
ban. A közös veszély igy mégis 
egységbe kényszeriti az ellenfeleket 
s amikor Göring véletlenül értesül 
Röhm és Schleicher forradalmi ter
veiről, sietve értesiti Hitlert és — 
Papent, aki még idejében félreáll. 

Ilyen előzmények után követke
zett el a junius 30-án éjszaka kez
dődött véres leszámolás, amely igy 
bizony jóval több volt, mint „a ro
hamcsapatok kebelében végrehajtott 
tisztogatási akció". (Köves József) 

AZ ÉSZAKI HADI-HÁROM-
SZÖG. Az „Északi hadi-há

romszög" alapvonala, a szovjet-lett. 
lengyel határok találkozójától nyu
gat felé, végig a litván-lett határ
vonalon kb. az 56. szélességi fok 
irányában halad a Svédország dél
keleti partján fekvő Öland szigetig 
s 900 km. hosszu. A háromszög ke
leti átlója a szovjet-lett-lengyel 
hármashatártól észak felé tartva 
felér Finnországig, nyugati átlója 
pedig az előbb emlitett Öland sziget 
déli csücskétől északkelet felé ha
ladva kb. 200 kilométernyire Hel
sinki felett jól bent Finnországban 
találkozik a keleti átlóval. Az a te
rület, amely ebben a 900 km. alap-
vonalu és kb. 700-700km. befogójú 
háromszögben fekszik magába fog
lalja Lett és Észtországot, a finn 
öböl nyugati felét, Finnország dél
nyugati részét Helsinkivel, a finn 
fővárossal és Turkuval, a legjelen
tősebb finn keletitengeri kikötővel 
együtt, az Aland szigeteket és a 
svéd Gotland szigetet is. Ez az a 
terület, amely a legutóbbi nemzet
közi (u. m. az angol-szovjet, vala
mint a svéd-finn, eszt-lett-finn és 
német politikai és katonai jellegű) 
tárgyalásokon a legnagyobb port 
verte fel. Ez az a terület, amelyet 
Anglia (nyilván, hogy a német gőzt 
keleti irányba terelje) mindenképpen ki akart hagyni a szovjettel va
ló tárgyalási anyagából, ez az a te
rület, amelyre a német vezérkar 
igyekszik mielőbb rátenni a kezét 
és végül ez az a terület, amelynek 
ellenséges légi-tengeri és szárazföl
di hadibázissá való beszervezését és 

felhasználását nem nézheti karba 
tett kezekkel a közvetlenül érdekelt 
Szovjetunió. A stratégia elemistái 
számára is nyilvánvaló, hogy aki 
ráteszi kezét erre az „északi hadi-
háromszögre", az olyan „hidfőt" 
szerzett magának, amely (nyugati 
vagy keleti irányban) döntő ered
ménnyel használható fel támadás 
esetén. Az „északi hadi-három
szög" u. i. éppoly élesre fent tőr
ként irányulhat a kronstadti flotta
bázis, Leningrád és Moszkva felé, 
mint amilyen veszedelmes acél-lánd
zsa lehet Kelet-Poroszországnak és 
Berlinnek szegezve! Bármilyen villámháborús" eszközökkel és takti
kával induló keleti irányú német 
támadás összezúzódna az „északi 
hadi-háromszögre" támaszkodó szá
razföldi-tengeri és légi védvonalon! 
Berlinben jól tudják ezt és a Me
mel vidék megszállása, az „északi 
hadi-háromszög" birtokbavételének 
első bevezető sakkhuzása. Hatványo
zott jelentőségű az egyik erős szem
benálló fél számára ennek az „észa
ki hadi-háromszögnek" tényleges és 
teljes birtoklása, márcsak azért is, 
mivel a már szinte mozgásba lendü
lő Keleti-tenger-Erdőskárpátok vi
déke fronton, ez az északi frontszárny a leggyengébb pont ma, 
mint a saját lábán ellenállni akaró 
erő. (A 3 balti államnak összesen 5 
millió a lakosa és még Finnország
gal együtt is csak 9, ugyanakkor, 
amikor a vonal közepén álló és jó
részt a déli szárnyat is tevő Len
gyelországnak 35! A vonalrész leg
délibb szárnyát alkotó Romániának 
pedig 20.) Igy tehát ennek az észa
ki szárnynak, azaz főként Lett és 
Észtországnak még esetleg leg
őszintébb „semlegességi" elhatáro
zása is csak puszta óhaj maradna a 
döntő percben, mivel ezt az elhatá
rozandó semlegességüket képtele
nek a testükön keresztül támadni 
akaró erős hatalommal szemben 
megvédeni! Ennek következménye
ként pedig — mondjuk akaratuk 
ellenére is — a két szembenálló erős 
fél egyikének nagyszerű hadibázisá
vá kényszerülnének a kirobbanó 



fegyveres konfliktus első 2 hetében. 
A legutóbbi hetek bizonyos jelensé
gei azonban azt mutatják, hogy 
Lett és Esztország (és Finnország 
is) vagy egyszerűen „lefeküdnének" 
a be és átvonulni akaró német had
sereg előtt, vagy pedig, amint ezt 
az egyre sűrűbb lett, eszt és finn
országi német vezérkari „udvarias
sági" látogatások már előre jelzik: 
nyiltan szint vallanak Németország 
mellett! Az eszt határ alig 150km-re 

van Leningrádtól, a finn határ pe
dig csak 45-re! Ezeket a távolságo
kat minden bizonnyal jól lemérték 
már Berlinben is és Moszkvában is 
a megfelelő következtetésekkel 
együtt! Az „Északi hadi-háromszög" 
e pillanatban a legfontosabb stra-
tétigiai pontja Európának. Amelyik 
erős fél birtokolja: az az első nagy 
ütközet győztesének tekinthető. 
(Keleti Sándor) 

V I L Á G S Z E M L E 
A HÁBORU ÉS BÉKE FRONTJAINAK KIALAKULÁSA 

Abban a vajudásban, amely a két világpolitikai front kialakulásáért 
hónapok óta folyik, minden jel szerint odáig jutottunk e hónap folyamán, 
hogy ha a két front, két államcsoport, amelynek a készülő [háborúban egy
mással szemben kell állaniok, még nem nyertek egyik oldalon sem végle
ges, szerződésekben lefektetett és aláirásokkal megpecsételt formát, az 
egyes államok magatartása mégis elég nagy mértékben tisztázódott és 
annyira, amennyire véglegesnek látszik. 

Igy az egyik oldalon, a totális-háborús államok oldalán: miután a né
met-olasz szövetség nyilvános és ünnepélyes formában is létrejött, annak 
érvényét már közös katonai és rendőri intézkedések biztositják és teszik 
visszavonhatatlanná. Többezer német tisztnek és altisztnek az olasz had
seregben való munkája, egy Lybiába küldendő német hadsereg kiképzése, 
az olasz sajtó- és propaganda-szolgálatnak német vezetés alatt német min
tára történő átszervezése — megannyi jelei annak, hogy a két állam N é 
metország nyilvánvaló hegemóniája alatt egyetlen háborús szervezetté nő 
össze. Kisebb-nagyobb hullámzásokkal tisztázódási folyamat megy végbe 
a totális front többi szakaszain is. Japán, amelyet ugyan nem sikerült 
nyilt szövetkezésre birni az összes békefront-államok ellen, állásfoglalását 
nyilvánitja a békefront egyes tagjai ellen inditott erőszakos akciókkal, a 
tiencsini angolellenes blokáddal, a szovjetbarát Mongolia ellen intézett tá
madásokkal. Magyarország szövetségi kapcsolatait a totális blokkal szem
ben ugyan tetemesen zavarja az a gazdasági harc, amellyel a kis „átka
rolt" állam a kifosztás ellen védekezik (a lakosság szinte egyöntetű, izzó 
németgyűlöletének kisérete mellett) és nem kevésbé zavarólag hatnak a kor
mányzó és udvarának nyiltan lengyelbarát (a mai helyzetben tehát német
ellenes) megnyilatkozásai, — de ugyanekkor német mintára, tüzön-vizen 
keresztül végrehajtja a zsidótörvényt és arra tesz előkészületeket, hogy 
— mint Szlovákiában tették — szükség esetén a zsidókon vegyék be azt, 
amit a szövetségeseknek végül is oda kell még adni. Hasonló hatások és 
ellenhatások között megy végbe Jugoszláviának, Bulgáriának, a Balti ál
lamoknak és Németország megfélemlitett kisebb szomszédainak a totális 
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