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(211) 1 חוברת )כ״ד( א׳ כרך . 1967 מאי־יוני תשכ״ז אייר־סיון

הלקין ש. 3 וההתרחקות המרחק

בלוך י. ש. 15 גול די של החוץ מדיניות
סטיינר ג׳ורג׳ 22 הפורנוגרפיה על
ארז יהודה 28 ידיד־נעורים אל בן־גוריון ד. מכתבי

בן־גוריון ד. 31 המכתבים
טוכנר משולם 44 עגנון של החווייתי עולמו יסוד
שביד אליעזר 61 כםיפור־קודש לעגנון "תהלה"
בנד אברהם 75 שלשום" ב״תמול וענשו החטא

ריבנר ט. 81 הסיפור ורוח עגנון

בינק ה. 86 זקש נלי של הליריקה
ברנדסון א. ואלטר 89 זקש לנלי אחרונים שירים על

אורן י. 91 ומשחק חוק
פרייל גבריאל 104 שירים

ש״ץ רבקה 105 החסידות במחשבת המשיחי היסוד

תיאטרון
קלורטן הרולד 112 והבקורת התיאטרון

ותמרורים ציונים
גוריאלי בנימין 116 הסוריאליזם מתולדות

חוזר אור
סופו פ. ברטון, א. 120 ציפוי ללא מראה

רשימות
לורך יעקב 122 בוהר נילם על אופנהימר רוברט

סקירות
אבינרי יצחק 126 ירדן מהדורת הנגיד: שמואל דיואן
דן יוסף 130 אלשיך בדרושי ורעיוני ספרותי מחקר

133 החוברת עם

 בחוץ־לארץ ל״י, 12 לשנה החתימה דמי ירושלים(. ,14 הלל )רחוב בע״מ מולד מפעלי על־ידי לחדשיים אחת יוצא

 בלוית ירושלים, ,1165 ת״ד מולד, מערכת אל לשלוח יש כתבי־יד העמוד. ל״י 400 המודעות שכר דולרים. 6

 ,2 פינסקר רחוב מולד, מנהלת אל לפנות יש והמודעות החתימה עניני בכל יוחזרו. לא אחרת ומבוילת, כתובה מעטפה

ל״מולד". שמורות הזכויות כל © .58478 טל׳ ,4449 ת״ד אביב, תל



 למיצוי ובאמנות, בספרות היצירה להישגי המופנה עצמאי כתב־עת הוא "מולד"
 הביטוי חופש מתוך בקרתית, למחשבה הרבים, למען והטבע הרוח במדעי המחקר

 ועל והתרבות החברה חיי של התחומים בכל והדור העולם שאלות על ואחריותו,
זה. ובדור זה בעולם ישראל ומדינת ישראל עם של מקומם

 "מולד". של דעותיו דוקא ולאו המשתתפים של הן אלו בדפים המובעות הדעות
לדיון. הבאתן על אלא אחריות מקבלות לאור המוציאה והחברה המערכת אין
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