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חשמ״ה אדר. (,355־354) 25־24 חדשה( )סידרה ו׳ כרך
 353 צ״ל: ;354 במספר צוינה תשמ״ה, אלול, האחרונה, החוברת טעות: תיקון

התוכן

ליף חיים עורך:
 פרידמן רבקה

פרייל גבריאל
המערכת: וער

ווינטר צ. נפתלי המערכת. וער יושב־ראש
סגל נילי המערכת: מזכירת

2 ח.ל.     .................... ראשונים פרקים
5 סדן דב..............................................." . דברים ונושאי דברים — מייזלש משה ר׳ על

12 גלבוע אמיר .................................. )שיר( הנעצמות עינינו
לי......... גלבוע אמיר שירת על למסה מבוא — השמחה וערב היגון שתי שירת 13 רתוק לי
17 ליפסקר אבידוב.......................... גלבוע לאמיר רשויות״ ״שבע בשירת ומשמעות מבנה
33 ארזי רות............................ ז״ל מייזלש משה ולסופר גלבוע אמיר למשורר ניומן פרס
37 פרייל .״.גבריאל..................................״ עץ משוטי ב. הרשת בחיבוקי א. שירים: שני

38 רוטנשטרייך נתן..........................................הזמן במבחן קלצקין ליעקב וארץ״ ״גלות
ירושלים גאית מה יפית, מה ב. וירושלים תונה א. שירים ארבעה

47 זילברשלג יצחק .................................................................עם בן ד.אני זוהרת את ג.
49 דים אריאלה.................................................................. מחתרת מגילת — אסתר
53 גורדון ה. כורש..................................................- ........ החנית בעל קתרוס
56 גוברין נורית      ...... לכיסוי מגילוי - בארון דבורה
63 פרידמן .רבקה........................... הזז לחיים הראשונים״ ב״דורות עיון :לברייה מעבר

74 ש. חדוה........................................................".................. )שיר( וושינגטון ליד
75 לי רינה................................................ כצמחוני עגנון ש״י על :הנפש הוא הדם כי

83 בייזר־בורר רות............................ יזהר ס. אצל הדמויות הצגת בדרכי ומציאות בדיון
91 פינקל יצחק ..............................................-....................... )שיר( פרוע ארמון
91 קוכנסקי אסתר.................................-............................................. )שיי( לזלדה
לי.......................................................-................ דים אריאלה של לזכרה 92 סגל ני
94 רפל יואל............................................ ו״ל בר־אדון פסח של לוכרו :פסח של אגדה
96 מקסימון סעדיה...............................-...................... מקסימון יונתן על הספד דברי

תן................-...............-................................. שמור״ עמך ״משמרת 97 מקסימון יונ
- המקרא בפרשנות חדשה שיטה 99 מירסקי אהרון___________________________.

102 הלפרין שרה....................................................................-......... ברוח שברירים
105 מלמד ישראל__________________________ יהושע ספר להבנת בדרך אבני־נגף

108 נש שלמה......................................-.................................................. חוזי גלגל
110     ................... בלונדון עולמית עברית ברית של השישי הכנס

111 אבשלום  ..............-..... חדשים ספרים בין
113 .....................-.............................- ...................................... ידיעות

!27  ......................... באנגלית תקצירים

)חרצ״ט־חשל״ז( המערכת סנהל משיויביז גושג פרום׳ )תרצ״ט־תש״ט( חנורך סיסד צפ־י( ורב נישרנזגיז יד־פ פיוס•

C 623 ת.ד. בצרון: ooper Station, ,39 טלפון: .10003 נ.י. ניו־יורק 8 5־7 9 8 (2 1 2)

$12.00 לשנה: מינוי דמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


