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 ההד ועד :סידרה •
 0.32( ודי הרפר של דים
 מדכר כצבע, שידור —

 לסטלה בעל הפרק אנגלית).
 של קורותיהן בסיפור ממשיך
שמרנית. בעיירה ובתה אלמנה

הדדכסית :סידרה •
 — 8.03( דיוק מרחוב
 אנג־ מדבר בצבע, שידור
יכי לא מקומו הפרק לית)•

המת־ צ׳ארלם, על מספר רנו

 שירי־קאנ- ובה מתמיהה, לית
עב בתמליל אמריקאיים טרי
רי.

ה • ס ר רו :ד פו  שד סי
אן ג׳ון לו שי — 11.10(ס
ג סדבר בצבע, דור אנ

סיד של נוספת דראמה לית).
הבריטי. תיאטרון־הכורסה רת

שי יום שי
2 7 . 8

 ימי קולנוע: סרט *
 — 0.13( העליזים שיקגו
אנג־ מדבר בצבע, שידור

גדוד ילד, כבר אתה והרטסן: -סטנר
10.05 שעה רביעי, יום

 עצמו את ומוצא לציור מסר
לפיתיון. לשמש כמנוצל

 אתה קולנוע: סרט •
 — 1.0.03( גדוד ילד כבר

אנג סדבר בצבע, שידור
ה תמים צעיר ברנרד, לית).

 על-ידי נדרש בספרייה, עובד
״ל ההורים, מבית לצאת אביו

עצמ בחיים ולהתחיל התבגר״
 ברקדנית מתאהב ברנרד איים.

ונק שונאת״גברים, דיסקוטק
 בלתי־ להרתפקות זאת בשל לע

 ניו- בגריניץ׳־וילג/ צפויות
 שלתוכו מבית־הסוהר יורק.
מרד משתחרר מושלך, הוא  ב

האו הנערה אמי, של בעזרתה
והכימ התסריטאי אותו. הבת

 קופולה, פורד פרנסים הוא אי
שה הראשון סירטו היה שזה
האח (סרטיו לפירסומו ביא

בין והשיחה). הסנדק רים:
פייג׳, ג׳רלדיין :המשתתפים

ו הרטמן אליזבת תורן ריפ
אחרים.

זוס11שיו,ו<
8 .2 6

אח מקום :תעודה •
 — 0.30( אדמות עלי רון

אנג סדכר בצבע, שידור
 עברית). קריינות לית,
 לבדו הכסף על לא בפרק

 בני מתקיימים כיצד מסופר
 מן עויין, באקלים זנסקר עמק

 כיצד בעולם, ביותר הקשים
 מן המנותקים התושבים למדו

 לעצמם להכין החיצון העולם
 ש־ הזהב את להפיק תרופות,
 בתים לעצמם ולהקים בשיטחם
 בידי מופק הסרט וגשרים.

האנת בהשתתפות בי־בי־סי,
 מישל הסידרה, ומגיש רופולוג

פסל.

 הנהר עסק בידור: •
 שידור — 10.20( האדום
אנג ומזמר מדבר בצבע,

 הפרוע המערב באווירת לית).
מוסיקא בידור תוכנית מובאת
— ............ 70 י

ת).  בתקופת 1928ב־ שיקגו לי
מש מכירת איסור בדבר החוק
 מתוכה מצמיחה חריפים, קאות

 אסור. ביבוא העוסקות כנופיות
עלי פארודיה שהוא זה, בסרט

מתח הגנגסטרים סירטי על זה
 השליטה על כנופיות שתי רות

 שיקאגו. של האפלים בעסקים
 רובו עומד אחת כנופיה בראש

עומד השנייה הכנופיה ובראש

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות ני היוו
2. 8 ,רביע תם 5

 של הנפלא עולמו לילדים: סידרה #
 שידור — 3 ערוץ — 0.33( דיסני וולט

 לאוהבי אנגלית). מדבר דקות, 30 בצבע,
 הזדמנות דיסני, ■וולט מסירטי החביבות הדמויות

הוותי הטלוויזיה מסידרות באחת לצפייה חוזרת
ביותר. והפופולאריות קות
2. 8 חמישי יום 6

 כריסטיאן הנס :לילדים סידרה *
שי _ הערוצים שני — 4.30( אנדרסן

אנגלית). מדבר דקות, 20 בצבע, דור
 הקלאסיות אגדותיו את הממחישה אנימציה סידרת

.19ה־ המאה בן הלני הסופר של הנפלאות

2. 8 עןיעו״ יוס 7
 היער שומרי :לילדים סידרה •

שיי — הערוצים שני —■ בבוקר 10.20(
אנגלית). מדבר דקות, 23 כצבע, דור

 ותיקה סידרה אנגלית. המבינים בחופשה לילדים
הר נוער ארצות־הברית. של ביערות המתרחשת

 ושומרי־ פיתאומיות . שריפות חיות־יער, פתקן,
מישמרתם. על העומדים היער
 — 8.30( פסק־זסן :קומית סידרה •

 ■מדבר דקות, 23 בצבע, שידור — 0 ערוץ
 מתחיל, מתאגרף הוא הסידרה גיבור אנגלית).

 עסקיו. ומנהל מאמנו את המשגע ומתנשא, יהיר
האיגרוף. עולם אל קומית הצצה

ח 01• ב 2. 8 ש 8
 — 8.33( דוקטור :רפואית סידרה #

 דקות, 23 בצבע, שידור — 0 ערוץ
 מחלות על בריטית סידרה אנגלית). !מדבר
וריפויין. •נפוצות

 — 0.23( ההיאבקות עולם : ספורט #
 מדבר דקות, 30 בצבע, שידור — 3 ערוץ

 בזוגות היאבקות תחרויות וערבית). אנגלית
 משתתפים בתחרויות נלהב. קהל לפני וברביעיות,

 הרחוק מהמיזרח :מאירופה, היאבקות אלופי
ומארצות־הברית.

 קולנוע סרטי פסטיבל :קולנוע ~#
 נ א בצבע שידור — 0 ערוץ — 10.13(

 קולנוע סרט אנגלית)• מדבר. שחור-לבן,
הקולנועית. הקלאסיקה ממיטב אנגלי או אמריקאי

'01 8 ,2 9
 יום של הבידור תוכנית בידור: #

 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.00( ראשץ
 בידור מופע צרפתית). מזמר דקות, 30

 ורקדנים זמרים הצרפתית. הטלוויזיה של מרשים
הראשונה. השורה מן

3. 8 ■1ש □1' 0

ת בדו חסויות עו
ה טלוויזי ת, ה ש שנהגה הירדני  מדי להגי

ת״מתח, 6 בערוץ 10.15ב־ ערב דרו רטי- סי  סי
ת ושדרות קולנוע  שינתה בלבד, עלילתיו
ה, שעבר בשבוע הג מינ ה מ ל ח ה הו ללא — ו

ת דעה מ קד ת — מו מנ שידרה בהקרנ קו דו
ת ת טרי טי ת על ברי  היש־ השיכשוך תולדו

ה :בשם ראלי״פלשטיני מ ח ל מי ה כה ״  הארו
 ערבים שלושה במשך שודרה השידרה ביותר״.
ם רצופים, מי צפיית־שיא. בשעת ודי׳ ג׳ ב/ בי

שט פעם בבל ה האנגלי שהטכ קורתי הי  בי
תה לגבי כלשהי הגו תנ  הפלט־ כלפי ירדן של ה
ם, ת תרגום נעלם טיני תרו  בערבית... הכו

שארנה כך, ת תי ת העובדו שויו  האוב־ בפני ח
שיה !הערבית דוברת לו

 העולם מן סיפורים : לילדים סידרה •
 23 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 0.20(

 מאדירים סיפורים ערבית)• מדבר דקות,
 היפהפיה כגון בעולם הילדים ספרות ממיטב

 אדומה, ביפה הגמדים, ושיבעוז שלגיה הנרדמת,
ועוד. בת־ההרים היידי
 — 0.10( השבוע מחזה :תיאטרץ •

 דקות, 30 בצבע, שידור — 0 ערוץ
 מגישה הירדנית הטלוויזיה אנגלית). מדבר

 המחזאות ממיטב מחזה זו בשעה ■שבוע מדי
מעולים. שחקנים בהשתתפות ■הבריטית,

31. 8 שליש■ ■ום
8.30( נשים בין גבר קדמית: סידרה •

 דקות, 23 בצבע, שידור — 0 ערוץ —
 סידרה שהחלה אחרי כחודש אנגלית)• מדבר
 על-ידי גם י אומצה בירדן, להציג זו קומית

 גבר העברי השם לה וניתן הישראלית הטלוויזיה
\ל£.1<1£5 המקורי שמה תחת במערכת,

: דדייוויס סינאטרה
שישי יום

ל מנסה אחד וכל ג׳ייסבורן,
 בסרט האחר. עיסקי את חסל

פרנק :מפורסמים שחקנים
 דיי- סמי מרטין, דין סינטרה,

 (קו־ פאלק ופיטר ג׳וניור וויס
לומבו).

8 .2 8
 8.30(בנסון : סידרה •

 מדבר בצבע, שידור —
מאו קראום הפרק אנגלית).

 מפתיע בנסון כאשר נפתח הבת
 רומנטית בסצינה קראום את
 פוליטיקאי וויוורלי, ג׳ים עם

 קראום בנסון. עם העובד מתחיל,
 מאוהבת שהיא לבנסון מגלה

חלו את מנפץ קלייטון בג׳ים.
ל מגלה הוא כאשר מותיה,

העליזים שיקגו ימי
9.15 שעה

 כשקראוס נשוי. שג׳ים שניים
 טוען הוא הסבר, מג׳ים תובעת

וב שירטון על עלו שנישואיו
מאשתו. להתגרש כוונתו

 10.30( הגן :סידרה •
 מדבר בצבע, שידור —

 שאפתנית1 שחקנית אנגלית).
תכשיטים. לשוד עדה היהת

 את לנצל כדי הכל עושה היא
ה הפירסומת לצורכי עדותה
 הסיכון למרות שלה, אישית
בדבר. הכרוך

 שלי :קומית סידרה ,#
 בצבע, שידור — 11.20(

העו בפרק אנגלית). מדבר
 שלי עוסק מטורפים מלא לם

 אבל חגיגית• לארוחה בהכנות
ל להיכנס מספיק שהוא לפני

 ההפרעות. מתחילות עניינים,
ש מגלה הוא קצר זמן בתוך

כ וכולם מטורפים מלא העולם

 בעדו למנוע קשר קשרו אילו
הארוחה. את להכין

ראשון יום
8 .29

ה חדשה: ,#■סידרה
 — 3.30( מאטלנטים איש

אנג מדבר בצבע, שידור
ת).  בידיוני הרפתקות סיפור לי

 בהשתתפות פרקים, בארבעה
 ופטריק מונטגומרי בלינדה
דופי. יואינג״) (״בובי
לק : מיוחד מישדר #
 ישראל פסטיבל ראת
 מדבר — 10.30( 1082

ה שירות תשדיר עברית).
ה הפסטיבל מופעי את מפרסם
ב שייערך המחודש, ישראלי

ספטמבר. בחודש ירושלים

צרפת בשמי רוח :פאולי
10.05 שעה שני, יום

 יאומן לא :מותחן #
שי — 11.20( יסופר כי

 אנג־ מדבד בצבע, דור
ת).  קסמים מעגל הפרק לי
 במות- נוסף פרק ומביא ממשיך

דאל. רואלד של המעולים חניו

שני יום
8 .30

במע גבר :סידרה #
ב שידור — 8.03( רכת
 פרק אנגלית). מדבר צבע׳
 על המספרת בסידרה רביעי
 במערכת העובד גבר של עולמו

ירחון־נשים.

 רוח : חדשה סידרה #
 — 10.03( צרפת בשמי
אנג מדבר בצבע, שידור
 הבי- של חדשה סידרה לית).
 דייוויד של בכיכובם בי־סי,
 וי. ואיילן פאולי ססיל בימס,
 בריטי טייס של אהבתו סיפור

ב צרפת בשמי הופל שמטוסו
השנ העולמית המילחמה ימי
צרפתיה. לנערה ייה,

שלישי יום
8 .31

ט # ר ה ס יזי לוו  :ט
ר־דין ת גז ו ו  — 10.00( מ
ר דו ר בצבע, שי ב ד אנ מ
. ת) לי  על טלוויזיונית דרמה ג

ל המקווה למוות, שנדון צעיר
להתב העומד הדין פסק ביטול

צע.




