
ברוידא אפרי□ בעריכת ♦ חדשה סדרהכזולז־

(213) 3 חוברת )כ״ד( א׳ כרך • 1967 אוקטובר־נובמבר תשכ״ח תשרי־חשון

ברוידא אפרים 263 אוטופיות שתי
הלפרן בנימין 266 בלפור הצהרת על הרהורים
חוראני ססיל 271 אמת של רגע

הלקין ש. 284 באמריקה הציונות של כשלונה על
פולק נ. אב. 297 הארץ ערביי של מוצאם

מוזלי א. פיליפ 304 השלישי והעולם המועצות ברית
פינקום בנימין 312 ומעשה הלכה המועצות: בברית הלאומית הבעיה
אלטשולר מרדכי 324 הלאומי היהודי והקיום הסוביטית הקומוניסטית המפלגה

גלני ו. מ. 333 בולגאקוב מיכאל :ספרותית תגלית

פריימן א. 341 רשויות שתי
זוסמן עזרא 359 בצהריה ירושלים
בן־ששון הלל חיים 360 תקופתו בסבכי איש :נחמן בן משה רבי

ותמרורים ציונים
קשת ישורון 367 בובות כתיאטרון ציון אהבת
מאפו אברהם 373 מכתבים שלושה
דינור ב. בהקדמת

קרטון־בלום רות 376 לך" תעשה לא ברזל כ״אלהי ציוריים מוטיבים
סקירות

ברור י. א. 385 ועדן תימן יהודי של ודמותן עברם
כהן י. חיים 388 מתי? — גלויות מיזוג

391 שנתקבלו ספרים

 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, 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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