
ברוידא אפרים בעריכת • חדשה סדרהסולד

(212) 2 חוברת )כ״ד( א׳ כרך . 1967 יולי־אבגוסט תשכ״ז תמוז־אב

אלון יגאל 137 לקיומנו ערובה — פעילה הגנה

ברוידא אפרים 144 לטשטש שאין דברים

גורי חיים 150 הימים ששת עד
ליסט גחמן 155 הפוביטי הדיבוק

תכהן ב. 163 הימים ששת ומלחמת הפוביטית האנטישמיות
שליטא אלברטה 168 המלחמה בעית של פסיכולוגיים צדדים

שכטר יוסף 172 לורנץ קונרד של תצפיותיו על שיחה

פיינברג נתן 179 היהודית בשאלה שמקורם הבין־לאומי במשפט מונחים

בן־יופןה ראובן 189 הקבלות
לאנגר פראנטישק 193 פופר הקולוניה

קומם אהרן 201 שטינברג יעקב בשירת עקרונות־יפוד שני

אופנהימר בנימין 207 בובר מ. של במשנתו היחוד אמונת

בובר מרטין מרדכי 226 ומופר דת
דינור בן־ציון 234 בובר עם פגישות שלוש

שכביץ בעז 236 לשונות ארבע

סקירות

קולת ישראל 243 אחרים בעיני
אשכנזי שמואל 249 הגניזה מן חדשים שירים

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

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

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

ל״מולד". שמורות הזכויות כל © .58478 טל׳ ,4449 ת״ד תל־אביב, ,2 פינסקר רחוב



 למיצוי ובאמנות, בספרות היצירה להישגי המופנה עצמאי כתב־עת הוא "מולד"
 הביטוי חופש מתוך בקרתית, ולמחשבה 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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