
יק פ פסי ב הינו□ גי : שיידור לקראת
 גפאסי־ ״גיהנום הקולנוע סרט ייקח ̂)4.2( רביעי ביום

 (טושירו יפאני קצין־צי כאשר ,1944 בשנת נפתח הטרט פיק״.
 הצלה, בטירת מבחין באוקינוט, קטן אי על לבדו החי מיפונה),
התגרויות מקום. בקרבת שנורה מרווין), (לי לאמריקאי השייכת

כפסיפיק גיהנום : ומיפונה מרווין
. )24.2( רביעי יום

 לתוך זעם בחמת אחריו לרדוף היפאני את מביאות האמריקאי
 אך בשבי, נופל האמריקאי זה. לעומת זה ניצבים הם שם הג׳ונגל,

 הם שאחריה לשביתת־נשק, מגיעים השניים להימלט. מצליח הוא
בים. מסוכן למסע ויוצאים רפסודה בונים

רביעי יום
2 .17

 חלו- :מדע־כידיוני •
 שידור —15.15( צי־החלל

אנגלית). מדבר כצבע,
 את מחזירה הפלאית טרלנה
 הספינה. אל אהוב־ליבה ונצ׳ר

ל מווילד־סטאר מבקשת היא
כדור־הארץ, אל אותו שלח

 מקומו את תתפוס שהיא בעוד
זורדאר. נגד ותילחם

 הוא מי :סידרה +
שידור — )5.32( מי

 אנגלית). מדבר כצבע,
 מצליח בנו, בדמות האב פול,

 מהפנימיה להימלט לבסוף
 מוצא הוא שם לביתו, ולהגיע

 הצעיר בנו ואת הקמע אבן את
 הקטן מהבן מבקש פול דודלי.

 ויהיה ישוב כי מאביו שיבקש
 אחיו, ושדיק׳ קודם, שהיה כפי

ה כילד. הקודם למצבו ישוב
 הדברים וכל מתמלאת משאלה

תיקונם. על באים
מנכי :כדורסל •

שי — 10.05( תל-אכיכ
עב קריינות כצבע, דור

המח של שידור־ישיר רית).
 הכדורסל במישחק השנייה צית
 הולנד אלופת בוס, דן בין
תל־אביב. מכבי ובין

אשת :דרמה •
 שידור — 10.50( אהבים
 אנגלית). מדבר בצבע,

 הווארד, ג׳ין אליזבת מאת מחזה
 נערה על מספרת שעלילתו

ב בפאריס המתגוררת אנגליה
 הצעירה עשיר. מאהב חברת

ה ובין אנגלי, בצעיר פוגשת
רומן. מתפתח שניים

חמישי יום
2 .18

סיפורים :חינוך •
 שחור- — 5.55( כראש
לחי המוקדשת תוכנית לכן).

 ב- לקרוא והוריהם ילדים נוך
 הילדים. ספרות של קלסיקה

 מתוך קטעים יוצגו בתוכנית
 ג׳ון מאת רגליים ארך אבא

ל הבדאי גוזמאי מר ובסטר,

 קרהו רובינסון גולדברג, לאה
ו דיפו דניאל של עטו פרי

מולנר. פרנץ מאת מחניים
 רוג׳רס קני :כידור •

 כצבע, שידור — 0.30(
אנגלית). ומזמר מדבר
 שערך פומבי ממופע הקלטה

להי־ בין רוג׳רס. קני הזמר
 אל רובי, בי, מאמינה חיא טיו

ו לעיר אהבתך את תקחי
 קיטעי־בוקרים במופע המהמר.

 בכרי־המיר- שצולמו מיוחדים,
המשו- ונוואדה, אורגון של עה

יחיד מילחמות
10.00 שעה

 שנערך מופע, בקיטעי בצים
בהוליווד. באמפיתיאטרון

אמונה :תיעוד •
 — 10.20( כאסיה ורוח

 קריינות כצבע. שידור
לביא). אירים :עכרית

 דיוויד של בסידרתו זה פרק
ב לאמנות מוקדש אטנבורו
 מאלמנטים המורכבת תאילנד,
 על שמירה תוך וישנים, חדשים
בודהה. לדת נאמנות
 להון מהון ממון: +

 שחור־לכן). — 11.20(
 ל- מוצלחת בלתי תוכנית־ספח

 שחצנית ׳ בהנחייה כולבוטק,
 טיש- יצחק של כיסוי וחסרת

לר.

שישי יום
2 .19

 :לילדים סידרה •
 —3.00( ההרים כת היידי

 דיכוכ כצכע, שידור
 המיברק ,25 פרק כעכרית).

 מיב- משגר היידי של סבה —
 ומזמינה קלרה של לסבתא רק

 דבר מגלה אינו הוא לביקור.
החדשות. ההתפתחויות על

יפה־ ערכי: סרט •
— 5.32( השכונה פית

ער מדכר כצכע, שידור
מו בבית־ספר מורה כית).

 בשכן מאוהבת עצמה צאת
 בלתי־רצי- צעיר שהוא שלה,

 לאשה, לשאתה לה המבטיח ני,
 הוא ההפכפך אופיו בשל אך

ב ומסתבך הבטחתו את מפר
 חברתה. עם אהבים פרשיית

 יו* פאהמי, מצטפא מככבים:
 אל- וסמיר אל־דין פח׳ר סוף

מרשדי.

הרו :קולנוע סרט *
שי — 0.15( היחפה זנת
אנג מדכר כצכע, דור

 מנ־ ג׳וזף של סירטו לית).
מככ שבו ,1954 משנת קביץ׳

 והאמפרי גארדנר אווה בים
רק של סיפורה זה בוגארט.

 יפה־ ספרדיה, פלאמנקו דנית
המת במנהגיה, ועצמאית פיה
 ב־ העוסק מיליונר על־ידי גלה

 במידה והמזכיר הפקת־סרטים,
 אווה יוז. הווארד את רבה

 עת באותה שנחשבה גארדנר,
 הוליווד, שבשחקניות ליפה

 האמפרי הרקדנית. את מגלמת
 למוד הבימאי הוא בוגארט
 להפכה העוזר והסבל, הנסיון

 ארב־ ואדמונד לכוכבת־קולנוע,
 על אוסקר בפרס (שזכה רייאן

 סוכך הוא זה) בסרט הופעתו
הטיפוסי. ההוליוודי הפירסום

שבת
2 .20

ורי פעמון :דת +
 שחור־לכן). — 8.00( מון

 בין המבדיל דתי, מישדר-כפייה
ה תושביה למען וחול קודש

המדינה. של דתיים
 להיט עוד כידור: •

 בצבע, שידור — 8.30(
המב מישדר לועזית). מזמר

תו למען וחול קודש בין דיל
המדינה. של החילוניים שביה
 וולף נרו מותחן: •

 כצכע, שידור — 10.30(
 גאם־ הסרט אנגלית). מדבר

ה של מעלליו את יביא ביט
 אשר המהולל, הניו־יורקי בלש
 ומפענח ביתו, מפתח יוצא אינו
ההגיון. בכוח פרשיותיו כל את

 :טלוויזיה סידרת •
 11.20( מחייכת האצילות

 מדבר כצכע, שידור —
 קומית סידרה אנגלית).

 בין עימות שבמרכזה מעולה,
 עם מנכסיה, שירדה אצולה בת

אחו את שרכש חדש, עשיר
זתה.

ראשון יום
2 .21

 פלאיט מדע־כידיוני: •
 שידור — 6.30( גורדון
אנגלית). מדכר כצכע,

 שבו הקפוא, העזלם הפרק
 לממלכת נוסע גורדון פלאש

ה חומר להשיג כדי פריג׳יה
 בנד־מינג. במילחמתו לו דרוש

 הוא זו קפואה בממלכה גם
ובצרות. בבעיות נתקל דאלאס :סידרה •

 כצבע. שידור — 0.30(
 בני רוב אנגלית). מדבר

לבי יוצאים יואינג מישפחת
 של הראשונה אשתו אצל קור

בבית־מרפא המאושפזת ג׳וק,

 ג׳יי־ בקולוראדו. לחולי־נפש
 לבשל כדי הזמן את מנצל אר

 הקשורה ענקית, עיסקת־נפט
ה באסיה, המישפחה בבארות
 סו- גדולים. רווחים מכניסות

 בדרך מתמודדות ופאם אלן
מחלי פאם אווילין. עם שונה

 אודות פרטים לברר לפתע טה
 זמן מזמן מתה הנחשבת אמה,
ני שוב מוצאת וסו-אלן רב,

 המשרת דבר במשקה, חומים
להי שבתוכניתו ג׳יי-אר, את

ממנה. פטר
 ישעיהו :תעודה •

 10.20( כמעלות לייכוכיץ
 של סירטו לכן). שחור־ _

 צדדים המציג בורשטיין, יגאל
 הפרופסור של בהגותו שונים

 הפרופסור לייבוביץ. ישעיהו
 ,ברינקר מנחם ד״ר וחבריו,

יוצ אלדד־שייב, ישראל וד״ר
מע העולים בעיירת לבקר אים
 עם משוחחים שהם תוך לות,

 האידיאולוגיה על המקום תושבי
קי זה סרט מתוך הציונית.

 רשות-השידור הנהלת צצה
 הפרופסור של מקביעותיו כמה

כתו לה נראו שלא לייבוביץ,
 לא והתקופה. הזמן לרוח אמות

 ש- מכריז לייבוביץ את תשמעו
 מירשעת״ זקנה היתר. ״גולדה

 דיס- הוא הכותל ש,,פולחן או
קו־כותל.״

 יאמן לא מותחן: •
שי — 11.25( יסופר כי

אנג מדכר כצכע, דור
 האריס ג׳ולי השחקנית לית).
 הבוגדת אשר. בתפקיד מופיעה
קולו עם רומן ומנהלת בבעלה,

 ריצ׳רד ( בדימום אמיד נל
הקולונל מחליט כאשר גרין).

 מעניק הוא לרומן, קץ לשים
 ונשאלת חורפן, מפרוות מעיל

ל זאת להסביר כיצד השאלה,
ד.ורזץ). (מייקל בעלה

0*וו1וז1ו
2 .22

 מזה צא :שעשועון •
 כצכע, שידור — 8.03(

עכרית). מדבר
שמונה :תרכותון •
שידור — 8.30( וחצי

עכרית). מדכר כצכע,
חמדת :סידרה •
 שידור — 10.05( ימים

 אנגלית). מדבר כצבע,
 ברייד־ את עוזב ריידר צ׳ארלס

האח הפעם שזו בהרגשה סהד
 יום לפאריס. שב הוא רונה.
 בחדר־העבודה מוצא הוא אחד
 המספר מדרס, רקס את שלו

 אמור שם לציריך, בדרכו שהוא
מב צ׳ארלס להחלים. סבסטיאן

 מישפחה עם עסקיו כי לו היר
 לצ׳ארלס מספד ורקם תמו, זו

 ג׳ול- את לשאת בכוונתו שיש
לאשה. יה

שלישי יום
2 .23

 8.30( תצפית :מדע •
עב מדכר •טחור־לכן, —

די תוכנית אקדמית). רית
 המדע, בעולם הנעשה על־ ווח

 המדע כי להבין ניתן שמתוכה
 המוביל המדע הוא בישראל
 התוכנית, את מנחה בעולם.
נר לא עוד שכמותה ביוהרה

הפרו הקטן, המסך על אתה
שחם. יעקב פסור
 :טלוויזיה סרט 9

 —10.00( יחיד מילחמות
אנג־ מדכר כצבע, שידור

ממח נפטר 1974 בשנת לית). -
 קור־ הנודע הסופר הסרטן לת

 הארוך (היום ראיאן נליוס
 כאשר האחרון). הקרב ביותר,

 עם ביחד עסק במחלתו לקה
 אחד גשר הספר בחיבור אשתו
 לפני שראה־אור מדי, רחוק
 יחיד מילחמות הסרט מותו.
האח השנים ארבע על מספר
 ראיאן, קורנליום של רונות
יו על בעיקר מתבסס והוא
ושאו שכתב, וזכרונות מנים

.מקורביו אספו תם

וורדן: ג׳קסון
שלישי, יום




