
 את משלה באמצעים לבנות ימינו של רוסיה צריכה - עוד, ישוב לא אשרישן
 בנינה חת להבטיח בשביל כי הכירה, הראשונים מימיה עוד הארץ. הגנתמפעל
 אחד חלק אף אין חזקה. צבאית להזדיינות תחילה זקוקה היא בשלוםהפנימי
 שהיא צורה באיזו נתפס יהיה לא אשר במשק, ענף אין ובאוכלוסייתה,לארץ

 ביצירת הארץ, הגנת של ארגונה בשטח עכשו עד שנעשה מה יליטרי?4:ה. מב
 התקוה, את מצדיקה הזאת הפעולה מוגבלת. בלתי להכרה ראוי ושכלולו, האדוםהצבא
 פנים כל על הארץ. משק של התקדמותו עם תסולקנה עדיין, הקיימות המגרעותכי

 בו, יתחשבו וידיד אויב אשר בר-ערך, גורם-של-כוח כיום צבא-הסוביטיםמהוה

 * ,ופיימם* של הדיפלומפיהוטב

 אוקרינהיאוצרות
 אודות על נעימים הלומות קרובות לעתים ודאי חלמו נרמניםמפקדי-טנקים

 מיין טנקים, בשביל נוצרו הלבנה-שכאילו ורוסיה אוקריינה של הנרחביםהשטחים
 מילין אופק, אל מאופק למלחמה. שקדמו בשנים עוד לדבר היו שרגילים כפיףר",
 הבשלים שדות-הדגן כי עד כך, כל שטוח האוקרייני, המישור משתרע מילין, גביעל

 באשר הפנינה, שכעין והעננים הכהולים השמים לתמונת זהב כמסגרת רקנראים
 והיימר"ט פיקדילי ככר משמתרוממים יותר ברובן מתרוממות הן אין גבעות,תמצא

בלונדון.
 1 אוקריינה של הנהרות גם וכן לכובש, מעצור הן פריקט נהר שלהביצות

 הבוג, הדניסטר, - מועטים הם והנהרות בערך, לגבול, קרובות הן הביצותואולם
 דרומה. מקבילים, קוים בארבעה באלכסון, הארץ פני על הנוהרים והדונץהדניפר
 של ושורות שלה, השיפון שדות בין שעירים ארנים חורשות לה יש הלבנהרוסיה

 כי לנוסע, המרמזים - עצי-לבנה ובעיקר עצי-ערבה עצי-לקש, יש באוקריינהטנקים. מעבר- בשביל כך כל נוחים אלה אין גדולותי כסף לחניתות דומיםעצי-לקיים
 סייג, ללא הגדול, המישור את שם רואה אתה בעיקר אבל לכפר. הואמתקרב
 לגזע דומה - והבקר השעורה, שבלי את הרוח מניע בו הרגלים, תחת מוצקקרקע
 מתוק. מרעה של במשתה-עולמים ושוקע הירק בתוך ברכיו עד עומד - במראהווזריזי

 באננליה. החורף מן יותר קשה והחורף ממש, קיז שם הקיץ כללבדרך
 השמים ארובות נפתחות הקיץ בעצם גם אשר יש כי יודע, שם שישב מי כלאולם.

 אינן ביותר הטובים בימים שאף - הדרכים יהפכו אז תמימים. ימים יורדיםוגשמים
 לאחר העגלות, צירי עד הפגיע בוץ של עמוקות לתעלות - דרוכות עפר מסילותאלא
 כתב כאן", עצום הוא שהחום צהוב, לאבק ונהפך שוב הזה הבוץ מתפוררשבוע

 . מאודי. לנו המציק האבק כאן שורב אוגוסט, בראשית (Maret) מרה אלנפוליאון
 אימוני ובשעת ממעל, קטן ענן-?זוף מעין בשדה טרקטור לכל לו יש כאלהבימים
 לעמוד-עשן. בדומה מרחוק מתקדמת טנקים של בריגדה לראות אתה יכול האדוםהצבא

*. 
 החיטה אולם גדולה, כשדמת-חיטים הרוב על אוקריינה תוארהבחוץ-לארז

 ושבולת- שעורה שיפון, הארז מגדלת ומלבדה אוקריינה, מגידולי אחד רקהיא
 1941. ביולי 1טייפס,
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 של הכלכלה מן שליש רק תופעת כולה והחקלאות י שתנה ואף סלק-סוכר*ועל,
 אוקריינה. של השחורה הארפה פוריות בגלל ביותר, הבטוחה היא זוחמישית כי להניח ויש המועצות, בברית היבול כל של חמישי מחלק למעלה הואריינה באוק- הדגן יבול הצבאית. ולתעשיה לתעשיה נתונים השלישים שני יתראוקריינה.

 במינרלים. ההפסד מזה כבד אולם כבד, יהיה הזה היבול באבדן הכרוךההפסד
 הסוביטים, של היצוק הברזל מכל חמישיות שלוש אוקריינה ייצרה 1940בשנת
 האספקה זה )בכלל הפחם מן חמישיות שלוש עפרות-הברזל, מכל חמישיותשלוש

 למחצית קרוב החמרן, מן רבעים שלושה דונסס(, ממכרות פחם-קוקס שלהחשובה
 קיוב, הסודה. של חמישיות וארבע הס91רפוספטים למחצית קרוב הרקועות,המתכות
 )לוגנסק וורושילובוגרד קרמטורסקיה, דניפרודןרז'ינסק, אזובססל, 2פורוז'ןה,חרקוב,
 לחשדות מסביב ועלו צמחו חדשים ומרכזים תעשיה, כמרכזי כולן פותחולפנים(.
 סמוך הדניפר, על הגדולה תחנת-גבוה - הדניפרוסטרוק מקום )ה.פורוגים'(,הדניפר

 ק קוזקי-ןפורוו'ןה. של הנושנהלמצודתם
 למו איוו אשר הארץ לבני-ארצו, היטלר עתה הבטיח אותה הארץ היאזו
 לכבשה. היא להם כי מכריז הוא ועכשו היטלר, של בואו לפני עוד קרובותלעתים
 יולי1 בחודש בשעתו נפוליאון כתב כך - גדולים" מאורעות סף על עומדים*אנו
 בין תכופות הקבלות נעשו האחרונים הימים בעשרת כעת. היטלר גם מכריזוכך
 של הגיאוגרפיה כי השתים, בין דמיון להיות מוכרח דרכים בכמה הפלישות.שתי
 כהיטלר נפוליאון אף עריצים. של בתאבונם שינוי חל לא וכן נשתנתה, לארוסיה
 הושד להיטלר בדומה מערבה. יפנה בטרם המזרחית המעצמה את להכריע היהדואג
 בריטניה אל בזהירות-מה נוטים והם אתו ידידותם על מתחרטים רוסיה ששליטיהיה

 הקונטיננטלית", *התכנית אל יצטרף לא אלכסנדר הצאר כי בודאות ידע הואהגדולה.
 והוא צבאית. מפלה של בעטיה לכך נאלץ יהיה כן אם אלא החדש", והסדראל
 *לאן אמר, לדעת" רוצים .האנשים אחרים. לכיבושים כמסילה רוסיה אתראה
 על כך אחר להשתער כדי באירופה, הפעולה את לסיים הולכים אנו מועדות.פנינו

 להודו". אדונים ולהעשות ממנו נועזיםשודדים
 מקיפות הן אולם אלה, כל את כוללות היטלר של תכניותיו כי ספקאין

 לחלץ לאלכסנדר, לקח ללמד וראשונה בראש יצא נפוליאון שיעור. לאין יותרהרבה
 בנות-הברית צבאות ואת הצרפתי הצבא את עמו בקחתו בתשובה. לחזוראותו

 צבאותיו את כן אחרי ולהשיב טובה התנהגות של הבטתה לסחוט רק התכווןלרוסיה
 את לפורר מתכוונים הם להשתקע. החלטה מתוך עכשו הולכים הגרמניםחזרה.
 ממשלות- ולהקים עצמה, קוקו ואת צפון-קוקז את אוקריינה, את ולעשברוסיה,
 חושבים אנו כל "ראשית ובטרנסקוקזיה. קומן וחבל דון חבל של הקוזקים אצלבובות
 קרקע להשיג עלינו שם - מלחמתי ב היטלר כתב - שבמזרח העשירים הקרקעותעל

 את חומדים הם מזה ויותר ומינרלים, היטה הם מבקשים הגרמנית'. לאומהמתאים
 מקוים אולי אוקריינה. בתוך קרובה אמריקה מעין להקים לנסות המלהמה,תעשיות

 יצליח, אם זה, אטם בשלמותו, הבלטי בים הסוביטי צי-הצוללות את לתפוסהם
 לבריטים. לנו, חיים וסכנת לרוסיה מותפירושו
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