגזין :עכרית) מדכר
הסו לב, ברוך פרופ׳ הנחיית

 ההון. בשוק המתחולל את קר
אמוץ. חנינא :מפיק

*

שיש■ יום

רביעי יום

קוכה פנורמה, קאסטרו:
שבת,  6.30 שטה מוצאי־

 :כעכרית) שיחה לכן,
ומר אורה :התוכנית אורחי

ארדון. דכי

** י' ו1ויו*יו1ו
6 .15

 הסוד זה סידור: •
 שחור-לכן, — 8.03( שלי

 גד לשעשע ומנסה מדכר
עכרית).

שמונה :סידור •
 שחור-לכן,— 8.30(וחצי

עכרית). מדכר
שורת-הדין :דת •

שחור-לכן, — 0.30(
ני- עיכוב :עכרית) מדכר

 התאומים שבין מערכת־היחסים
 היחסים למערכת כמעט זהה

 לבין אדם בין בעבר שהיו
 האמת את מגלה כלב צ׳ארלס.

 להסתיר ומחליט אמו, אודות
מאחיו. זאת

ת ב ש
6 .13

פנו :סרט־תעודה •
 — 0.30( קוכה על רמה

אנג מדכר שחור־לכן,
 לשיל- שנה 20 על : לית)

 הבעיות על קאסטרו, של טונו
והפולי החברתיות הכלכליות,

ה־ הקומוניסטי האי של טיות

דיו יבחר מ
שנב  למוסיקה *

חדשה
 ״אשנב המוכניו* במיסגרת

שלי (יום החדשה״ למוסיקה
 א׳), ברשת בלילה, 11.00 שי,

 פרנקס־ויל- ג׳ואן שבעריכת
מפסטי הקלטות יובאו יאמס,

ה וביניהן דונאו-אשינגו, בל
 פראג- דל, פרידלהם יצירות

 יאנסן, נוס ;לאורגן מנט
קאמ לתיזמורת ״טוגן״

 האמל, ופיטר־מיכאל רית,
סימפו לתיזמורת ״גשטאלט״

 בשידור תובא התוכנית נית.
סטראו.

 מרוסיה, חדשה עולה של שואין
להת ורוצה אותה עזב שבעלה

אחרת• עם חתן
 סטרסקי :סידרה •

 שידור — 10.30( והאץ׳
 :אנגלית) מדכר כצכע,

 מ- פרק של חד־פעמי שידור
בטל בעבר שהוקרנה סידרה
הישראלית. וויזיה
 ארנסטו קצר: סרט •

כצכע, שידור — 11.20(

והאץ׳ סטארקי :סול
 10.30 שטה שני, יום
 וספרדית): עכרית מדבר

יו חורחה ייצר שאותו סרט
 האסירים של מצבם על חנן,

 אנשי בארגנטינה. הפוליטיים
 בישראל ארגנטינה שגרירות

 לא שהסרט כדי לחצים, הפעילו
יוקרן.

שי יום שלי
6 .16

 8.03( מורשת :דת •
 עס־ מדכר שחור־לכן, —

רית).
 כולכוטק צרכנות: •

 מד* שחור־לכן, — 8.30(
עכרית). כר

שי :פוליטיקה •
 לסחירות תעמולה דורי

)0.30.(
מק■ דון :סידור •

שידור — 10.30( לין
כ ומזמר מדכר כצכע,

תוכ של הקלטה ז אנגלית)
ב התקיימה אשר פומבית נית

 בתוב- בקנדה. טורונטו, פורום,
 מלהיטיו הזמר מגיש תוכנית

פשטידה :וביניהם הידועים
 ועוד כוכבים ליל אמריקאית,

אחרים. רבים שירים
שד : מתח סידרת •
 ווט־ ודוקטור הולמס לוק
 שידור — 11.20( סון

 :אנגלית) מדכר כצכע,
 שווה ארבע פחות ״ארבע הפרק
 של דמותו על המבוסס אחד״,
55........הנודע. הבריטי הבלש


