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IT1EK OG REFLEKSJON,Den brit, aImennet har ventet utålmodig på at "noe " ake
je-på Balkan, Isteden møtes de av budskapet at Leros og Koe er erobret av

t økerne. Samos tr også for fall. Det er klart at kritikken blir skarp over al
de allierte ikke har benyttet sig av anledningen da Italia fallt, til et mer
effektivt angrep på Dodekaneserne2 Kritikken antar •gså at dot er deres for-
sammelse som har influert på Tyrkias holdning, Det er naturEeigvis vanskelig å
uttale sig om den alliertes berettigelse av en slik kritikk, Churehill kunne
kanskje wyare med en antydning om at de allierte hsr andre og stette planef2
ikke tillot dem å utnytte fullt ut den ehansen som dukket opp,
Den viktigest grunn til at de all, ikke har greidd å holde jjeros og Kos er at
de mangler narliggende flyplasser.. Tyskerne har flyplasser 3 nerheten2 og det
har gjort utslagetWDen brit, kriamiedelsen kan oged forsvare Fig med at forsg
seringen av Egeerhavet hører til krigens venskeligete foretak2 som krever me-.
get vidt ende forberedelserø hvis man ikke vil ta improviwasjonens
Tyskerne har neaten slle fordeler på sin side.4De disponerer oyer begge de to
store" låsene" til Rgeerhavet2 Kreta og Rhodos, De har videre baser rundt om-:
kring-på det greske fastlandet eg hele yiryaret av øyer i Eggerhavet,
Den langsomme takten i fremrykningen i Italia er yanskeliger å fOrklare bort;
E---nokså abetydelig del av den tyske hmr binner de all.s tropper2 den berømt(
ktarme og den nesten like berømte 5,arme, Forklaringen kan iallfall delvis
søkes 1 terrengete vanøkelige bgeskaffenhet og i regatiden, Fronten går gjennel
st vildt og ulendt terreng på, opptill 22soo meters høyde og de tallrike fjell.
elvenedi står nettopp i floi* Tapene Yed Salerno avskrekker også kanskje de
all, fra nye landstigningseperasjoner• De allhar tidligere vist at forsikt
tighet og øsnket om å unng& altfor blodige tap spiller en større rolle i dere
krigsførsel enn hensynet til tiden,- Man vet jo heller ikke noe om hvordan
Italiafelttoget er innpas et i de alls, almindelig krigsplan. På flere hold
antas det at meningen er å opprette en stasjonær front i Italia når først Rom
ererobret, for så å benytte Syd og Midt-Ialia som springbrett til Balkan.
Det aetter jo ekken i et annet lysi Det er ikke de neen grunn til å forsere
felttoget med store tap ettersom årstiden er dan ugunstigste nå for et krigs-
foretak på Dalkan,

POLXIS MARTYRIUM Etter nederlaget i 1939 satte terroren i Polen inn øyeblikk
lig Allerede i den første krigsuken ble ea. 1000000 siyilpersoner myrdet. -
rtså ikke døde som krigneffer. Etterpå har polsk blod flytt uavbtutt. I de
Wakaldte dødshus avlives bare jeder, men oged polakker med de mest rys-
tende metoter. Mer enilnoeneinner er imidlertid folket besluttet på å
kjmep sig gjennem og Tolen er et skoleeksempel på at et folk er ukaelig når
dets frihetslidenskap er sund, Med makelos heltemot kjemper de nå på mange
fronter i verden og motetandebevegelser i landet er fast organisert og føl€
nøyaktig planer i sitt arbeide for å tilføye tyske:ne all mulig skade. Oa.
2 mill. polakker er ført til Tyskl, nom plavearbeidere men man kan være ovE
bevist om de bærer sitt P - someemantr til jødestjernen - med stolthet.
for polakkens polskhet er deres talibmaannm'
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LItc TII Go2BBELs, Goebbels siste prmken fremsetter bl. a0 den påEtand at

skerne må seire fordi de er et politisk folk, Man skulle kanskje tro at
)1k som i mangm århundreder har været vant til å stelle med sine egne saker

• altså for eks0 det engelske folk, var et politisk folk, lv:on det mener ikke
Goebbels. Det tyake folk er politisk fordi de nøyer sig med å msrsjere i gele
der og synge Toreskrevne sanger, uten hensyn til hvor det bærer hen og uten å
ha noen tanke på at anire enn Goebbels og hans kollegaer skal bestemme takten
Det tyske folk er pOlitisk fordi det ssever den fullstendige uvidenhet om
det smn hender i verden og det til og med i deres eget land, Akkurat slik
uttrykker ikke Goebbels det, aelvfølgelig„ Ean taler om det underverket som
den naistiake oppdragelsen har ført til, Den har skapt troakap og standheftii
het eier han, Alaturligvis har han rett på sin måtek, Hvis mar kan få folk der-
hen at det i sin kadaverdiatplin-ler sig drive i døden, så kan det iallfall
for •t tid ble et ganske effektiVt krigsapparat. aoebbels bør imidlertid være

'klar over at han vhis man gjør folket til en krigsmaskin, så uteetter man det
også fOrmaskinens elitaaje Og gir fra sig nuligdetene for å utiky$te# de kref
ter som kan mobilieeres fiår det kjmepes for et mål som er mer verd enn livmt„
Goebbels forsøker å innbille folket at han i sitt "politiske folk" har funne
-n naturkraft som sikrer Tysklande seler;

en
e-

tolte essar. Den formaste gasten.
ett myndig folk hrr ingen plats vid festen,

Det gir dig ingeft seknad. som det tyckee
Men hvad det går, blir en gång uppenbart,
 at tiden gdr-en spång sem ryckeis
foreaderisk undan dine fetter enart
oeh står du icke då på fast land redan
så sjunker du och dine verktyg sedan:
Slik sang engang en avensk skald om ew annen diktator og den gangen gikk prm
fetien i oppfyllelse.
BTTDE0EaDE OPPRETTEWSET russiske fremstst mot Tembhrkassy er en av de mest
Opennende historier i krigen, Tyskerne holdt 41in sttekning på Dnjeprs østbredi
på ca, 2oo km. mellem Perejaslavl og Kremenschug,»Vest for Tjerkassy er ter-
renget fullt av fjell og skog i et amråde på over t.000 kvm, I dette om-
ridet har organiserte russ. glriljavdelinger operert siden midten av oktober

tcang tyskerne bort dra ekogene„Det så ut til at von Mannatein var
.ar forneyd med å betrakte det hele-rom ett nytt geriljaområde, som riktig-
nokk krevet bermktning men ikke var noen direkte fare: Men en dag i uken so
gikk kom timen for det lengm ventede rUseiske kupet, Mengder av fly 11ap

commando tropper ned fra tretopphsyde, Forsterket på denxæ måte gikk geril:
svdelingene til angrep mot byer'og landebyer: ln tysk tankdivisjon ble eenni
i vei fra Tjerkassy med ordre om å gjenvinne det tapte terreng, I flere dai
kjempet commandotroppene og geriljatroppene tappert mot de langt overlegne
og bedre utrustede tyske wtyrket, Andre avd, geriljatropper brst frem fra
akogen og angrep tyekerne på Dnjepxbredden. 2n del tyske hvoedstyrker ble
satt til å bevokte elven„Den røde her slog til fra nort og kjempet sig
ennå engang over elven, og for øyeblikket er slaget om Tjerkassy i full gan,
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