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 השמש קרני ניצול באופן הוא היתרון ויש. יש
ו המבורכות. ד י י מ  הראשונה החברה היא ת מ

 בינלאומי, מוניטין ובעלת בישראל, והגדולה
בביתך. מים לחימום השמש קרני בניצול שהחלה

ת שמש דוודי — נכון י מ ו ר י  בעלי (היחידים מ
 שמש מדוודי במקצת יקרים הם סלקטיבי) ציפוי

 דוד רוכש כשאתה הגדול: היתרון וכאן אחרים.
י רו מי שמש  דוד את רוכש פשוט אתה ת* מ

 שאתה עוד מה להשיג. שאפשר ביותר הטוב השמש
מצוין. והשרות שנים 5ל- ממשית אחריות מקבל
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מה בשיק מורגש האהרון בזמן
 כהו־ גוסאוויר. ריפוד בהוסר קור
 בפפר־סבא. שם באותו ההברה צרת

 המה' את מבהישים אינם היצרנים
 יב. בביקיש אותו ומסבירים סור,

ה שבדל ד !י  השנה לעומת ניירת :
 לארץ. בהוץ ונס בארץ נם ^!עברה.

^י  ב־ הניפש מהנה סלוויאהדיס. ■
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ם מודה נבוכי
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 מורי על להגן נועד אשר החוק, של שמו
תל של זרועם מנחת היווניים בתי־הספר

לעו הסרט, של מטרתו הכושלים. מידיהם
 התלמידים את להציל כנראה היא זאת, מת

מו של כעסם מנחת מצליחים, הלא־כל־כך
וחטרי־ד,רחמים. המנוולים ריהם

ואכ נוקשה מורה הוא אנדריאס פרופסור
ב גם כזה להיות וממשיך בבית־הספר, זר

 בבית, שלו שהקורבן אלא הפנאי. שעות
 <זואי מריה והיסה, הבלונדית בתו היא

 הוא ג׳ורג׳יו, מריה, של ידידה לאסקארי).
 של מנוקשותו היום בשעות הסובל תלמיד,

 הבתולית מצניעותה הערב ובשעות האב,
מריה. של

 לעשות יכול הוא אין האב־המורה נגד
 אפשר — מריה של הצניעות נגד אך דבר,

ה חברתה של צניעותה בחוסר להשתמש
רולי. סובר״

 בדיר פתאומית. חושים התפרצות
הח מחליטה והיא למריה, הדבר נודע מקרה

 לפני עוד לג׳ורג׳ו תתמסר היא נועזת: לטה
להת מוכנה שאינה משום פשוט הנישואין,

 של המושלם בגופו אחרות נערות עם חלק
 מכל יותר מבוגר הנראה השמינית, תלמיד

ממוצע. אוניברסיטה בוגר
יו ורעמים, סופות וברקים, מטרות לאור

ה מריה ליד שעתיים במשך ג׳ורג׳ו שב
 אפילו להסיר מצליח אינו כשהוא ערומה,

 פתאומית התפרצות־חושים רק עניבתו. את
המצב. את מצילה מריה של

 היתר. שההצלחה מתברר חודשיים כעבור
ל ומוכרחה להריון, נכנסה מריה מלאה:

 הטוב שמו ייפגע שמא מיידית, הפלה בצע
המוסר. שומר אביה, של

 בביתו גרה לעלילה, סיבוך להוסיף כדי
 נראה בושה. חסרת זונה הצנוע האב של

 הוא המורה־האב של בחיים העיקרי שייעודו
 מבית־ חסר־הבושד, היצור את לסלק —

והמצוחצח. המהודר הקומות
ש העובדה מלבד טוב, כמובן הוא הסוף
 לבית־ נכנסים ג׳ורג׳ו של מחבריו ארבעה
 סכינו תחת ונפטרת כמעט מריה הסוהר,

 אך שמת. כמעט ג׳ורג׳ו ואפילו הרופא, של
 לנצח. לרע יניחו לא טובי־הלב היוונים

והאכ הנורא האב ואפילו מבריאים, בולם
ה תוך אל לצחוק ומוכן אנושי, הופך זרי

מצלמה•
 הטובים הרגעים נעים. קור כמקרה

 היוונית, השירה רגעי הם בסרט, היחידים
 בעלת זמרת מפי במקרה בסרט המשומעת

 כל מדי. מעטים אלה רגעים אך נעים. קול
 במידה חסר״מתח ואפילו מלודרמטי, השאר

מחרידה.
ה ואם־כי וצעירים, חביבים השחקנים

 או הברקה כל הסר הוא — נקי בימוי
 שיגרתי כד. תסריט שיצדיקו מקורי, רעיון

 דמעות סוחט בגדר נשאר הסרט ובנאלי.
מזו־ אירוטיקה רגעי כמה בצירוף טיפוסי,

 הצופים לצורך סתם, עירומים וגופות ייפת,
הצעירים.

ל גיאומטריה חי ת מ □ ל
 אר• ;תל־אביב (אלנבי, נוצצת אחכה

 הנוצץ כל שלא שוב, מוכיחה, צות־הברית)
 פח. נשאר נוצץ, הוא אם גם ופח, זהב,
 טיפש־ רק ליפול עלולים הזר, הנוצץ בפח

 הוא כשהפתיון משועממים, ומטה, עשרה
 ומטופשות, נוצצות עיניים זוג שירים, שני

ומכוער. מרופט וכלב אחד, סנאטור
 סלייד גורדון בין כלל נוצצת אינה האהבה

 ובנה הפרטית, המכללה גאון סנדס) (טומי
 לבין צעידה, הנראית מבוגרת, אמא של

 מטומטמת־ הצעירה הנערה הולוביי, בלייט
מצ שהיא בעוז, לשכנע המנסה העיניים,

בגיאומטריה. מלבד לימודיה, בכל ליחת
 של ובתו אותו, המזניחה האם, של בנה

הפו בחייו מדי העסוק מצליח, סנאטור
 לא הם נועזת: החלטה מחליטים ליטיים,

 אלא הקייץ, לחופשת הוריהם אל יטעו
 אי־שם סלייד, הגברת של הפרטית לחוילתה

 כדי — ארצות־הברית בדרום חוף־הים על
.גיאומטריה• ללמוד

 היה סביר, תסריטאי החשקן. המלח
 והמתעוררים הצעירים הזוג בני את מכניס

 מבטיחים שהיו ונרגשים, סוערים לחיי־מין
 על הקרנה של רבים שבועות ספק ללא

 נוצצת, אהבה של המוגבל המחבר אך הבד.
 בים שיט מאשר יותר, להמציא הצליח לא

 מובנת בלתי וטביעה לחלוטין, סוער בלתי
 את להפגיש כדי אך־ורק עצמו, ים באותו
 והחשקן הנועז המלח עם התמימה, בלייט

 ג׳וספי הקטיפה: קול בעל האיטלקי המהגר
(פביאן). לאבארבה אלברה

 מאחר המלח, בג׳פי מיד מתאהבת בלייט
 יחסים אלא אינם גורדון, עם יחסיה וכל

 מאיים שנוצר, המשולש .אך גיאומטריים.
ה גורדון של הנפשיים חייו את להרוס
אומלל.

 מרגישים בינתיים פרועה. אורגיה
 של בהיעלמם העקרים, הביטניקים הורי

 אותם מביא אחריהם, יסודי חיפוש יקיריהם.
 אורגייה, של בעיצומה האם, של חוילתה אל

 הבנות, תומת את המסכן היחיד הדבר שבה
המסיבה. של בעיצומה ג׳סי, של שירו הוא

 אח לנשק ג׳סי מנסה המסיבה כדי תוך
 אוהבת שהיא אותה שמשכנע מה בלייט,
 סוף־סוף הסוחט גילוי גורדון, את בעצם

 הגדולות, הלחות מהעיניים גליצרין דמעות
ה הנערה של אנושית, הבעה כל חסרות
קטנה.
 לולא בשלום, מקומו על בא היה הכל
 ההרס את המגלים היקרים, ההורים הגיעו
 מהשתז־ כתוצאה — לחוילה שנגרם הרב

 ג׳סי. המלח חברי של הפראית ללותם
בינ נגמרת הצופים של הטוב למזלם אולם
משכ דקות חמש ותוך חופשת־הקייץ, תיים
 ואת האב את הבורחים החוטאנם נעים
 לילדיהם, יחסם את לשנות שעליהם האם,

 לבלות הצעירים יסכימו הבאה, בפעם ואז
הוריהם. עם הקיץ את

1351 הזח העולם

״4000 כ,,חוק (ימין) לסקארי זואי
מזוייפת אירוטיקה


