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6 millió zsidó veszett oda. Az áldozatok iszonyú száma nemcsak a nácik 
és a velük együttműködők népirtó törekvésének céltudatossága elé tart 
tükröt, hanem mindenekelőtt a világ többi részének közönye és zsidóel-
lenessége elé. 
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