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איירָאּפע,  גַאנץ  פַאר  געזעצן  מען  פָאדערט  דָארטן 
למשל: ״איבערצומַאכן די ַאלע טעקסט=ביכער אין די 
לערנט  מען  ַאז  פַארזיכערן,  צו  כדי  לערן=ַאנשטַאלטן, 
ַאזַא  אויף  ּפונקט  פַארברעכנס  קָאמוניסטישע  די  וועגן 

אופן ווי די נַאצישע״.
ָאנגעקומען  זיינען  רעזָאלוציע  ּפרָאגער  דער  צו 
טַאטשער  מַארגַארעט  פון  אונטערשטיצונגס=בריוו 
ווייסן  ביידע  די  ַאז  סברא,  ַא  סַארקָאזי.  ניקָאלַאס  און 
די  פון  מָאטיוו  פַארבַאהַאלטענעם  דעם  וועגן  ניט 
געשיכטע,  די  איבערצושרייבן  רעזָאלוציעס:  ַאלע 
וועגן,  פַארדעקט  און  מינימיזירט  זָאל  חורבן  דער  כדי 
קָאמוניסטישע  וועגן  בלויז  און  נָאר  ריידן  מ‘זָאל 
ַאנדערע  און  בַאלטישע  די  אין  נָאר  ניט  פַארברעכנס. 
קול=קורא  דער  וואו  לענדער  מזרח=איירָאּפעאישע 
שוין  קלינגט  קָאמוניסטן״  געווען  זיינען  אידן  ״ַאלע 
פַארן  תירוץ  כלומרשטיקער  ַאלס  יָארן  לַאנגע  במילא 
חורבן, נָאר ווָאסַאמָאל מער --- איבער גַאנץ איירָאּפע.

און ו כוונות  אמתע  די  אין  איבערצייגן  זיך  מען  ויל 
ּפניות פון די פָארשלָאגער פון די נייע רעזָאלוציעס 
אין איירָאּפעאישן ּפַארלַאמענט, דַארף מען נָאר ַא 
און  ּפערזענלעכקייטן  זעלביקע  די  ווָאס  זען  טָאן  קוק 
שוין  דערמיט  הָאבן  רעגירונגס=ָאּפטיילונגען  זייערע 
 --- פַאל  דעם  אין  ״אינדערהיים״,  זיך  ביי  אויפגעטָאן 

אין ליטע.
אין צענטער ווילנע הָאט די רעגירונג אויפגעשטעלט 
גופא  ליטע  אין  איז  פַאקטיש  מוזעאום״.  ״גענָאציד  ַא 
פָארגעקומען בלויז  א י י ן  גענָאציד: די אויסשעכטונג 
פון כמעט דער גַאנצער אידישער בַאפעלקערונג. נָאר אין 
געפינען  קוים  איר  וועט  ״גענָאציד״  פון  מוזעאום  דעם 
און  נָאר  מען  געפינט  דָא  דערוועגן.  ווָארט  איינציק  ַאן 
בלויז אויסשטעלונגען וועגן סָאוועטישע פַארברעכנס, 
דער עיקר די דעּפָארטַאציעס קיין סיביר, סיי פַאר דער 

נַאצישער ָאקוּפַאציע און סיי דערנָאכדעם. 
היסטָארישע  מיט  ָאנגעפילט  איז  מוזיי  דער 
ערשטע  די  וועגן  טָאוולען  די  אין  למשל  פעלשונגען, 
זיך  רעדט  עס  אינווַאזיע.  דייטשישער  דער  נָאך  טעג 
די  פון  (רעווָאלט)  ״אויפשטַאנד״  דעם  וועגן  דָארטן 
ליטווינער קעגן די סָאוועטן אין די טעג נָאכן 22טן יוני 
דער  ַאז  דעם  וועגן  ניט  ווָארט  קיין  יָאר,  1941טן  פון 
ָאנגעהויבן  זיך  הָאט  ווָאס  (גענָאציד!)  מַאסן=מָארד 
יענע טעג איז געווען אויסגעפירט דורך די ״העלדישע״ 
ליטווינער נַאציָאנַאליסטן קעגן זייערע ציווילע אידישע 
גענומען  ליטע  גַאנץ  איבער  הָאט  מען  וועמען  שכנים 
ַאפילו  קען  דרויסנדיקער  (ַא  אויסשעכטן.  בַארבַאריש 
מיינען ַאז די סָאוועטן זיינען פון די ליטווינער ַאנטלָאפן 
צוליב זייער ״רעווָאלט״; פַארשטייט זיך ַאז די סָאוועטן 
דייטשישער  ַאטַאקרינדיקער  דער  פון  ַאנטלָאפן  זיינען 

ַארמיי.)
ַאז  מוזיי  דער  פַארזיכערט  צימער  צווייטן  ַא  אין 
דער אוקרַאינישער הונגער ָאנהייב דרייסיקער יָארן איז 
דערזָאגטערהייט  אוישוויץ...  איידער  ״ערגער״  געווען 
ָאדער מיט ַאזעלכע ״ָאנצוהערענישן״ מַאכט דער מוזיי 
גענָאציד  מיטן  טָאן  צו  הָאט  ווָאס  ַאלצדינג  צונישט 
כוללדיק  איז ַאזוי  ווָאס  גענָאציד  פָאלק, ַא  אידישן  פון 

אויסגעפירט געווָארן אין ליטע גופא.
זיך  געפינט  מוזיי״  ״גענָאציד  דָאזיקער  דער 
״קַא=גע=בע״  דער  פון  הויּפט=בנין  ַאמָאליקן  אין 
ענגליש  אויף  ווערטער  גרויסע  מיט  און  ווילנע,  אין 
די  הָאבן  בנין  אין  ַאז  געמָאלדן  ווערט  אינדרויסן 
ליטווינער  דערהרגעט  און  געּפייניקט  סָאוועטן 
דער  ַאז  דעם,  וועגן  ניט  ווָארט  איין  קיין  ּפַאטריָאטן. 
פון  הויּפט=בנין  ַא  פַאר  געדינט  הָאט  בנין  זעלביקער 
די  מיט  ָאנפירן  און  אויסּפלַאנירן  ביים  געשטַאּפָא  דער 
נַאציס  די  וואו  ווילנע,  הינטער  ּפָאנַאר,  אויף  שחיטות 
און זייערע ענטוזיַאסטישע שיסער הָאבן אומגעברַאכט 
זיי  צווישן  מענטשן,  אומשולדיקע  טויזנט  הונדערט 

בערך זיבעציק טויזנט אידן. ּפתח שין שַא...
טרעפט  שטָאט,  צענטער  אין  אויך  ַאנדערשוואו, 
אין  פָארשונגס=צענטער״.  ״גענָאציד  דעם  מען 
פענצטער געפינען זיך ַא צווַאנציק ביכער. ניינצן פון זיי 
זיינען וועגן סָאוועטישע דעּפָארטַאציעס.  נָאר  א י י ן  
בוך איז וועגן דעם אמתן גענָאציד אין לַאנד, און ס‘איז 
די  ריינווַאשן  פון  גייסט  לָאקַאלן  אין  געשריבן  ביכל  ַא 

ַאלע לָאקַאלע מערדער און קָאלַאבָארַאטָארן. 
אין  ״גענָאציד=אינדוסטריע״  זעלביקע  די 
אויף  ַארויפצווינגען  ״וויזיע״  איר  וויל  ווָאס  ליטע, 
״היסטָארישע  די  צוגעטיילט  הָאט  איירָאּפע,  גַאנץ 
פון  ווייט  ניט  ּפַארק״  ״לענין  ּפָאּפולערן  פַארן  שילדן״ 
ַאוועקגעפירט  הָאט  מען  וואו  דרום,  אויף  דרוסקעניק, 
ַאלע  די  סָאוועטנפַארבַאנד  פון  צוזַאמענפַאל  נָאכן 
ַאמָאליקע סטַאטועס פון לענין. מיט איין ווָארט ווערט 
טריט  און  שריט  יעדן  ביי  חורבן;  דער  דערמָאנט  ניט 
ווערן ָאבער געקליבן דווקא אידן ַאלס רעּפרעזענטַאנטן 
קעמפער  ּפַארטיזַאנער  העלדישע  די  קָאמוניזם.  פון 
״סַאבַאטָארן״  ָאנגערופן  דָארטן  ווערט  נַאציס  די  קעגן 

מיט דער כַארַאקטעריזירונג: ״מערסטנטייל פון אידישן 
ָאּפשטַאם״ (היסטָאריש אגב אויך ניט ריכטיק). קיין איין 
זיך  הָאבן  זיי  גורל  וועלכן  פון  דעם,  וועגן  ניט  ווָארט 
און  פון די געטָאס  ווערן  גערַאטעוועט מיטן ַאנטלָאפן 

איינשליסן זיך מיט די ּפַארטיזַאנער אין די וועלדער. 
בכדי  מלוכה,  די  הָאט  גייסט,  זעלביקן  דעם  אין 
חורבן,  פונעם  אויפמערקזַאמקייט  די  ַאוועקצוקערן 
די  ווייניקער:  ניט  און  מער  ניט  רודפן  ָאנגעהויבן 
הָאבן  וועלכע  ּפַארטיזַאנער  אידישע  העלדישע 
געקעמפט אין די וועלדער קעגן די דייטשן און זייערע 
צוריק  יָאר  עטלעכע  מיט  קָאלַאבָארַאטָארן.  ָארטיקע 
הָאט מען איינגענַארט דעם לַאנגיָאריקן דירעקטָאר פון 
״יד ושם״, ּפרָאפעסָאר יצחק ַארַאד (רודניצקי), ער זָאל 
״פָארשט״  ווָאס  קָאמיסיע  מלוכהשער  דער  אין  ַאריין 
סמך  אויפן  מען  הָאט  דערנָאך,  גענָאצידן״;  ״ביידע  די 
פון זיינעם ַאן ַאמָאליקן בוך זכרונות, גָאר בַאשולדיקט  
א י ם  אין ״מלחמה=פַארברעכנס״ אין ַאן עקלהַאפטן 
ַאנטיסעמיטישן גייסט ווָאס איז אויסן צו בַאשמוצן די 
לעבן=געבליבענע אידן. ַאכלל: פון די מערדער מַאכט 
מען נַאציָאנַאלע העלדן (״זיי הָאבן געקעמפט קעגן די 
סָאוועטן״), און פון די לעבן=געבליבענע אידן וויל מען 
מַאכן פַארברעכער. קַאּפויער ַא וועלט מַאכן און דערנָאך 

גיין פַארקויפן די שטותים פַאר גַאנץ איירָאּפע...
דערגַאנגען  מען  איז  חדשים  ּפָאר  לעצטע  די 
הָאבן  ּפרָאקורָארן  ַאנטיסעמיטישע  די  ווייטער.  נָאך 
לחלוטין  און  נידערטרעכטיקע  פַארשּפרייטן  גענומען 
העלדישע   ַאנדערע  קעגן  קלַאנגען  אומבַאגרינדעטע 
יָאכעלעס  פַאניע  זיי:  צווישן  ּפַארטיזַאנער,  אידישע 
ברַאנצָאווסקי, די בַאליבטע ביבליָאטעקַארין פון ווילנער 
אידישן אינסטיטוט. מען הָאט דָא ָאבער ניט דערלָאזן ַאז 
די בילבולים זָאלן ווייטער דערגיין. סיי די ַאמעריקַאנער 
הָאבן  ווילנע  אין  ַאמבַאסַאדעס  אירלענדער  די  סיי  און 
איר  פַאר  ערן=אויסצייכענונגען  אויסגעטיילט  פַאניען 
קעגן די  קַאמף  אין  העלדישקייט  אויסערגעוויינלעכער 
ווָאס  פַארשטייען  ַאמבַאסַאדעס  מערבדיקע  די  נַאציס. 
פַאר ַאן אוצר זי איז, ַא ּפערל פון אידישן און מענטשלעכן 
ווידערשטַאנד קעגן דעם מעכטיקן נַאצישן רעזשים. די 
מיטַאמָאל  גענומען  הָאבן  רעגירונג  דער  אין  ּפחדנים 
זעלביקער  דער  אין  הּפחדנים).  (כדרך  אונטערשווייגן 
״אויספָארשן״  מיטן  ָאבער  שוין  זיי  סטרַאשען  צייט 
ַאלץ מער ַאמָאליקע אידישע ּפַארטיזַאנער ווָאס לעבן 
פון  איינע  און ַאמעריקע.  קַאנַאדע  ישראל,  אין  היינט 
אידישן  פון  מיטגרינדערין  ַא  מרגלית,  רחל  ד״ר  זיי, 
הָאט  רחובות,  אין  וואוינט  וועלכע  ווילנע,  אין  מוזיי 
צוליב דעם ניט געקענט דעם זומער פָארן אין ווילנע 
געטָא.  ווילנער  איבערן  שּפַאצירן  אירע  מיט  ָאנפירן 
מען טוט ַאלצדינג צו פַארשטיקן די מעגלעכקייט צו 

הערן דעם אמת וועגן די חורבן יָארן.

וועגן ד און  חורבן,  דעם  לגבי  ּפָאליטיק  נייע  י 
דעם, ווָאס מיינט ״גענָאציד״, ווערט בַאגלייט 
דַארף  דָא  און  בַאשטַאנדטייל.  צווייטן  ַא  פון 
ָאּפגעהיט,  און  נָאענט  זייער  ַארומקוקן  איירָאּפע  זיך 
איידער זי לָאזט זיך איינריידן אין די נייע רעזָאלוציעס 

צו ״מַאכן גלייך״ נַאציזם און קָאמוניזם.
צווייטער  דער  ָאטָא  בַאשטייט  ווָאס  אין 
גלַאט   --- פון  כווַאליע  ַא  אין  קָאמּפָאנענט? 

ַאנטיסעמיטיזם. 
און  ווָארענונג  ַא  פַאר  דינען  דָאס  זָאל  איז 
שטיצט  מַאכט  די  וואו  דָארטן  מובהק:  סימן  ַא 
מיט  פַארשטעלטערהייט  צי  ָאפענערהייט  אונטער, 
טויזנט=איין קונצן, ַא קַאמּפיין פון חורבן=לייקענונג 
שטיצט  פַארמישונג,  און  חורבן=פַארדרייאונג  ָאדער 
הוילן  דעם  מעשה  בשעת  אונטער  א    ל  י  מ  ב  זי   

ַאנטיסעמיטיזם און רַאסיזם.
ּפסיכָאלָאג  גרויסער  קיין  זיין  גָארניט  דַארף  מען 
די  בַאשולדיקט  מען  וואו  דָארטן  ַאז  זיין,  צו  תופס 
שארית הּפליטה אידן, ַאז זיי זיינען מיט עּפעס שולדיק 
און  ווידערשטַאנד  ַא  געשטעלט  הָאבן  זיי  ַאלמַאי 
זיינען געבליבן לעבן, וויל מען אויסדריקן דעם סַאמע 
ברוטַאלסטן רַאסיסטישן געדַאנק: ַאז ַא איד ווָאס איז 
ווָאס  איד  איינציקער  דער  ניט...  טויג  לעבן  געבליבן 

טויג, איז דער וועלכער איז שוין מער ניטָא...
איז דער קַאמּפיין צו ״פַארּפלָאנטערן״ דען חורבן 
ַא  בדיעבד  שוין  פַארברעכנס  סָאוועטישע  די  מיט 

קַאמּפיין פון ַאנטיסעמיטיזם ״אין ַאלגעמיין״.
און טָאמער עס פעלן פַארדערפַאר ראיות...

די ג ווען  חדשים,  זעלביקע  די  אין  ענוי 
דיּפלָאמַאטן  אויסגעצווָאגטע  אויסגעּפוצטע, 
זיינען ַאזוי אינטענסיוו ַארומגעפלויגן איבער די 
רעזָאלוציעס  זייערע  מיט  קרוינשטעט  איירָאּפעאישע 
וועגן  מַאניפעסטַאציעס  און  ּפרָאקלַאמַאציעס  און 
קָאמוניסטישע  און  נַאצישע  פון  ״גלייכהייט״  דער 
פַארברעכנס, הָאבן זיי זיך צוגעקוקט, ָאן ַא ווָארט פון 
ּפרָאטעסט, צו דעם ווָאס טוט זיך ביי זיי אין ווילנע. 
און נסים ונפלאות זיי הָאבן צוגעשוויגן בכל לשון של 

שתיקה.
סעריע  נייע  ַא  ָאנגעהויבן  זיך  הָאט  יַאנוַאר  אין 
טעגלעכער  דער  אין  ַארטיקלען  ַאנטיסעמיטישע 
ּפרעסע. אין איין ַארטיקל (פון 29טן יַאנוַאר) פָאדערט 
די  צו  ״נעמען״  זיך  זָאל  ער  ּפרָאקורָאר  ביים  מען 
לעבן=געבליבענע אידישע ּפַארטיזַאנער (און ער הָאט 
געטריי געפָאלגט...). דעם 20טן מערץ איז געגַאנגען 
ַא קָאּפ אויף דער ערשטער זייט: ״די אידן זיינען ניט 
״דערווייזט״  מחבר  דער  וועלכן  אין  קלוגע...״  נָאר 
אויסשַאנטַאזשירן דעם רייכטום  ַאז די אידן ּפלַאנירן 
פונעם לַאנד. דעם 7טן יוני הָאט מען ״ַאנטדעקט״ ַאז 
מיט  חורבן  דעם  אויסּפלַאנירט  הָאבן  ַאליין  אידן  די 

היטלערן און איצטער קומען זיי נָאך מיט טענות.
ָאבער   --- שווַאכער  און  קליינער  דער  פַאר 
קהילה  אידישער   --- בַאהַארצטער  און  גייסטרייכער 
אין ליטע, איז דָאס ערגסטע געווען דער נַאצי=מַארש 
נַאציָאנַאלער  דער  פון  טָאג  אין  שטָאט  צענטער  אין 
צוויי  ווי  מער  מערץ).  11טן  (דעם  אומָאּפהענגיקייט 
איבערן  געשּפַאנט  הָאבן  ָאנטיילנעמער  הונדערט 
פון  געשרייען  מיט  שטָאט  פון  הויּפט=בולווַאר 
״נעם  און  דייטש)  (אויף  רַאוס״  רַאוס,  רַאוס,  ״יודען 
(אויף  אידל!״  דעם  ַאוועק  הרגע  און  שטעקן  ַא 
ליטוויש). סיי אויף דער פָאן און סיי אויסגענייט אין 
די מַאנטלעך איז געווען די ״ליטווינער סווַאסטיקא״, 
ַא מָאדיפיצירטער הַאקנקרייץ מיטן צוגָאב פון ַא צָאל 

ליניעס.
ביזן  ָאנהייב  פון  בַאגלייט  זיי  הָאט  ּפָאליציי  די 
ווי  מער  ָאּפצושטעלן.  זיי  ּפרואוו  שום  קיין  ָאן  סוף 
צען טעג הָאט קיין איין הויכער בַאַאמטער אין לַאנד 
דעם מַארש ניט קריטיקירט (און דַאמָאלסט אויך מיט 
אויסלַאנד).  פון  דרוק  צוליבן  און  מויל,  הַאלבן  ַא 
מ‘הָאט קיינעם ניט ַארעסטירט, און קיינער הָאט ניט 

רעזיגנירט.
איירָאּפע, טייערינקע! טוט זיך ַא גוטן קוק ַארומעט, 
דער  אין  ליגן  עס  כוונות  וועלכע  און  התובעים  ומי  מי 

תביעה פַארבָארגן. 
די נייע רעזָאלוציעס ווָאס קומען אויף צו פַארדרייען 
די געשיכטע דַארף איירָאּפע ַאריינווַארפן ָאדָארטן וואו 

זיי געהערן: אין מיסטקַאסטן. 
טַאקע בַאצייטנס, איצטער און ניט שּפעטער.

שילדן אין צענטער שטָאט שטָאלצירן זיך מיטן ״גענָאציד מוזיי״ וואו עס ווערט אינגַאנצן בַאזייטיקט דער חורבן (הָאלָאקָאוסט), און נָאר די סָאוועטישע פַארברעכנס ווערן פַאררעכנט ַאלס ״גענָאציד״ אין ליטע.

ווי ַאזוי דער ״גענָאציד מוזיי״ בַאציט זיך צום נַאצישן חורבן: דעם נָאמען ״אוישוויץ״ טרעפט מען נָאר אין ַא פַארגלייך מיט די סָאוועטישע 
פַארברעכנס. דער מוזיי ״ווייס צו פַארזיכערן״ ַאז די היטלעריסטישע קָאנצענטרַאציע לַאגערן זיינען ״ניט ַאזוי געפערלעך״ געווען ווי דער הונגער 

אין אוקרַאינע. דער מוזיי טוט ַאלץ צו מינימיזירן און מַאכן צו נישט דעם חורבן פון איירָאּפעאישן אידנטום, בפרט אין ליטע גופא.

צוויי הונדערט נעָא=נַאצישע מַארשירער הָאבן אינעם נַאציָאנַאלן אומָאּפהענגיקייטס=טָאג מַארשירט איבער כמעט דער גַאנצער לענג פון צענטרַאלטן בולווַאר אין ווילנע, ַא פָאן ווָאס די נעָא=נַאצישע מַארשירער הָאבן געטרָאגן אויפן הויּפט בולווַאר פון ווילנע. (פָאטָא: ווידמַאנטַאס בַאלקונַאס)
פַארבייגייענדיק אויך דעם ביורָא פון ּפרעמיער=מיניסטער. דָא זעט מען די פָאן מיטן אויפשריפט ווָאס זָאגט אויף דער ליטווישער שּפרַאך: ״ליטע פַאר ליטווינער״. די 

ּפָאליציי הָאט זיי בַאגלייט ָאבער ניט געשטערט. אין משך פון צען טעג הָאט קיין איין ּפָאליטיקער איין לַאנד דעם מַארש ניט קריטיקירט. (פָאטָא: ווידמַאנטַאס בַאלקונַאס)

פָארזעצונג פון זייט ניין



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


