
רביעי יום
6 .2

:טלוויזיה סידרת •
 — 0.32( השחור החץ

אנג מדבר כצבע. שידור
 מסופר בשבי בפרק לית).

להו השודדים מצליחים כיצד
ה ״השריד את בעורמה ציא

 אחרי הנזירות, מידי קדוש״
המינזר. אם את שהרגו
 :טלוויזיה סידרת •

 — 8.03( האהסה ספינת
אנג מדכר בצבע. שידור
 בסידרה, אחרון פרק לית).
 הצעירה בתו ויקי, על המספר

 לראשונה המתנסה הקפטן, של
 היא כאשר אהבה בחוויית

 רדינג מרק בזמר מתאהבת
 לעמוד ונאלצת סמית) (רקם

מבו נשים שתי עם בתחרות
 שלומיאלית אשד. ממנה. גרות

 אוקלנד) (ברייט יפהפיה אך
 פיה על הספינה את הופכת

 של שרשרת אחריה ומשאירה
סי השלישי, הסיפור אסונות.

אנאלי) (סטיב צעיר של פורו
 שיתרחק לפרקליטו שהבטיח י

 לשלם שנאלץ אחרי מנשים,
 ש- ת למאהב דולר אלפי כמה

 מוצא שהוא אלא חי, עימה
המעבי נשים שתי הסיפון על

דעתו. על אותו רות
הרכ :קולנוע סרט •
ב שידור — 10.05( בת

צרפתית). מדבר צבע.
 של רומן על המבוסס סרט

 בימי והעוסק סימגון, ג׳ורג׳
ה העולמית המילחמה ראשית

 צרפתית. בעיירת־שדה שניה
 והסרט נמלטים, תושבי-העיירה

 רכבת של קורותיה את מספר
 מן הבורחים פליטים. עמוסה

 הנקשרים היחסים ועל העיירה,
ה בתפקידים הנוסעים. בין

 וז׳אן שניידר רומי ראשיים:
טרינטיניאן. לואי

חמישי יום
6 .3

סי :לנוער סידרה •
— 0.00( בראש פורים

עברית). מדבר שחור־לכן.
:ילדים בסיפרי העוסקת סידרה

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניותאור־ אורי מאת פילים משגעת
 מאת הרופא דוליטל עלילות לב,
ועוד. לופטינג יו

 ל־ שנה 15 דיון: •
 הימים ששת מילחמת

מד שחור־לבן. — 0.30(
 ישיר). שידור עברית, בר

 לעמוד המנסה מיוחד, מישדר
ה בחברה שחלו שינויים על

 ועל ׳67 מילחמת מאז ישראלית
 מצביאי למדו •אשר הלקחים

בתוכ מילחמה. באותה צד,״ל
 והאורחים כתבות, ישולבו נית

 דיעותיהם. את יביעו באולפן
יערי. אהוד מנחה:
ה מיצעד בידור: •

 לאסט ג׳יימס עם כוכבים
 שידור —11.10(ואורחיו
אנג ומזמר מדבר כצבע.
לית).

ווו1חזן1די*1נ
6 .4

טו שעה בידור: •
 ואורחיו פאר מני עם בה

 בצבע. שידור — 0.15(
עברית). מדבר

 שלום :קולנוע סרט •
שי — 10.15(יקירתי לד

אנג מדבר כצבע. דור
 סיפרו על המבוסס סרט לית).

 הנמנה צ׳נדלר, ריימונד של
 סיפורת־המתח של הקלסיקה על

 העלילה במרכז האמריקאית.
 בתפקידים מארלו. פילים הבלש

 שאר־ מיצ׳ם, רוברט ראשיים:
 מיילם סילביה רמפלינג, לוט

ה בימאי סטאלונה. וסילבסטר
ריצ׳ארדס. דיק סרט:

שבת
6 .5

 :טלוויזיה סידרת •
 שידור — 8.30( בנסון

אנגלית). מדבר בצבע.
 בפעילות מתחיל שבנסון שעה

 מהחדר שומע הוא חדש, יום של
 על קלאסית. מוסיקה הסמוך

סלבי, מר לו עונה מחאותיו

2. 6 יע•3ר יום

 חיות ולמבוגרים: לילדים בידור •
 שידור — 3 ערוץ — 0.30( מופלאות

 מזימות, לרקום ממשיך ג׳יי־אר אנגלית). מדבר
 פרסלי פרסילה ברדית, ברג׳ס על-ידי המוגשת

טל באולפן קהל לפני מופע זהו סטפורד. וג׳ים
 כלבים, — מאולפים בעלי-חיים אמריקאי. וויזיה

מרת להטוטים מבצעים — ותוכים נחשים, דובים,
 נדירות חיות על סרטים קטעי ומוקמים קים,

 :חדשה פינה התוכנית מגישה עתה ומעניינות.
החי. מעולם יופי ומלכי מלכות לבחירת תחרות
10.15( דאלאס פופולרית: סידרה •

 דקות, 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ —
 על מזימות, לרקום ג׳יי־אר אנגלית). מדבר

 מנצל הוא החברה. מניות רוב את להשיג בדי
 על כתב־ויתור על ומחתימו ריי של מצוקתו את

 סו־אלן, אחרי לחזר ממשיך הוא כן כמו מניותיו.
 את לקבל תזכה זאת בכל אשר לשעבר, אשתו

 מקבל בובי ואילו בנם. רום, ג׳ון של מניותיו
 ו- כריסטין של בנם לאימוץ הדרוש האישור את

ג׳יי־אר.

5. 6 חנליש■ 01■
 ערוץ — 0.50( כישרונות :בידור •

ער מדבר דקות, 40 בצבע, שידור — 3
 השירה, כישרונות'בתחום בעלי צעירים בית).
 וגמישות החיקוי הדיקלום, הפנטומימה, הריקוד,

באולפן. אוהד קהל לפני יכולתם את מפגינים הגוף,
 — 8.30( ממיליון אחת :קומדיה •

מד דקות, 25 בצבע, שידור — 0 ערוץ
 של וחוויותיה הרפתקותיה המשך אנגלית). בר

 סי- שירלי מניו-יורק, העור שחורת נהגת־המונית
 מועצת- ויו״ר עשירה יורשת לפתע שהפכה מונס,

כתו בכך זכתה היא גדולה. חברה של המנהלים
 והערירי הקשיש היו״ר עם ידידות מקשרי צאה
רכושו. כל את לה והוריש שנפטר החברה, של

.* 6 ;!!•שי יום
 — 4.50( וולטון בני :למישפחה •
 דקות, 50 כצבע, שידור — הערוצים שני

אמ מישפחה של חייה קורות אנגלית). מדבר
 המאה, של 50וה- 40ה־ בשנות כפרית ריקאית

מש במישפחה. הבכור הבן על־ידי שנכתבו כפי
 נור־ ג׳ודי הריסון, ליזה וולמסלי, ג׳ון תתפים:

הרפר. ודייוויד תון
8.30( שכנף את אהוב קומדיה: •

 דקות, 25 בצבע, שידור — 0 ערוץ —
 אשר סיטואציות, של קומדיה אנגלית). מדבר

 הזוג שחור. והשני לבן אחד זוגות: שני במרכזה
 לגלות נחרד בות, וג׳ואן אדי והמרובע, הלבן

 ממושכת, תקופה בשיממונו שעמד השכן, שהבית
ריי־ וברבי ביל מטרינידד, שחורים לזוג נמכר

החד המציאות את לעכל מצליחה ג׳ואן נולדס.
 ברבי. שכנתה עם קשרי־ידידות קושרת ואף שה,
 ״סמבו״ השחור שכנו את המכנה הבעל, כן לא

הזדמנות. בכל הגזעניות לדיעותיו דרור וקורא

ת ■וס ב 5. 6 ש
 0.30(יאמן לא :משעשעת סידרה •

 דקות, 50 בצבע, שידור — 3 ערוץ —
 קהל לפני המצולמת תוכנית אנגלית). מדבר
 סרטים קטעי ושזורה אמריקאי, טלוויזיה באולפן

ה מדהימות. ותופעות חריגים אנשים המתארים
 סידרת ״זוהי :מפיקיה על-ידי כך מוגדרת תוכנית

 ועל בלתי-אפשדיים, דברים על המספרת טלוויזיה
 זה לאפשרי. הבלתי-אפשרי את ההופכים אנשים

 ומעורר מדגדג האופקים, את ומרחיב משעשע
יסופר. כי יאומן לא אכן, ותדהמה.״ פליאה

6. 6 ראשון יום
 — 4.50( מכבי-אש :לילדים סידרה •
 דקות, 25 כצבע, שידור — הערוצים שני

 יחידת על אנימציה סידרת אנגלית). מדבר
 לכיבוי- אם קריאת־עזרה, לכל הנענית כיבוי-אש

 ונקלעת אחרות, הצלז? לפעולות ואם ממש אש
שונות. להרפתקות כך כדי תוך

 שניה הזדמנות דרמטית: סידרה •
 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.10(

בכיכו חדשה סידרה אנגלית), מדבר דקות,
גרושה. אשד. של חייה על יורק, סוזנד, של בה

7. 6 *1ש יום
 בערבה קטן בית לילדים: סידרה •

 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 0.35(
 בסידרה חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות,

 לנדון, מייקל עם רבים: בני־נוער על שהתחבבה
מק-גרגור. וקתרין גילברט ג׳ונתן גרסל, קרין

ושותפיה קאסי :סידרת-מתח •
 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(

 בכיכובה סידרת־מתח אנגלית). מדבר דקות,
 אלכם עם כבלשיודחוקרת, דיקנסון אנג׳י של

 המרקע אל שבה הסידרה איירלנד. וג׳ון קורד
 את מגלמת אנג׳י שבועיים. בת הפסקה אחרי

 מן לפרוש המחליטה לשעבר, שוטרת של תפקידה
 הפותר פרטי, מישרד־חקירות ולפתוח המישטרה
 בלתי־ ביחס נתקלת אך ושוד, רצח תעלומות

 אשר ובהווה, בעבר עמיתיה הגברים, מצד אוהד
פרטית. כחוקרת להצליח יכולה אינה אשה לדעתם

8. 6 שריש■ 01•
 0.10( החשוד החדר :גבוה מתח •

 דקות, 50 כצבע, שידור — 0 ערוץ —
 פרק בכל טובה. סידרת־מתח אנגלית). מדבר

 לטלוויזיה המעובדים ואימה, מתח סיפורי כמה
הקטן. המסך אל כבמטה-קסם אותך והמרתקים

 המבוסם נחת, הנשר הסרט בטלוויזיה יול!רז )11.6( שישי ביום
 נואש, גרמני ניסיון אודות על הייגינס, ג׳ל, מאת מתח סיפור פי על

 בריטניה, רא־ט־ממשלת את לחטוף השניה, העולם מילחמת בשלהי
מדובר כאילו גמורה, ברצינות בנושא מטפל הסרט צ׳רצ׳יל. וינסטון

נחת הנשר
)11.6( שישי יום

 רוברט סאתרלנד, דונאלד ל,יין, מיילל :מככבים ממש. של בעובדות
 הכימאי ואחרים. פלזנם דונלד האגמן, לארי ל,ואיל, אנטוני דוכאל,

הגדולה. הבריחה את שביים סטרג׳ם, ג׳ון הוא
מחייבת האצילות :ותורן כואולס קיט, סיס, הארד,

11.20 שעה מוצאי־שבת,

 עם מאבק קראוס מנהלת לכך
מז מחפש בנסון שלה. הקצב
חדשה. כירה
 על בלש מותחן: •
ב שידור — 10.30( הגל

אנגלית). מדבר צבע.
 הבלש על מעולה סידרודמתח

 פשעים המפענח שוסטרינג, אדי
 רדיו. בתחנת עבודתו כדי תוך
משוער. מעגל הפרק שם

ראשון יום
6 .6

 :טלוויזיה סידרת •
שידור — 0.35( דאלאס

אנגלית). מדבר בצבע.
מע ביסוס למען פועל ג׳יי-אר

ו יואינג, חברת כמנהל מדו
 חוקי־המדינה, על עבירות מבצע

 סורג מאחורי להושיבו שבכוחן
בתוכניו ממשיך בובי ובריח.

 אנרגיה תעשיית לבסס תיו
 להרחיק הממשיכה חליפית,

 בארנס קליף פאם. מאשתו אותו
 בעוד קאלוור, דונה את מאכזב

 על לכעוס ממשיכה אלים מיס
 על קרבם ריי של השפעתו

יואינג. ג׳וק בעלה,
הי ששת : תעודה •
 שחור־לבן, —10.25 מים

עברית). ומקריין מדבר
 שהופק ממשלתי, סרט־תעמולה

 הישראלי הסרטים שירות בידי
 מילחמת אחרי צה״ל, ודובר
מיושן. סרט הימים. ששת

שני יום
6 .7

:טלוויזיה סידרת •
— 10.00( אופנהיימר

אנג מדבר בצבע. שידור
ה בסידרה נוסף פרק לית).

 אבי של חייו על דרמטית
 או- רוברט ד״ר פצצת-האטום,

פנהיימר.
 הזמן זה :אירוח •

 שחור־לבן, — •11.05(
ה תוכנית עברית). מדבר

עברון. רם של מלל

שליש• יום
6 .8

 כולבוטק צרכנות: •
מד לבן. שחור — 0.30(

הצר תוכנית עברית). בר
הישראלית. הטלוויזיה של כנות
 10.00(ג׳סי :דראמה •
 מדבר בצבע, שידור —

ה הטלוויזיה סרט אנגלית).
 פור- בריאן הבמאי של ראשון

 אגדה על מבוסס הסרט בם.
 סיפור המביאה אדוארדיאנית

מש ובין זנוח נער בין אהבה
רתת.

_____________ 4< ___


