
 טוב הסוף ניו־יורק. לעיר בוררביעי יום
 אינו שארנולד בעוד עבורה,
בכך. מרוצה

תוכניות
2 4 3

כ שמיניות נוער: •
 שחור־ — 5.30( אוויר

אינ עברית מדכר לכן,
 שבועית תוכנית פנטילית).

 עם ואישי פתוח דו־שיח ובה
הצופים.

 תל־ מככי :כדורסל #
כ שידור — 0.30( אביב
מומ עכרית. מדבר צבע,

לשי כמקביל להאזין לץ
מ ישיר שידור רדיו). דור
ה מישחק של גרמניה, קלן,
לאלו אירופה גביע על גמר
פות.

24.3 רבדע׳ יום
ה שכעת תעלומת :מתח סידרת •

 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.10( שעונים
 סיפרה על־פי לטלוויזיה עיבוד אנגלית). מדכר
ב מתרחשת העלילה כריסטי. אגתה של הנודע

 הנוכחית. המאה של 20ה־ שנות בסוף אנגליה,
סוף־שבוע מבלים בריטיים בני־אצולה של חבורה

 ה־ חדשה: סידרה •
 ׳פידור — 0.32( שייטים
 אנגלית). מדבר כצכע,

לג׳ני. מתנה הראשון הפרק
ה ספינת :סידרה י•

 שידור — 8.03( אהבה
אנגלית). מדבר כצכע,

חמישי יום
2 5 . 3

 טעם על סידרה: •
 שידור — 5.30( ריח ועל

אנגלית). מדכר בצבע,
לע- ששה אינה הרי של בתו

שיש• יום
216.3

מי :הנפשה סרטי •
שי — 3.00( ודונאלד לוי

אנג מדבר כצכע, דור
בצב מצויירים סרטים לית).

 של האהובות הדמויות עם עים
דיסני. וולט
 ידוע לא :ערכי סרט •

 כצכע, שידור — 5.32(
ערכית). מדבר

 טוכה שעה בידור: +
ואורחיו פאר ,מני עם

■ ט ר ע ס ו נ ל ו ק

 שמונה החבורה קונה כמעשה־קונדם בטירה.
 של בחדרו אותם ומעמידה מעוררים שעונים
 ואינו עמוקה בשינה לילה מדי השוקע חברם,

 נרצח האיש כי מתברר למחרת בקלות. מתעורר
ה נשאלת שעונים. 7 נותרו ובחדרו בשנתו,

 1 הרוצח הוא החבורה בני מבין מי : שאלה
 גילגוד, ג׳ון קמבל, שריל הראשיים: בתפקידים

אנדרה. הרי
 ערוץ —10.15( דאלאס ה: ר ד י ם ה #

אנגלית). מדבר כצכע, שידור — 6
 באפוטרופסות סדאלן זוכה במישפט-גירושין

 דולר 6000 בסך ובדמי־מזונות ג׳ון־רום, בנה, על
 נוסף ג׳יי־אר. של ביותר הקשה שעתו זו לחודש.
 בכינוס אמו על־ידי מוקע הוא במישפט, להפסדו

 את וניצל בחוסר־אחריות נהג כי על מישפחתי,
מאה אבי בפרלו׳ שלו הנקם למטרות החברה כספי

 יואינג. בחברת סדר משליטה האם אשתו. של בה
 חביות מיליוני חמשת את בהפסד לפרלו מוכרת היא

 בתי- את לשתק כדי ג׳יי־אר, אגר שאותן הדלק,
 מביתו. סו־אלן את לגרש ולאלצו שלו, הזיקוק
 וקריסטין, ג׳יי־אר של בנם את מגדלת פמלה
 קופד אפטון האמיתית. זהותו את שתדע מבלי
קליף של בעזרתו בג׳יי־אר, נקמה מתכננת היפה

ק דו ר ב ר ־ רו 51.3 רב-ע׳ יום א
ברנס.

*1□ ■ 25.3 חמיש

הירדנית בטלוויזיה
ה קבוצות של נבחרים מישחקים אנגלית).

 ומי מולדת־הכדורגל, מאנגליה, הלאומית ליגה
 שעה המעניק מעולה, כדורגל גרמניה־המערבית.

זה. ספורט לאוהבי הנאה של
 הפלמינגו דרך דרמטית: סידרה •

 מדכר כ*בע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(
 דרומית בעיירה מתרחשת העלילה אנגלית).

 אהבות, תככים, מתרחשים שבה בארצות־הברית
 שחקנים מככבים זו בסידרה ומאבקי־כוח. בגידות
 ברברה מקארתי, קווין דאף, הווארד כמו בולטים

פירצ׳יילד. ומורגן הרמון מארק רש,

27.3 שבח ם1•
 הרפתקות :משעשעת מתח סידרת •

 כצכע, שידור — 3 ערוץ — 0.20(כי־ג׳י
 חדשה, אמריקאית סידרה אנגלית). מדכר

 כבדות משאיות נהג :שניים הם שגיבוריה
 המלווה מאולף, ושימפנזה אביגן) גריג (השחקן

ומעלליו. בהרפתקותיו לו והמסייע בדרכים אותו
28.3 ראשון •ום

 ספינת־האהכה פופולרית: סידרה •
 מדכר כצכע, שידור — 0 ערוץ — 0.10(

 הזוכה הסידרה, מחוך חדשים פרקים אנגלית).
 הצוות עם העולם, רחבי בכל רבה בפופולריות

הפלגה. בכל המתחלפים והנופשים הקבוע
29.3 '1ש 01'

 המסד אל הכימה מן תיאטרון: •
 כצכע, שידור — 6 ערוץ — 0.00(הקטן
 ממיטב מעולות הצגות צרפתית). מדכר

לטלוויזיה. במיוחד שצולמו הצרפתי, התיאטרון
 בתפקידים מופיעים האוורד וטרוואר בדינר יול השחקנים

 19ה־ במאה מתרחשת העלילה אנאקין. קן של בסירטו הראשיים
 מאבק מתארת היא שם. השליטה היתה בריטניה באשר בהודו,

 אופייניים סממנים בו ששזורים והנשלטים, השולטים בין ומר קשה
לאיזור.

ארוך דו־קרכ כדינר:
31.3 רביעי, יום

פי ך חו כר 2.4 שישי □1׳ ה
 בראנדו מארלון של בכיכובם קאיאן, איליה הבימאי של סירטו

 את המאבדים חוקי־הג׳ונגל, על מספרת העלילה מאלדן. וקארל
 של ומדהימות מפורטות סצינות בסרט העיר. של בנמלה עוצמתם
ואלימות. מאבקים

הכרך חופי :ומאלדן כרנדו סינט, מאריה
2.4 ישישי יום

 ערוץ — 7.00( וזכה חשוב חידון: •
ערכית). מדכר כצכע, שידור — 3

 עצמית, בהפקה ושעשועונים חידונים של שעה
 — לזוכים ומזל. ידע של שילוב על המבוססים

לאירופה. כרטיסי-טיסה כולל יקרי-ערר, פרסים
26.3 שישי 01•

 — 2.00( אירופי כדורגל ספורט: •
מדכר בצכע, שידור — הערוצים שני

■ ■ום 50.3 שדיש
 כחיי• תקופות :דוקומנטרי ימישדר •
 כצכע, שידור — 0 ערוץ — 0.10( אדם

 בריטית, דוקומנטרית סידרה אנגלית). מדכר
 הקבר. ועד העריסה מן חיי־האדם את הסוקרת

 שיחות זיקנה. ואחרון: שביעי פרק — הפעם
 הרגשותיהם, על וישישים זקנים עם וראיונות

 שלהם הפילוסופיה ועל ודיעותיהם תחושותיהם
בחיים.

 כצכע, שידור — 0.15(
עניינית). עכרית מדכר
 הפרא : קולנוע סרט •

 כצכע, שידור — 10.15(
צרפתית). מדכר

ת ב ש

2 7 3
0.02( כומר :סידרה •

 מדכר כצכע, שידור —
 עם מתיידד בומר אנגלית).

 — ואשה בעל — עיוורים זוג
משבר. בשעת להם ומסייע

8.30(כנסון :סידרה •
 מדכר כצכע, שידור —

אדחה. רעידת הפרק אנגלית).
המקצוע :סידרה •
 כ- שידור — 10.30( נים

מעו אנגלית מדכר צכע,
אנ חוזרים המירקע אל לה).

 לביון המיוחדת היחידה שי
 (הדסון ג׳קסון גורדון פלילי•

 את מגלם ומשרתים) מאדונים
 ונעזר מפקד־היחידה של דמותו
 ובודי. דויל — בלשים בשני

שווא. אזעקת הפרק: שם
 האצילות :סידרה •

 שידור —11.20( מחייכת
 או־ אנגלית מדכר כצכע,

כספורדית).

שון יום א ו
2 6 3

 פלאש :כידיוני מדע •
 שידור — 0.32( גורדץ
אנגלית). מדכר כצכע,

מגי בטרופיקה נחיתה בפרק
ל וחבריו גורדון פלאש עים

כוכב־הלכת על נוספת ממלכה

 לעזרת נחלצים הם שם מונגו,
דזירה. המלכה
דאלאס סידרה: ,•

 כצכע, שידור — 0.30(
 מי הפרק אנגלית). מדכר

 טביעות- על מספר זאת עשה
המת סו־אלן, של אצבעותיה

 נודה שבו האקדח על גלות
 באשמת נעצרת היא ג׳יי-אר.

 לא כאילו בעלה. לרצח ניסיון
 בני אותה נוטשים בכך, די

 לד,ינמק לה ומניחים יואינג
 בלתי־ידוע ממקור אך בכלא.

 וסו* דמי־הערבות, משלמים
 אצל ניחומים מחפשת אלן

 מנסה היא קריסטין. אחותה
 אשמה, היא מידה באיזו לברר

הפסי אצל היפנוזה באמצעות
 כדי ותוך אלבי׳ ד״ר כיאטר

האמיתי. היורה מי מתבדר כך

:שידור לקראת
 עד חר□
ת בו ר ה ת גרמני

 ב־ יוקרן )29.3( שני ביום
 סירטו שני" ״מגט מיסגרת

 (״צגה״) צבי הכתב של השני
 החרם בשאלת העוסק גורן,

קט בארץ. גרמנית תרבות על
 על-ידי נרכשו הסרט מן עים

סר על הגרמנית. הטלוויזיה
״נכנס :גורן צבי אמר טיו
 לפני לראשונה לגרמניה תי

 היסוסים אחרי שנים ארבע
הבי רבים. אישיים ולבטים

 ב- היה שלי הראשון קור
 זה היה דאבאו• מחנה״הריכוז

 היה כולו והמחנה חורף, יום
 כשיצאתי לבן. בשלג מכוסה

 וראיתי שבמחנה מהמוסיאון
 והענק, הלבן המישטח את

 מה בדמיוני להעלות ניסיתי
 ל- בבית-הספר כאן, הרחש

 לפתע שמעתי מחנות״ריכוז.
 המיש- את ממלמל עצמי את

כ חטאיכם יהיו ,אם פט:
ילבינו׳..." כשלג שני,

2 9 3
ו הפניקס : סידרה • ־ י

 שידור — 5.50( השטיח
אנגלית). מדכר כצכע,

 מהודו, חפצים השלישי, בפרק
 ומקבלים להודו הילדים טסים

 צדקה. של לשוק מתנות שם
נמ שלהם שהשטיח מגלים הם
בשוק. בטעות שם כר

חמדת סידרה: #
 שידור — 10.10( ימים

 או■ אנגלית מדכר כצכע,
 עשירי: פרק כספורדית).
 ו- צ׳ארלם בין פרשת־האהבים

מת והשניים נמשכת, ג׳וליה
 על האשמות להינשא. כוונים

 לג׳וליה גורמות חוסר-מוסריות
 חוזרת קורדליה ריגשות־אשם.

 מיל- מתחוללת שם מספרד,
 חדשות ומביאה חמת־האזרחים

׳לסבסטיאן.

0111111111.ש

3 0 . 3
ותע סאלם :לימוד •

 לכן, שחור — 8.30( לם
ועכרית). ערכית מדכר
 כלכוטק :צרכנות •

 מד־ שחור־לכן, — 0.30(
עכרית). כר

 כעיקכות :מותחן •
 שידור — 11.00( הפשע
קנ אנגלית מדכר כצכע,
 הולדת ליום שי בפרק דית).

 תאונת־דר־ ברואר הסמל חוקר
 מחו־ מתגלה שאדם אחרי כים,

ב התקועה במכונית סר-הכרה
 בחיפוש בשולי־הכביש. תעלה,
 הקפואה גופתה מתגלה בשטח

.50ה־ בת אשתו של
5!3




