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 מניצולי אחד המלון של ללובי בכניסה רוקד מאושר, אךנעליים בלי
מיכנסיים. זוג שלו הפיג׳מה נול ללבוש שהספיק הדליקה,

 בשנמלטו יותר צנוע בלבוש הסתפקו המלון מאורחי אחרים רבים סטודנט. — שוטר לידו
מהמיטות. אורחים ולהוציא דלתות, לפרוץ החילוץ אנשי נאלצו מיקרים בכמה ממיטותיהם,

 והאט- מכוניות־־!הפיכוי ילצולי **
 דממת את לפתע שקרעו ביולנסים, 4

 במוצאי חצות לפני קלה שעה הלילה,
ממי החרידו שעבר, בשבוע הרביעי היום

 שנתם. את כבר שנמו אזרחים טותיהם
 ועוררו זו, בעיקבות זו שעטו המכוניות

 ׳לאחר- מייד אסון. תחושת בעיקבותיהן
 הילטון הידיעה: העיר את שטפה מכן

 של בבתי־המלון והמפואר הגדול בוער!
באש! עולה תל-אביב

תפ למילוי המקום, אל שמיהר למי אד
 ציפתה חינם, במחזה־מתח לצפייה או קידו

קלא מיקרה שזהו הסתבר במהרה הפתעה.
 צורה במהרה שילבש עשדבלי-אש, של סי

. חוגג. פסטיבל .של

 לצפות הירקון, רחוב מצד המלון, אל
בפס פעיל חלק ליטול שזכו כמאושרים

וההתרגשות. והפירות המשקאות טיבל
הקבו הפרפרים מן הוץ שם.- היו כולם

 מייד תפסו אלה כמובן. האיזור, של עים
 שהגיעו השוטרים מריכוזי מתאים מרחק

 המצב. על להשתלט לסייע כדי למלון,
 הצטרפו מצב, כילל נוצר שלא כיוון אך
 — השונות ליחידותיהם — השוטרים אף

צווא את עטרו אחדים הגדולה. לשימחה
כאי המלון, רכוש צהובות, במגבות ריהם

 בלהבות ממילחמת־חורמה זה־עתה שבו לו
 מאמציהם על וכאות־הוקרה משתוללות.

הנ שמיהרה הקל בכיבוד להתכבד מיהרו
רחבה. ביד לספק המלון הלת

ובלונים שנויות
הראשוני בכיים את דחו ובלונים

 שלא כמעט והם נהדרת, חגיגה היתה לילדים
 ממתקים המאורע. של הבלתי־נעים הצד את הרגישו

מהמיטות. לצאת שנאלצו הילטון, של הקטנים אורחיו של

 ראש־עיריית של ׳ הצוהל |1]1ן1
 היה גריפל יגאל תל־אביב, ן ■י י*■ י

 הילטון. למלון שהגיעו הראשונים בין
גלי־צה״ל. מתחנת כתב־מראיין לידו,

 היו למקום שהגיעו ״כוחותינו״ ראשוני
 תל־ מישטרת ישל המרכזית היחידה בלשי
 לפנות המלון אנשי בידי שסייעו אביב,

 למטה, ולהורידם מחדריהם האורחים את
 הכבאים, גם הגיעו בינתיים הלובי. אל

 הדליקה, מקור את לאתר בניסיונות והחלו
 של העליונות קומותיו את בעשן שאפפה
המלון.
 מצוי המוקד כי התברר, קצר זמן תוך
ה .15ה־ בקיומה ממעליות־השירות, באחת
 ובינתיים חובתם, את למלא ניגשו כבאים
 בקומת־הקרקע שהתחוללה החינגה, נכנסה

גבוה. להילוך אליו, ובכניסה המלון של
ול במהירות, התארגנה המלון הנהלת

 כיבוד, הוגש הנרגשים האורחים עשרות
 וכי סכנה, כל צפוייה אין כי להם ונאמר

 בכליון־עיניים, הכל ציפו שלהן הלהבות
 לחגוג הכל התפנו עתה תפרוצנה. לא
 של משוטטי־הלילה המופלאה. ההצלה אס

 לחזות ובאו נקבצו הסמוך גן־העצמאות
ש וכאלה עוברי־אורח, סקרנים בהצגה.

העולה הסוללה על טיפסו במייוחד הגיעו

 אנשי קיבלו שהתמלאו־בעשן לקומות טרמפהגונה עד טלוויזיה
 ללא שעמדו הכבאים, מידי הטלוויזיה צוות

 להסריט יצליחו שצלמי־הטלוויזיה כדי הופעל הכבאים של ההידראולי הסולם תעסוקה.
אש. ללא עשן סתם ושזה אמיתיות להבות עבורם להשיג שאין שהתברר אחרי משהו,
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