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עולמו :סידרה •

 שידור _ 5.32( ג׳ו שד
אנגלית). מדבר כצכע,

להח מחליט ג׳ו האקדח. הפרק
 נער כאשר בביתו. אקדח זיק

 של אשתו בו יורה לבית, פורץ
מת לבסוף פחד. מרוב ג׳ו

 בתו ידיד הוא הנער כי ברר
ג׳ו. של

:קומית סידרה •
שידור — 8.03( רודה

אנגלית). מדסר כצכע,
 של בכיכובה חדשה, סידרה
פר 4ב־ (שזכתה הרפר ואלרי

 אישה על המספרת אמי), סי
מאו בגיל לפריחתה המגיעה

 שלה הביטחון חוסר את חר.
 בתפקיד בבדיחות. מכסה היא

 השחקן מופיע רודה של בעלה
 קאוונר וג׳ולי גרו, דיוויד

ה אחותה. בתפקיד משחקת
רו כאשר נפתח הראשון פרק

 וג׳ו להיפרד, מחליטים וג׳ו דה
ביתם. את עוזב

ומו ההרים את מרחוק לראות
קטן. חתול צאת

 מעגל :ערכי סרט •
 שחור■ — 5.32( הנקמה

 שותפים חברים שלושה לכן).
 בחור מכשילים עבירה לדבר
 דיו. להם מוכר שאינו רביעי

 להם לעזור אותו מפתים הם
 של דודו של הכספת בפריצת

 הפריצה אחרי מהשלושה. אחד
 וקרוב למקום המשרת נקלע

 כדי לרצחו נאלץ המישפחה
בור השלושה אותו. יזהה שלא
 על נופלת האשמה וכל חים

 את מכיר אינו שאפילו הרביעי
 מרצה שהוא לאחר שמותיהם.

 לנקום מחליט הוא מאסרו, את
בנקמתו. עוסק הסרט בשלושה.

 :קולנוע סרט •
 שחור־ — 0.20( הנשים

 אחד, צכע קטע עם לכן,
ל עיבוד אנגלית). מדכר
 ארסי, סאטירי מחזה של קולנוע

מסח בימתית להצלחה שזכה
 קליר כתבה המחזה את ררת.

 הוא הסרט ובימאי בות־לוס,
 מספרת העלילה קיוקור. ג׳ורג׳

 ה־ הגבוהה החברה נשות על
הן שבה הדרך ועל 'ניו־יורקית

מת שעלילתה בריטית קומדיה
גי אנגלי. בבית־מלון רחשת

 בית- בעל הם העלילה בורי
 כל בו. הרודה ואשתו המלון

 הבאים טיפוסים מציג פרק
סי ואת בית־המלון להתארח
 ג׳ון הסידרה: כוכבי פוריהם.

 בכתיבת חלק נטל שגם קלייז,
ה סקאלס. ופרינלה הסידרה

מא את מתאר הראשון פרק
להע (קלייז) בזיל של מציו
 בית- לקוחות רמת את לות

המלון.

ספינת :סידרה •
 שידור —10.30( האהכה
אנגלית). מדבר כצכע,

 מבוגר זוג עם מתיידד דוק
 נולן) וג׳נט מקינטייר (ג׳ון

 נאלץ הוא תאונה ובעיקבות
 חרד הוא האשה. את לנתח
 שהניתוח משום לתוצאות, מאוד

 הוראות לקבל ועליו מסובך
 להעניק שעמד אורח מהחוף.
 מגיע אינו פרס סטובינג לקפטן

 יחסי־הציבור ואשת לספינה,
 הנדרסון) (פלורנס הנואשת
 הצוות• מאנשי אחד משכנעת
לאיש להתחזות בה, המאוהב

29. 10

ונשמה כ7 : וקאנקוורטס ליין
11.00 שעה חמישי, יום

שידור — 8.30( פוליטי ן ב- לביתה מתגעגעת היידי צד
אנגלית). מדבר כצכע, ן כדי לרחוב יוצאת היא הרים.

מארחות ההבוכות :קאש
8.30 שעה שלישי, יום

11 .3
סאלם :לימוד •

 מדכר — 8.03( ותעלם
 תוכנית וערכית). עכרית

 ללימוד הלימודית הטלוויזיה
ובהנ בכיכובו מדוברת, ערבית
אופיר. שייקה של חייתו
 החכוכות :כידור •

 ג׳וני הזמר את מארחות
 שידור — 8.30( קאש

כ ומזמר מדכר כצכע,
ה התוכנית אורח אנגלית).
 הקאנטרי זמר הוא פופולארית

 ובמהלכה קאש, ג׳וני הנודע
ה בובות של הברקות מובאות

קאש. של שיריו בליווי מופע,
 כולכוטק צרכנות: •

שחור־לבן). — 0.30(
החטא :סידרה •

 שידור — 10.00( ועונשו
 אנגלית). מדכר כצכע,

 שבה הבי־בי־סי, של סידרה
 הארט ג׳והן השחקן משחק

מבו הסידרה כרסקולניקוב.
 שאותו הנודע הרומן על ססת
 כאשר דוסטויבסקי, פ״מ חיבר

 פטרבורג סט׳ היא התפאורה
ש במאה השישים שנות של

משתע הראשון בפרק עברה.
ומת בחדרו, ראסקולניקוב מם

 לו מתברר כאשר אכזבה מלא
 בגיל- לגבר נישאה שאחותו
 היא כי אמונה תוך העמידה,

 לבני- בכסף לסייע כדי נישאה
להע מחליט הוא מישפחתה.

 במיב־ עולמו השקפות את מיד
רצח. על-ידי חן,

 וולף גרו :סידרה •
 כצבע, שידור — 11.15(

ה שחקן אנגלית). מדבר
 מגלם קונראד ויליאם טלוויזיה

 הנודע הבלש- של תפקידו את
אופיי בעלילת-מתח וולף, נרו

נית.

וולם אורסון של המיסתורין עולם :וולס
11.20 שעה מוצאי־שבת,

ראשון יום
11 .1

אהב ארץ :מולדת •
).8.03( תי

ואו כנים : סידרה •
 שידור — 0.30( הבים

אנגלית). מדכר כצכע,
 על המבוססת בסידרה שני פרק
(שראה לורנס ד״ה מאת רומן

דאלאס :סידרה •
כ שידור — 10.10(

אנגלית). מדכר צבע,
 פוגשת סו־אלן רודיאו. הפרק

 בעוד פארלו, דאסטי את בבוקר
 נכדו את רואה בארנס דיגר

 אר וג׳יי יואינג) של (ונכדו
קריסטין. עם מתעסק
הזמן זה :דיון •

שחור־לכן). — 11.00(
 עב- רם של השבועית תוכניתו

חי. בשידור רון

שלישי יום

חמישי יום
חיים :זואולוגיה •
 •טי־ — 5.30( אדמות עלי
אנג מדבר כצכע, דור

הממ האחרון, הפרק לית).
 בייצור, עוסק לתיקשורת רים

המפו הוא כי חושבים שאנו
ועו מגיש האדם. מכולם, תח
אנטבורו. דיוויד התוכנית: דך

 מיכצע :תעודה •
 שחור־ — 0.30( קדש
 וחמש עשרים במלאת לכן).

 מיש- יוגש קדש, למיבצע שנה
 אישים בהשתתפות מיוחד דר

 מנחה ומהעולם. מישראל
יערי. אהוד ומגיש:

 ונשמה לב :כידור •
 כצכע, שידור — 11.00(

 אנגלית). ומזמר מדכר
 ד,סב־ ליין, קליאו בהשתתפות

 קאגקוורטס ג׳ון סופוניסט
 ריי ליין), קליאו של (בעלה

המגי ג׳וי-לי וזמרי צ׳ארלס
 וקטעים נשמד, שירי לקט שים

ובס. פורגי מתוך

שיש• יום
10 .30

 :לילדים סידרה •
 3.00( ההרים כת היידי

 דיבור כצבע, שידור —
כי״ מספר הטיול בעברית).

רביעי יום

;וקירכי אטקינס
ראשון, יום

 סטו־ לקפטן הפרס את ולהגיש
 (סיסי מהממת בלונדית בינג.

הצלחו על ששמעה קולפיטם),
בו הנשים, אצל דוק של תיו

בגופר. חרת

 ה• עולם :סידרה •
 אורסון של מיסתורין

 ־שידור — 11.20( וולס
אנגלית). מדכר כצבע,

אסו מעורר וולס אורסון השם
 ומים- מתח אימה, של ציאציות

החד השבועית בסידרה תורין.
סי על המבוססים מותחנים שה

 וידועים יותר ידועים פורים
 את מגיש וולם אורסון פחות.

 הראשון בפרק הסידרה. סיפורי
די הראשי התפקיד את מגלם
 מהסיד- לנו (הזכור בידני וויד
 מתחזה עיתונאי סרפיקו). רה

 ברצח, אשם שנמצא לאסיר
כ משתבשות תוכניותיו אך

לחפו ההוכחה את מאבד שהוא
מזה. יותר והרבה מפשע,.. תו

ואוהבים כנים :
9.30 שעה

ויל־ לעברית). בתרגום אור
 לעבוד יוצא הבכור, הבן יאם,

 הספר, גיבור פול, בלונדון,
 ל- ויוצא בית־הספר את נוטש

ה אמו עם ביחד נוטינגהאם,
 להתקבל כדי לראיון מסורה,
עבודה. למקום
דילמה :דיון •

שחור־לבן). — 10.35(
כנסון :סידרה •

 כצכע^ שידור — 11.25(
 הפרק אנגלית). מדבר
הראשונה. הגברת

11 .2
 מזה צא כידור: •

 כצכע, שידור — 8.03(
בעכרית). מדכר

 ל- מתחת זו בחדווה, חותרות
 הסרט כוכבות זו. של אושרה

 רוזלינד שיירר, נורמה הן:
 ופולט קראופורד ג׳יין ראסל,
צב ללא צולם הסרט גודאר.

 ציב־ קטע בו שזור אבל עים,
פר פארודיה המביא אחד עוני
ה עולם על הבימאי של טית

 שבד, בתקופה הנשית אופנה
הסרט. צולם

שבת
10 .31

של המלון : סידרה •
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