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המיליונר

 הספיק לא בישראל, העיתונות בענף מי,
הישר המיליונר על בדיחות להרביץ כבר
 בתופים שהבטיח קוק, הילל האמריקאי אלי

 — חדש צהרון להוציא ובמצילתיים
 מהעסק יצא לא מודעות־פירסומת ומלבד
 להיחנק המלגלגים כל יכולים עתה, כלום?

 לא אמנם הוציא. גם הוציא קוק בליגלוגם:
 אבל — ירחון רק בינתיים אלא צהרון,

צנועות. ההתחלות כל
נוער עיתון זהו ומשלם. מדכי רק
 שבי־ הוק, אד אותו, שעורך לא, למה בשם
 בשם בתל־אביב, הרצליה בגימנסיה עיסט
ב בדיוק שוכנת המערכת ).17( בדש משה

 של המערכת לשכון היתר, אמורה בו כתובת
 וב־ העיתון־שלא־יצא־של־קוק, הערב, חדשות

 טבין ל״י 1,600 קוק השקיע הראשון גליון
ותקילין.

והשחר הממושקף בדש מספר
החדש: העיתון הולדת על חר

הגימנסיה. בעיתון לכן קודם פעיל הייתי

כדש עורך
לדוש מוזמנים כולם

 להוציא שרצינו צעירים של קבוצה היינו
 הילל עם אותי היפגיש מישהו אחר. עיתון
 להוציא רוצה אתה ״אם אמר: הוא קוק.

 תכתוב אתה אותו, אממן אני תוציא. עיתון,
שלך.״ החבר׳ה עם יחד אותו

 הוא שלנו. בעבודה מתערב לא בכלל הוא
 הוא יותר. לא אבל שיחות, איתנו עורך
 צריכים כשאנחנו דבר. שום כותב לא עצמו
 מבקש או צ׳ק לנו נותן הוא אז מה, דבר

חשבון. אליו שישלחו
 ש מיקרית קבוצה היא הנוכחית המערכת

תת או תגדל הזו המערכת יחד. התכנסה
 כל הקוראים. להתייחסות בהתאם — קפל
מערכת. חבר להיות יכול אחד

בדש. של דבריו כאן, עד

 ניצלו וחבריו בדש ? שדה־קרב למה
 מה את לאוורר כדי המיליונר מתנת את

מסת אותם, שמטריד ומה אותם. שמטריד
בעולם. דבר כל כמעט זה בר,

עצ העורך העלה מהבעיות חלק
למח ״החוג הכותרת תחת מו,

עצמית״: שבה
 לצעוק! בחופשיות, להתבטא ברצונכם אם

ולק כף, למחוא רוצים ואתם לכם טוב אם
 עצמכם את מוצאים לא אתם אם הידד! רוא

 כנוער קיימים עדיין אתם ואם ראי! בשום
 החופשית הנוער במת אל אלינו. בואו —

ו דת מין, צבע, של קדומות, דעות מכל
השקפה.
ב עוסק אלון יגאל ביחד. ונחשוב בואו
 מוטל כן ובטלוויזיה. ברדיו בתרבות, חינוך,

 הממשלה. ראש סגנות של העומס עליו
ה על המופקד האדם החינוך, שר מדוע

 מפלמוית? אישיות הוא — המחנך מדיום
 ישמח מומחה החינוך שר יהיה לא למה

במקום השרים), שאר כלפי גם אמור (זה זה
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