
 
 
 

ברוידא אפרים בעריכת • חדשה סדרהמולד

(233) 23 חוברת )כ״ז( ד כרך • 1972 פברואר תשל״ב אדר

דורדין טילמן 463 סין של החדשות פניה

טון טסה מאו 475 שירים שני

מעץ מתתיהו 476 ברוכוב של בפרוגנוזות הערבים

שפרבר מנס 488 הטרור על פסיכולוגיים הרהורים

אטינגר שמואל 500 בברית־המועצות יהודית תרבות של סיכוייה

עגנון ש״י 508 הגדול המועצות בית

גולן ארנה 513 עגנון לש״י המות מחולת

מלץ ד* 524 שלשום" "תמול לבין ומכאן" "מכאן בין

צויק יהודית 532 עגנון בעקבות עגנון

ליבס יהודה 540 הקדוש האר״י שיסד לסעודות־שבת זמירות

תשבי ישעיה 556 כסופר־השכלה — שפירא הרמן צבי

תיאטרון

אביגאל שושנה 580 יפו" של "הצוענים :בתיאטרון משחקים

וסופרים ספרים

יודפת אריה 587 הסוביטיים־ישראליים היחסים ראשית על נמיר

590 שנתקבלו ספרים

בחוץ־ ל״י, 15 לשנה החתימה דמי ירושלים(. ,14 הלל )רחוב כע״מ מולד מפעלי על־ידי לחדשיים אחת יוצא
ירושלים ,1165 ת״ד מולד, מערכת אל לשלוח יש כתבי־יד העמוד. ל״י 600 המודעות שכר דולרים. 7 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 המובאות הדעות
לדיון. הבאתן על אלא אחריות מקבלות לאור המוציאה והחברה המערכת אין
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