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המתגבר כמעיין וניל: קופר
10.05 שעה רביעי, יוס

 הוא לאמנותו. קנאי ארכיטקט
 מפשרות חרפת־רעב מעדיף

ב להסתכן ומוכן באמנותו,
 מפני מיבנה, ולהרוס פלילים

תוא אינה הסופית שצורתו
ה במרכז דרישותיו. את מת

 דו- בין סיפור־אהבה : סרט
 הנישאת מבקרת־אמנות מיניק,

 ובין רב־תפוצה לעורו־עיתון
ה הארכיטקט, רואק הווארד

 את העיתון בעל עבור בונה
וה החדשים המיבנים אחד

 מבוסס הסרט שלו. מפוארים
 איין הסופרת של הרומן על

 השראתה את ששאבה ראנד,
 האדריכל של מסיפור־החיים

 לויד פרנק הנודע, האמריקאי
 קינג הוא הסרט בימאי דיים.
בתפקי החודש. שמת וידור,

 ם- קופר, גרי הראשיים: דים
 סאסיי רייפונד ניל, סרישיה
ואחרים.

חמישי יום
12 .2

 שד גורלם תעודה: •
 שידור — 0.30( סעשגים

אנגלית). מדבר כצבע,
 ה״ בהפקת תיעודי סרט

 בבעיית שעיסוקו בי־בי־סי,
 עובדות מביא הוא העישון.

 המעשנים מכלל רבע :כמו
 ב־ חייהם תוחלת את מקצרים

 עלד אחרים שנה. 15 עד 10
מ במחלות־לב, ללקות לים

אח ונזקי־גוף כלי־הדם חלות
 מי לבחון מנסה הסרט רים.

 למח- יותר פגיע מהמעשנים
 במי- העלייה האם לות־ריאה,

ב קשורה מחלות־הלב מדי
 להשפיע אפשר והאם עישון

וינסטון :סידרה • י לעשן להפסיק אנשים על
 ■מידבר שנות — צ׳רצ׳יל

 כצבע, שידור — 10.20(
חמי פרק אנגלית). מדבר

נו שבין בתקופה עוסק שי,
 ,1936 דצמבר עד 1934 במבר
מרחפת סכנה הכותרת תחת

זה. בפרק כלולים הם אף —  שדי קומית: סידרה #
 כצבע, שידור — 11.10(

 ב- הפרק אנגלית). מדבר
 שוב מביא לישכת־התעסוקה

 המקסים שלי, של מעלליו את
 לשכת־התעסו־ אל והציניקן,

הבריטית. קה

וונו1םד.זוז[
12 .3

הקיג• :ערכי סרט *
 — 5.32( הקטלנית אה

ר דו ר כצבע, שי ב ד ער מ
עצ מהנדס הוא עומר כית).

פרו לבצע ששאיפתו מאי,
להתע כדי רב־מימדים, ייקט
 דינה את לאשה ולשאת שר

 מן למישפחה בת האמידה,
חב מח׳לס, הגבוה. המעמד

 עומר של מילדות הטוב רו
 משתוקק לעבודה, ועמיתו
הג בפרוייקט שותף להיות

 משתפו. אינו עומר אך דול,
ל מח׳לס מנסה קינאה מתוך
עומר. של תוכניותיו סכל

 ריש פא :קולנוע סרט *
 כצבע, שידור — 0.15(

 מלודרמה אנגלית). מדבר
ב בזמנה שזכתה הוליוודית,

במר גדולה. קופתית הצלחה
 הנוסעת אשה :העלילה כז
כ לעבוד פאריש, בנה, עם

 גידולי־טבק בעל של מזכירתו
 הם למקום בהגיעם גדולים.
 כולו שהאיזור לדעת נוכחים

 בעלי- בין למאבק־כוח נתון
 הוא העיקרי העיסות המטעים.

ה גיבורת של המעביד בין
 ובין משר, הגון איש סרט.
ב בוחל שאינו משכניו, אחד
 את להגדיל כדי דרו שום
 השפעתו את ולהרחיב הונו

 קלודם :האם בתפקיד במקום.
 מגלם פריש את קולברט.

 הנערות אליל דונהיו, טרוי
מו עוד החמישים. שנות של

מאלדן, קארל בסרט: פיעים
סטיבנם. וקוני יגר דן

ה זי י ו לו ט ת ב לי א ר ש הי

רביעי יום
12 .1

 רודה :קומית סידרה •
 כצבע, שידור — 8.03(

הפרק אנגלית). מדבר
 ממשיך מישפחתיים סרטים

 הסריה הגרושה של בסיפורה
ה בעולם מחדש המתאקלמת

גברים.
כ :קולנוע סרט •

 —10.05( המתגבר מעיין
אנג מדבר שחוו״לכן,

הוא רואק הווארד לית)♦

 מקדיש זו בתקופה מעל.
 פעילויותיו כל את צ׳רצ׳יל

 של מגרמניה הגובר לאיום
 החברים רוב בעוד היטלר,

הסי מן מתעלמים בפרלמנט
ה ידידים המאיימים. מנים

מי לו מוסרים כמוהו חשים
הצב ההכנות על סודי דע

בחי שוב בגרמניה. איות
 בו־ השמרנים. במיפלגת רות

 חדשה, ממשלה מרכיב לדווין
למ צ׳רצ׳יל. בלא הפעם וגם
גוב האישית, האכזבה רות
 להתרחשויות התמסרותו רת

ה ענייני־המישפחה, בעולם.
 ובבתו רנדולף בבנו קשורים

קלמנטיין באשתו וכן שרה

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
1 42 ■11*31־1!01*

6.25( החבובות פופולרית: סידרה •
 דקות 25 — 3 ערוץ — כצבע שידור —

מר והשנזנה, הכעורה מילדרד, החדשה. ביבה
 פיגי מים הצפרדע, קרמיט של במעלליהם עים

 ביציע, הזקנים הליצים שני הדב, פתו החזירונת,
 בולט אמן תוכנית בכל המארחים היתר, וכל

הטלוויזיה. או הקולנוע מעולם
 — 8.30( וסילדרד ג׳ורג׳ : קומדיה •

 — דקות 25 — כצבע שידור — 0 ערוץ
 של מתחדשת קומית סידרה אנגלית). מדבר

 הצפופה העיר מן שעבר העמידה, בגיל זוג
בס אט־אט ומתאקלם ומרוחק, שקט פרבר אל

מר והשנונה, הכעורה מילדרדר, החדשה. ביבה
 במיטה, הירוד כושרו בגלל בעלה את לעקוץ בה

גב אחרי בחיזוריה קינאתו את לעורר ומנסה
 ג׳ויס יותה הראשיים בתפקידים צעירים. רים

מרפי. ובראיין

2. 12 תמיש■ יום
 אנדרסן כריסטיאן הנס אנימציה: •

כצבע שידור — הערוצים שני — 5.10(
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 20 —

 הסופר של הקלאסיות אגדותיו את הממחישה
נח אנדרסון של אגדותיו .19ה־ המאה מן הדני

ה בספרות ולמבוחרות ליפות היום עד שבות
ילדים.
3 ערוץ — ./5x5 )00 שעשועון: •

 מדבר — דקות 60 — כצבע שידור —
 עצמית בהפקה ושעשועונים חידונים ערכית).

 בין נערכות התחרויות הירדנית. הטלוויזיה של
 האולפן מן יוצאים והזוכים ציבורי, מוסד עובדי

מקר טלוויזיות, לחו״ל, טיסות — גדול ברכוש
לא. ומה תפירה מכונות תנורים, רים,

5. 42 שיען■ 01׳
 הערר שני — 4.25( צ׳יפס :מתח •
 .— דקות 50 — בצבע שידור — ציס

 הם גיבוריה אשר סידרה אנגלית). מדבר
 קליפורניה; ממישטרת שוטרים־אופנוענים שני

הש אסטראדה ואריק הבלונדי וילקוקס לארי
חרחר.
0.10( מספיק זה שמונה קומדיה: •

 דקות 50 — כצבע שידור — 6 ערוץ —
 לשמונה אבא מזדקן, אלמן אנגלית). מדבר
 בהרבה. ממנו צעירה אשה עם מתחתן ילדים,

כמעט. בגילה ובנים לבנות חורגת לאם ההופכת
6 ערוץ — 10.15( נאקאיה :מתח •

 מדבר — דקות 50 — כצבע שידור —
 שוטר על חדשה אמריקאית סידרה אנגלית).

פוש ללכוד המצליח אינדיאני, ממוצא מצטיין

ה בתפקידים בלתי־שיגרתיים. באמצעים עים
 גרינוויי ריי מק־לון, קופורד זלר, בן ראשיים:

ויג׳יל. ורוברס

*1 \2 עוגת יום
 — 66.10( קטנות ידיים לילדים: +
 — דקות 20 — כצבע שידור — 3 ערוץ
 ומלמדת המדריכה סידרה ערבית). מדבר

מועילים. ותחביבים מלאכת־יד
 — 6 ערוץ — 10.15( קולנוע סרט •

 סרטי אנגלית). מדבר — כצבע שידור
 באולפנים שהופקו גבוהה, איכות בעלי קולנוע

 בשעה שבוע מדי מוקרנים ואמריקאים, בריטיים
זו.

5. \2 ראעוון 01*
6.30( צרפתיים שירי־עם :בידור •

 מזמר — בצבע שידור — 6 ערוץ —
 עם צרפתית בידור תוכנית צרפתית). ומדבר

אקור בלווי ידועים זמרים מפי העם, שירי מיטב
מרהיבים. באתרי־נוף מצולמת התכנית דיון. 6 ערוץ — 8.30( טקסי :קומדיה •
 מדבר — דקות 25 — כצבע שידור —

 ב־ המתרחשת אמריקאית סידרה אנגלית).
 יוצאי־דופן. טיפוסים המעסיקה תחנת־מוניות

 שטות כל על ומתקוטטים ביניהם נאבקים הנהגים
 ג׳וד עם חוץ. כלפי מלוכדת חזית מציגים אך

קונוויי. וג׳ף הנר מרילו הירש,

6. 12 עוג■ ■ום
5.50( כעיקכותינו הזעפן לילדים: •

 דקות 20 — בצבע שידור — 3 ערוץ —
 המוכרת אנימציה סידרת אנגלית). ,מדבר

 מם־ על הוקרנה שבה התקופה מן ישראל לילדי
 מבוגר אדם של ומשעשע מותח מירדף כינו.
 השלי* את המביא וחזירונת, ילדים שני אחרי
ומוזרים. קסומים עולמות אל שיה

 — 10.15( ואשתו הארט מתח: •
 — דקות 50 — כצבע שידור — 6 ערוץ

 הזוכה קלילה סידרת־מתח אנגלית). מדבר
 וגנר רוברט של בכיכובם רבה, בפופולאריות

 ומאוהב עשיר אמריקאי כזוג פאורס וסטפני
בלשיות. תעלומות הפותר

7 עוד־עו׳ 01• . 1 2
 — 0.10( והציבור המשטרה :דיון •

 — דקות 50 — כצבע שידור — 6 ערוץ
שהו מרתקת דיונים סידרת אנגלית). מדבר

 המיש־ בין היחסים על הבי־בי־סי על־ידי פקה
 ושדרנים, עיתונאים בהשתתפות והציבור, טרה

וקציני־מישטרה. עורכי־דין

ת שב
12 .4

 הטכנאי :דראמה •
לכן,—שחו! — 10.30(

דראמה אנגלית). מדבר

 עד סאטירי, לדיאלוג עלילה
ה יוצרי הבלתי־צפוי. לסיום
 ויאנוש סלומון פאול סרט,

בישראל. כיום חיים אדלני

ראשון יום
ה זכויות־האדם. יום לקראת

 והוברח בהונגריה הופק סרט
 .1976ב־ יוצריו בידי למערב

מפור סופר על סאטירה זוהי
 בבודאפשט לביתו החוזר סם

בניי מחטט זר אדם ומגלה
 שהוא טוען האיש רותיו.

 כל שאין אלא טכנאי-טלפון,
 מבין הסופר בטלפון. תקלה
 הוא לדירתו שהפולש מייד
ה־ החשאית המישטרה סוכן

12 .5
 :המחשדת + דידן •

שי — 8.03( יפדת־יפות
עברית). מדבר כצבע, דור

 משתנה הנשי היופי אידיאל
 יופיה על המוסכמות. על־פי

 באמנות, במקרא, האשה של
ה בארץ־ישראל בקולנוע,

 של ובתעשיית־היופי חלוצית
של בהנחייתו התוכנית ימינו.

סקוקי
9.30 שעה שלישי, יוס

 סינלי לייזה בידור:
 כצבע, שידור — 10.25(

 תוכנית אנגלית). מדבר
 והשחקנית, הזמרת עם בידור

קברט. הסרט גיבורת

י1ש יום
12 .6

 :מקומי תיאטרון •
 — 0.30( הפועלים אחרון
̂  עב־ מדבר כצבע, שידור
ל מצולמת גירסה רית).

 היומרני מחזהו של טלוויזיה
שהו כפי סובול, יהושע של

ה בית־לסין. בימת על עלה
אז לפני לחשוף מנסה מחזה

 80ה־ שנות של ישראל רחי
 של הערכים היעלמות את

 נוטפת הישנה, ארץ־ישראל
והחלב. הדבש

שלישי יום
12 .7

סקוקי :דראמה •
 בצבע, שידור — 0.30(

ה מפיקי אנגלית). מדבר
 אוקטובר וטיילי שואה סדרות

תי סרט זו בדראמה מביאים
 פירחי־הרוע את החושף עודי,

בי האמריקאי. הפאשיזם של
 הרברט הוא הדראמה מאי
וייז.


