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 1944 ינואר הונגריה, יהודי השמדת ערב אסה"נאזעקתמד.

 .  היהודים להצלת ותכניות ועדות ועידודנ
 הצלת לארגץ מקאנטרבורי הארכיבישיףדרישתמה.

 *. 1943 מרסהיהודים,
 1943 אפריל ברמודה, לועידת ארה"ב יהודי ועד תזכירמן.
 . 1943 אפריל בועידת-ברמודה, הפתיחה נאומימז.
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321 . 1943 אפריל י ועידת-ברמודה, של הודעת-המסכום:מח.

323 1943 מאי ועידת-ברמודה אחרי הבר' בבה"ננאומיםמט.
 המלחמה", פליטי למען "ועד לכונן רוזווטלטהחלטתנ.

328 . . . . . . . . 1944 נוארי
 בניו-יורק, יהודית אסיפת-מחאה שלקריאת-הצלהנא.

329 . . . . . . .. 1944יולי
 הפליטים בעית לפתרון הנסיונות . פרשתסיכוםנב.

330 . . . 1944 מקדונאלד, ג'מוס סיר שלהיהודים

מ0-3ע . . . . . . .. ת ו מ לחו מלברוג
 332 1943 מאי גיטו-וארשה, חיסול על נאצי רשמי דו"חנג.

 והספר- היהודים והנידחים הפליטים בעית,וע.
1ע-מ3 . . . . . . . הבריטיהלבן

 341 1938 יולי לועידת-8יויאן, היהודית הסוכנות תזכירנד.

 בועידת-8תיאה ארה"ב נציג וטלנאום-הפתיחהנה.
345 . . . . . . .. 1939יולי

 הצלה למעשי הבריטי בבית-הנבחרים ציריםדרישתנו.
348 . . . . 1938 נובמבר גרמניה, יהדותשל

 פליטים אלף 100 לעלית היהודית הסוכנותתכניתנז.
350 . . . . . . 1938 נובמברמגרמניה,

351 . . . . . 1938 דצמבר הנ"ל,להצעה הבריטי מיניסטר-המושבות של השליליתתשובתונח.

 עלית בדבר הבריטית הממשלה של הספר-הלבןנט.
351 . . . . . . 1939 מאי לא"י,יהודים

352 1939 יולי לארץ, העליה הפסקת על א"י ממשלתהודעתס.
 ההודעה על היהודית הסוכנות שלהצהרת-מחאהסא.

353 . . . . . . . 1939 יוליהנ"ל,
353 1939 אוקטובר באירופה, ארצות-האויב יוצאיליהודים לא"י הכניסה איסור על הבריטית הממשלההחלטתסב.
 "מטרומה" האניה טיבוע על היהודית הסוכנותהודעתסג.

354.... . . . . 1942פברואר
355. . 1942 מארס "סטרומה", לאסון הרשמיההסברסד.
 רשיון-עליה על הבריטי מיניסטר-המושבותהודעתמה.

356.... . 1943 פברואר ילדים,ל-4000
 שאלת על להאליפאכס ווייצמן ביןחליפת-מכתביםסו.

357.... . . . 1943 מארסההצלה,
359.... . .. 1945 יוניעליה, רשיונות- אלף 100 להקצבת היהודית הסוכנותדרישתסז.
* במחנות הנידחים מצב על האריסין ג. ארל שלדו"חסח. 363.... .. 1945 יוניבאירופה,
 ועדת-החקירה של בדו"ח הנידחים מצבתיאורסט.

367.... 1946 אפרילהאנגלית-אמריקאית,

תצלומים
374..... הנאצית באירופה היהודי אות-ההיכר1.
376...... ה"שטירמר" של עלילת-דם גליון2.
378..... . הנאצית לתעמולת-ההסתה דוגמאות3.
380... . באירופה היהודים להשמדת אסטרטגיות מפות4.
382......... בתי-כנסת הרס5.
 "וואלוטה6.

 'יהודית"
....*.. ...384

386...... . וקצו תהילתו - גיטו-ווארשה7.

388.,....-.... הגיטו מרד עם8.
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