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4 .8
 מסט :קולנוע סרט •

 שידור — 0.15( הארורים
אנגלית). מדכר כצבע,

שהת אירוע עי המבוסם סרס
העו מייחמת פרוץ ערב רחש

 בטכסיס הגרמנים, השנייה. לם
 אוניה העמיסו שטני, פירסומת

 יהודים ביניהם ביהודים, מיאה
 האד ממחנות-הריכוז. שהוצאו

לאוקיא מעבר אי נשלחה ניר,
 אבי שבקובה. להוואנה נוס,
ה שבנמל התברר מהרה עד

— הנמלים בשאר וכן — יעד
הארורים׳ מסע וורנר: דנאווי

9.15 נסעה שישי, יום

שראלית בטלוויויה 6■ 4 )'11131־1 01■הי
 — 6.35( ג׳ורג׳ לילדים: סידרה •
 מדכר דקות, 25 בצבע, שיתר — 3 ערוץ

 מככב במרכזה אשר הרפתקות סידרת אנגלית).
שווייץ, נופי רקע על ג׳ורג׳, בשם ענק כלב

850( מילר סרני :כלשית קומדיה •
 דקות, 25 בצבע, שיתר — 6 טרדן —

 בתחנת- המתרחשת סידרה אנגלית). מדבר
 דמויות של גלריה ומציגה בניו־יורק מישטרה
 גנבים ובלשים, שוטרים כגון: בתחנה, העוברות
 כוכב בטעות. למקום הנקלעים ואנשים וכייסים,
מילר. ברני של בתפקידו לינדון, הל הוא הסידרה

7. 4 חנלישף 1■ונ
6.40(בעננים כפר :לילדים סידרה •

 דקות, 20 כצבע, שידור — 6 ערוץ —
הטל בהפקת לילדים סידרה צרפתית). מדבר

 תפקידי את בה ממלאות הבובות הצרפתית. וויזיה
המרח ילדים שני על מספרת הסידרה השחקנים.

ובי לסיורים לפעם מפעם ויורדים בעננים פים
 זו מסידרה להנות אפשר שונים. במקומות קורים

הצרפתית. השפה ידיעת ללא גם
 — 6 עתץ — 10.15( קולנוע סרס •

 שבוע כמדי אנגלית). מדבר בצבע, שיתר
 עלילתי סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו בשעה
מלא. באורך

8. 4 עוישו 01*
 מרי של המופע קומית: סידרה •

 — הערוצים שני — 1.45( מור טיילור
 אנגלית). מדבר דקות, 25 בצבע, שיתר

 כעוזרת- העובדת קרייריסטית נערה של חייה על
 מניאפולים בעיר קטנה בתחנת־טלוויזיה הפקה

אח שנים לפני הופקה הסידרה בארצות־הברית.
 סדרות כוכבי אחר־כך הפכו ומשתתפיה דות,

 אסגר אד ברודה, הרפר לארי כמו יותר, חדשות
האהבה. בספינת מקלאוד וגווין גרנט, בדו

 יאומן לא הומוריסטית: סידרה •
 25 בצבע, שיתר — 6 עתץ — 850(

 עם קלילה סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 סיפורים בסידרה פרק. בכל המתחלפים שחקנים

מפתיע. סוף עם סאטיריים-הומוריסטיים

9. 4 שבת יום
8.30( ובנה ג׳ונס העלמה :קומדיה •

דקות, 25 כצבע, שיתר — 6 ערוץ —

 השחקנית עם בריטית קומדיה אנגלית). ,מדבר
נשואה. לא אם של בתפקיד וילקוקם פאולה
 עתץ — 0.40( ערבי קולנוע סרט •

 ערבית). ומזמר מדבר כצבע, שיתר — 6
הטל מגישה הערביים, הקולנוע סירטי לאוהבי

 חדש קולנוע סרט הראשי בערוץ הירדנית וויזיה
מצריים. בירת של הקולנוע מאולפני יחסית,

10. 4 דאשו! יום
 — 0.10( נני עלילתית: סידרה •
 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ

 בתחילת באנגליה מתרחשת העלילה אנגלית).
 אומנת של קורותיה את מספרת והיא המאה

ומח ואילי-הון, בני-אצולה של בבתיהם העובדת
ילדיהם. את נכת

 של שיגעונותיה חדשה: סידרה •
 שידור — 6 ערוץ — 10.15( אמריקה

 סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50 בצבע,
 ויוצאות־דופן מוזרות תופעות הסוקרת חדשה

האמריקאית. ביבשת

11. 4 שגי יום
6.ב0( וקוסטלו אבוט אנימציה: •

 דקות, 15 כצבע, שידור — 6 ערוץ —
 של בכיכובם אנימציה סרטי אנגלית). מדבר

 בשנות האמריקאי הקולנוע של הקומיקאים צמד
והחמישים. הארבעים

 ערוץ — 0.10( אופקים :תעודה •
 מדבר דקות, 50 בצבע, שיתר — 6

שונים. בנושאים דוקומנטרית סידרה אנגלית).

19. 4 וד*שו0 יום
הה בת היידי לילדים: סידרה •
 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 6.10( רים

 יוהנה של סיפורה אנגלית). מדבר דקות, 25
 אנגלית, דוברת בגירסה מובא היידי, ספיירי,

 בשווייץ — העלילה התרחשות במקומות שצולמה
 סטיפן פוליטין, קטיה :בסידרה מככבים ובגרמניה.

דלטגון. ורנייה ארפגום
10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •

 דקות, 50 בצבע, שיתר — 6 ערוץ —
 האחים שני בין הצמוד המאבק אנגלית). מדבר
 משניהם אחד כל כאשר נמשך, ובובי ג׳יי־אר
 על עולה שאינו לטווח רווחים להשיג משתדל

 בינתיים החברה. מניות ברוב לזכות כדי שנה,
 ניהול ג׳יי-אר, של יריבו ברנס, קליף מקבל

בג׳יי-אר. לפגוע כדי אמו, שרכשה חברת-נפט

 פלוס: וחצי שמונה •
 שידור — 11.10 גאנדי
אנגלית). מדבר בצבע,

 המערבי העולם שברחבי בעוד
 את זה בזמן ממש מקרינים

ל פרסי־האוסקר חלוקת טקס
ס הטלוויזיה מקרינה זו, שנה
ה אחד הכנת על תיעודי רט

 המנהיג על המועמדים, סרטים
גאנדי. מהאטסה ההודי

 יאמן לא סידרה: •
 1שי — 11.10( יסופר בי

אנג מדבר בצבע, דור
 מובטחת ריצלזזה הפרק לית).
ה עשיר תעשיין על מספר
מ מחצית לאשתו לתת מסרב
 היא לגירושיהם. כתנאי רכושו

 שהוא בעוד סחיטה,. מתכננת
 :התעשיין בתפקיד רצח. מתכנן

סאבאלס. (״קוז׳אק״) טאלי

מנוטר-דאם הגיבן :והופקינס אףדואן
10.05 שעה רביעי, יום

 פד- שיחרורה את מסדירה פאם
 מהרהרת סו-אלן בית־החולים.

דאסטי. עם ביחסיה שוב

מישפט :דראמה •
שי — 10.20( חמור של
אנג מדבר בצבע, תר

ת).  אירוע על המבוסם סרט לי
 הגרי סגן כאשר ,1881 משנת

 הראשון השחור הבוגר פליפר,
 וסט הצבאית הפנימיה של

חב קצונה. לדרגת הגיע פוינט
בכי לכנותו נהגו הלבנים ריו

 ״חמור״ והכינוי שונים, נויים
 נפל פליפר סגן מהם. אחד הוא

 נגדו שזממו לקנוניה קורבן
 להכשיל כדי הלבנים, הקצינים

ל הועמד הוא בתפקידו. אותו
 בהתנהגות הורשע צבאי, דין

 מן וסולק קצין הולמת שאינה
 הסגןיפליפר: בתפקיד הצבא.

סילם. פרנקלין

חמור של מישפט :סילם
10.20 שעה ראשון, יום

4 .11
 :מקורית סידרה •

 — 8.30( קרובים קרובים
עב מדבר בצבע, שידור
ת). ה בסידרה נוסף פרק רי

 שהופקה המשעשעת, ישראלית
ומו הלימודית הטלוויזיה בידי

הכללית. בטלוויזיה קרנת

4 .12
ח אדמה :בידור •  ת
 שידוד — 10.10( ואש

אנג ומזמר מדבר בצבע,
. ת)  הוא ואש רוח אדסה לי

המפו הפאנק להקת של שמה
 בתוכנית בעולם. ביותר רסמת
 שהד הלהקה של חיה הופעה
.1982 בקיץ לטלוויזיה קלטה

 להציל במטרה חייהם את כנו
 עם פעולה שיתפו הם יהודים.

ה מנהיג את החלוץ. חברי
להורג. הנאצים הוציאו קבוצה
 אהשוויץ :תעודה •

 — 050( ובעלות־הברית
אנג מדבר כצבע, שידור
ת). שלבי את המתאר סרט לי
 אד הריכוז מחנה של המעבר

ה את השמדה, למחנה שוויץ
ה את להביא שנעשו מאמצים

 לידיעת שם המתרחש על מידע
 בעלות־הברית יחם ואת העולם
 מועלה השאר בין זה. למידע

 השאלה על הוויכוח גם כאן
 אד את להפציץ אפשר היה אם

שוויץ.

ראשון יום
4 .10

דאלאס :סידרה •
 בצבע, שידור — 050(

אלי מים אנגלית). מדבר
 חסר־האחריות שהניהול מגלה

 אסון להמיט עשוי ג׳יי-אר של
 ג׳יי- שלהם. עיסקי־הנפט על
 הבורסה. של בסוכן נועץ אר

 ה- מתגלית כאשר נדהם בובי
קריסטין. של תינוקה על ואמת

ש• יום שלי

 הד ויקטור של הקלאסי לספרו
 ה- היצור קוואזימודו, על גו,

נו־ בכנסית המסתתר מיפלצתי
אסמראלדה, ועל טר־דס,

ם ו ע י י מ 1ח

4 .7
ה תעודה: סרט •
 — 050( וארשה על קרב

אנג מדבר כצבע, שידור
 הקרב את המתאר סרט לית).

ה נגד הפולנית המחתרת של
בווא שהתחולל הקרב נאצים,

 השנייה. העולם במילחמת רשה
 מיומנים קטעים שזורים בסרט
 ד שחור־לבן, מצולמים ישנים

 שהשתתפו אלה עם ראיונות
בי־בי־סי. של הפקה בקרב.
 עלו• ברית סידרה: •
 שידור — 1050( שים

 אנגלית). מדבר בצבע,
 המבוססת בסידרה, רביעי פרק
 של האוטוביוגרפי סיפרה על

 בריטן. ורה האנגליה הסופרת
 לחופשה. הביתה שב אדוארד

חב ומות הקשות חוויות־הקרב
 הנפשי. מצבו על השפיעו ריו

 בצרפת לחזית שב אדוארד
יו מאוחר שוב. מתנדבת וורד.

אי לחזית אדוארד נשלח תר
בקרב. נופל הוא שם טליה.

ו11חי*ו^ו1
4 .6

 רודה קומית: סידרה •
 בצבע, שידור — 853(

מר הפרק אנגלית). מדבר
 מביא עוד פת גר אינו טי!
הקו הסידרה מפרקי אחד עוד

 של עולמה על המספרת מית,
נידיורקית. גרושה
ה :טלוויזיה סרט •
 10.05( מנוטר־דאם גיה

 מדבר בצבע, שידור —
טלוויזיוני עיבוד אנגלית).

ה את לקלוט מוכן אינו איש
 יודעים שהכל למרות פליטים,

 תשוב אם בגורלם שיעלה את
לגרמניה. האוניה

ת ב ש
4 .9

 היו הם תעודה: •
 — 8.00( פשוטים אנשים
אנג מדבר בצבע, שידור
ת).  וס- קבוצת של סיפורה לי
שסי הולנדים שחבריה טרוויל

שני יום

516-


