
בחוברת ומה מי
 ף, ו ה ק נ י פ ־ ר ש א שלקלרה האוטוביוגראפי הספר מתון קטע מפרסמים אנו החוברת בפתח

 הולנד. יהודי שבקורות והייחוד מקורי אישי ניב מביע שחיבורה הולנד, ילידת ומחנכת, סופרת
.1963 בשנת עם־עובד הוצ׳ ״לעם״ בספרית בעברית הופיע כוכבים״ ״ילדי ספרה

¥
 על המבוססת בעבודה סוקר בפתח־תקוה, בית־יד־לבנים מנהל כיום המשמש אורן, ברון
 בנתיבות בליטא יהודיים פליטים הצלת דרכי את ועיבוד־תעודות, עדויות אישיים, זכרונת

הרחוק. המזרח דרך שהובילו

¥
 הגורמים על דעתו את בסקירתו מבהיר לודז׳, בגיטו מחתרת איש לשעבר פודה, ל ב י י פ

בגיטו. ההתנגדות תנועת של השונים ולמחדלים זה גיטו של המיוחד למצבו

¥
 עיניו ממראה מספר רומניה, בבוקרסט, מקודם בת״א, ומורה־הוראה רב גוטמן, צבי הרב

לעיניו. בניו שני נרצחו כאשר בבוקרסט, הפוגרומים בימי עליו שעברה ומהאימה

¥
 אומות וחסיד אושביץ־בירקנאו במחנה המחתרת מראשי מאוסטריה, נוצרי ן, גביי נ ל הרמן
 והנורא הגדול וההשמדה הריכוז במתנה המחתרתית הפעולה תחומי את מתאר העולם,

הנאצית. שבאירופה

¥
 בזמנו שנרשמה מאלפת תעודה מביא יד־ושם, של הבכירים מהעובדים קרמיש, יוסף ר ד"
 זו תעודה ומלווה ברסלב, שמואל וארשה, בגיטו המרכזיים המחתרת מפעילי אחד ע״י

השניה. העולם במלחמת ופולנים יהודים בין היחסים על מאלף במבוא

¥
 עיקרה המנוח. אש שאול ד״ר של לזכרו בערב שהושמעה הרצאה לדפוס מביא וייס אהרון

 היודנראטים של ובייחוד היודנראטים מוסד להערכת קווים — ההרצאה של
ה. י צ י ל א ג ב

¥
 יהודים של מקומם יצחקיעל שלמה של מחקר מעבודת ראשון חלק מפרסמים אנו

הראשונה. העולם מלחמת בשלהי הונגריה במהפיכת

¥
 מפרסם בן־אילן, באוניברסיטת השואה לחקר הקתדרה ראש י, צק ז׳ דבור מרק "ר ד

מקיף. ממחקר חלק מהווה המאמר השואה. בימי אסטוניה יהדות על מאמר

¥
 גנראל של המדיניות את מתאר בפריס, סורבון באוניברסיטת אסיסטנט כספי, אנדרי ר די׳

.1943 ויוני ינואר שבין בתקופה אלגייר יהודי כלפי אליו והמקורבים זיירו
סלובאקיה. יהדות שואת על ביבליוגראפיה ילינק ישעיהו ד״ר מביא ספרים על במדור

¥
לאחרונה. שהופיעו וארשה גיטו על תיעודיים ספרים שני סוקר גוטמן, ישראל
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