
ה ה יו ח כ ש  פרנקלין של מלבו נ
 נשיא־ארצות־ של בנו הבן, זבלט
בבחירות. לאחרונה שנכשל מנוח,

ל ״! ש ו מ ה פיין, סידניי והן ג׳ : ו
 בבואו נעימות הופתע !נסילבאניה,

זיוה. של לכבודה שנערכה פנים,

 הושטה המצחיק, המראה בעל הקטן, טוס
 הי־ !יד איזו לי. לעזור ושרירית גדולה יד

 אלוף־העולם סרצ׳יאנו, רוקי של ידו זו תה
פני. את לקבל שבא כבד, במשקל באיגרוף

 הגדול המתאגרף היה פליאתי למרבית
 לגרוסינגר בא הוא וטוב־לב. עדין טיפוס

 ל־ צריך שהיה קרב, לקראת להתאמן כדי
ב כלל הופתעתי לא שבוע. כעבור הערך

 עוד יריבו את הפיל הוא כי לי היוודע
 מוצק. כסלע נראה הוא 1 הקרב בראשית

 להחליף נעים יותר שהרבה משערת אני
מהלומות. להחליף מאשר מלים׳ אתו

חבר לעיסוקים פנאי לי היה לא אולם
 באותו עוד למלאכה. לגשת עלי היה תיים:

הקיי של הגדול באולם אלפים נאספו ערב
ה בנה גרוסינגר, פאול היה מארחי טנה.

הארו הקייטנה. מייסדת ג׳יני, של מקסים
 ישראלים, ביינות מתובלת היתד, הדשנה חה

 נעים הנאספים. לפני הוצגתי לאחריה ומיד
 יין לשתות יוסיפו מהם שרבים לחשוב לי

סוף־ומיהם. עד ישראלי

ונתמים 350.אסד ראיון
 העניינים התפתחו לניו־יורק שחזרתי לאחר

 עם ראיונות אסיפות, פגישות, במהירות.
 חלף זה כל — ואנשי־טלביזיה עתונאים

 לעצמכם לתאר לכם יהיה קשה כהרף־עין.
 אינכם אס אלה, ראיונות של חשיבותם את

 אחד ראיון : לעצמכם תארו במקום. נמצאים
 של כוכב־הכתבים בויל׳ האל עם בלבד

וחמי מאות בשלוש הופיע פרס, אסושייטד
!ברחבי־המדינה עתונים שים

ב חשובות בתוכניות הופעתי בטלביזיה
 הצופים וקהל — מאזיניהן מספר אשר יותר,
 גם הופעתי מיליון. 40ל־ מגיע — שלהן

 הושמעה מהופעותי באחת כי לי זכור ברדיו.
 ה־ האמריקאי המשקה על מסחרית הכרזה

לחייך. שלא יכולתי לא קוקה־קולה. ׳מפורסם
 :והעיר ההכרזה באמצע הפסיק הקריין

יכו הייתם תחנת־טלביזיה. כאן שאין ״חבל
 מלכת־ של החמוד חיוכה את לראות לים
 זיוה? מחייכת, את מדוע הישראלית. היין
?״ בישראל קוקח־קולה האין

 וכמה כמה לנו יש ״אבל עניתי, ״לא,״
מצויינים.״ משקאות
 לדבר הקריין החל כאשר יותר, מאוחר

 הפסיק הוא שנית. חייכתי סוסי־מירוץ, על
 גם לכם אין ? ״מה :בתמהון ושאל שנית

?״ לכם יש מה כן, אם ? סוסי־מירוץ
 יפות, נשים לנו ״יש : רגע אף היססתי לא

״נפלא ויין — חמודים גברים  פרץ הקהל !
הקריין. גם היה המריעים בין בתשואות.

 התחנה הוצפה השידור נסתיים בו ברגע
התל המטלפנים כל טלפוניות. בקריאות

 לי טלפנה אחת אשר, ויינותיה. מישראל הבו
קילומט 3500 של מרחק — מקליפורניה

מ נהגתה שהיא לי לומר כדי רק — רים
.,הופעת

ה ס אל של פי שר י
 ה־ה עבודתי של ביותר החשוב החלק

 היו אלה סוחרי־היין. עם הפגישות 55
יינות את למכור ימשיכו אשר האנשים

)14 בעמוד (המשך

ו מ . כ ץ ר א  להפליא דומה שמאחוריו הבניין ישראלי. קיבוץ כל של מדשא שונה אינו והעבות הירוק הדשא כ
 זהו אלפי־מילין. מרחק מישראל המקום רחוק דבר של לאמיתו בחיפה. מקדש־הבאהאיים של המוזהבת, לכיפה
הקפיטול. מתכונת לפי שנבנו דומים, בבניינים נתקלה שפיר זיוה ארצותיהבוית. בוושינגטון, הקפיטול בניין
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 הזרקורים מבוכה. מלאים היו בהופעת־הטלביזיה שפיר זיוה של הראשונים רגעיה ! *
 ברחבי־המדינת אנשים מיליוני עיני כי ידעה היא אותה. הבעיתו הכבדות ומצלמות

כהלמג זר! תפקידה את מלאה במהרה, התאוששה הי£ אולם תנועותיה. כל אחרי

ם ש . ״ ״ ש מ ש ־ ן י ו ט  הענפה, האמריקאית העתונות על־דפי הופיעו לה, דומות אחרות, וכותרות זו כותרת ש
שן את אמריקה, על־פני זיוה של סיורה כל מ טו'  של לעיניהם — הישראלי היין של שמעו ואת — שמה הבלי

צלמי־העתונות. מיטב מעשה־ידי זיוה, של תצלומיה גם מצורפים היו שלכתבות מאליו מובן אלפי־קוראים.


