אלה הו התמונות הואשתות שר מלוו־ה

של

מראה מתחת רגשו

שני גשרים משמשים מעבר להולכי רגל
בתוך גן־העצמאות המורחב .חזית־המלון
 .בנוייה בצורה זיגזגית ,כך שאפשר לראות מכל חדר את מראה היס־התיכון והעיר.
.חוץ משלוש דירות־פאר מיוחדות ,מורכב המלון כולו מחדרים יחידים ,המרוהטים ללא פאר.

המסחרית ובכשרונו כשחקן גולף .אבל לר
קוד פעמיים תוך שבועיים ,זה כבר יותר
מדי ,אפילו לגבי אדם שיש לו ס/ס 30מ
מניות חברה שרכושה כ־ 350מיליון דולאר.
כדי לא לקפח אחד משני הוזילטונים,
החליט הילטון הזקן לא לרקוד בשניהם.
★ ★
★
ך* ל פתיחה של הילטון חדש מלווה
 *2בשמחה גדולה .שמח לא רק לחומים
בפנים המלון ,אלא גם מחוצה לו.
בפורטלנד ,ארצות־הברית ,נטלו מוזמני
נשף הפתיחה את רהיטי המלון והטילו
אותם לבריכת־השחיה ,יחד עם תמונתו
של קונראד ,המתנוססת בכל אחד מבתי
י,מלון הנושאים את שמו .בנידיורק צויר
,צלב־קרס גדול ,וברוטרדאם אירע קצר
חשמלי בדיוק כשכל האורחים התלבשו
לקראת הנשף .במונטריאול הפגינו תוש
ביה הצרפתיים של העיר נגד הענקת
שמה של המלכה אליזבט למלון ,וברומא
לחמו הקומוניסטים בהקמתו עד לפתיחה.
גם בתל־אביב עוד עשוי להיות שמח.
אחרי שהועלה חשד כי החברה שבנתה
את המלון — בעיקר בכספי הלוואות ממשל
תיות — הגזימה במחיר הקמתו ,נשלח
עורך־דין מיוחד כדי לבדוק את חשבונות
החברה בניו־יורק .יש להניח כי הוויכוח
הציבורי סביב צורת המימון של ההילטון
הישראלי ,שכבר החל בכנסת ,עוד יכה
גלים .אולם בינתיים יכולים מתרחצי חוף
הים בתל־אביב לחזות כבר בעשן המיתמר
מתוך ארובת המלון ,שמיטבחו נמצא כבר
בהרצה מליאה ,והלמות הפטישים של 500
הפועלים העובדים בקצב קדחתני ,כדי ל
סיים את בניית המלון במועדו ,מתערבת
במוסיקת הרקע השלווה המושמעת כבר
במסדרונות המלון.
עוד כמה שבועות ,והישראלים לא יצטר
כו להתבייש עוד .הם יוכלו לומר בגאוה:
״גם לנו יש הילטון!״ כי כפי שאמר אחד

הנוף מנעו לחלון הקו8
ממנהלי החברה ,״על שלושה דברים עומדת יוקר
תה של מדינה — על הקאדילאקים שבכבישיה; על
קו התעופה הלאומי שלה ,ועל ההילטון שבה.״

ה ! * □ ! * | | ת |  | " 1 | 4י בתוך גרס־מעלות לולייני הבנוי משיש איטלקי ,הקים הפסל
|  / 1 | / | 1 1בוקי שוורץ ,חתן פרס דיזנגוף ,פסל מופשט תיאורטי.
הדוגמנית היא אידית קמחי .יוחנן דמון ,מנהל המכירות של המלון ,קבע :״לא רצינו ליצור
כאן אי אמרוקאי .השתמשנו עד כמה שאפשר בחומרים ובאביזרים מתוצרת מקומית.״

קונראד הילטון לא ירקוד בנשף הפתיחה
החגיגי של מלון הילטון בתל־אביב ,ש
יערך בעוד חזשיים.
הדבר הפך כבר למסורת .בכל נשף
פתיחה של אחד מ־ 65ההילטונים הפזו
רים ברחבי העולם ,מתפנית רחבת ה
ריקודים .תזמורת כמורות מרעידה מית
רים ,והאיש שהאימפריה המלונאית הגדו
לה ביותר בעולם נקראת על שמו ,בוחר
לו בת־זוג ויוצא לרקוד סולו ,רקוד ש
בדור השייק אין יודעים אפילו את שמו
— הווארשוביאנה.

מנהלי ההילטון התל־אביבי הועידו בבר
את בת־הזוג שתרקוד עם הילטון — או
רה נמיר ,רעיית ראש־העיר .אולם היא
תצטרך כנראה להסתפק בבעלה .כי שבו
 עיים בלבד אחר חנוכת ההילטון בתל-
אביב ,בנשף מרהיב אליו יוטסו  200אור
חים נכבדים מארצות־הברית ,בריטניה וקנדה
— ייחנך הילטון נוסף בתוניס.
בגיל  78יכול קונראד הילסון להרשות
הדוגמניות
אידיתקס־ לעצמו לצאת במחול ,מה גם שהוא מתפאר
בכושרו כרקדן לא פחות מאשר ביכולתו
■ חי ו,ולילי סלמן מציצות מחדר חיסום־האוכל.

חימום לשתיים
ו חי
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אלמוגי הנחושת

בכניסה משמאל של המלון נמצא באר־
המקושט באלמוגי־נחושוז.
האלמוגים
משמאל ,פאמיה עם אלמוגים אלה ,שתמולא במים .התיכנון האדריכלי הוא מקומי.

חדו סט
ארבעה קיבוצים.

