
HITLER GYŐZELME 
Téli-segély ,,Hitler és kormánya győzelmet arattak. Ezt a tényt leta

gadni felelőtlenség, a győzelem értékét alábecsülni egy
ügyüség. Goebbels ur gondoskodni fog róla, hogy ura dicsőségéből né
hány babérlevelet ő is kapjon. Ez a meglepetéses nagy győzelem átsegíti 
a nácirezsimet a tél bajain. Mégha a gazdasági nyomor kisértete ott is ül 
minden német háztetőn és ott guggol minden szobasarokban. Ezt a telet 
most már áthuzzák." (DIE WAHRHEIT . ) 

Katholikus tőrdöfés „Voltak köztük bátor emberek, de az egyházi főha
tóságok még ravasszabbul viselkedtek mint a Nép

szövetség. A pápa semlegességet hirdetett. De amikor a trieri és speyeri 
püspökök nyiltan Hitler mellé álltak, behunyta a szemét. Mi a német 
katholikus főpapok oppoziciójában sohsem biztunk, most nyiltan Hitler 
mellé álltak. Félelemből. De azonfelül az egyházi főhatóságok egy más 
és sokkal fontosabb dolgot is felfedeztek: hogy ez a plebiscitum tulajdon
kép' egy darab osztályharc, felkelés a német nép uralkodó osztályai ellen. 
És ezt szimatolták meg a reverendások. A kérdés az volt: sikerül-e a 
katholikus bárányokat pásztoraiktól elszakítani? Nem sikerült." ( N E U E 
WELTBÜHNE. ) 

A nagyhatalmak győzelme „Hitler győzelme csak azért volt lehetséges, 
mert a lehető legerősebb szövetségesek ál

lottak a háta mögött: a világ összes más hatalmai... A status quo nem 
volt kivánatos. Ilyen körülmények közt kellett, hogy felőrlődjön az a kis 
elszánt csapat, mely azt hitte, hogy a világ védelme alatt áll ,amikor ki
sült, hogy a világ Hitler háta mögött á l l . . . A világ hatalmasai nem akar
tak semmi mást, csak békét, békét, békét. . . El tehát a Saar-kérdéssel, 
mint konfliktusanyaggal! Hisz megigérték, hogy ha ez kiküszöbölődik, akkor 
jön a béke, paktum, lefegyverzés, testvériség... De így gondolkozni csak a 
költőknek szabad és Hitler a markába nevet." (DAS NEUE TAGEBUCH. ) 

Az illuziók vége? „Egy nép szavazott Hitler mellett, mely 80 százalék
ban munkásokból áll. A tény, hogy Hitler is németül 

beszélt erősebben hatott, mint az, hogy Hitler a német szocialistákat kí
nozza... Hol itt az igazság, a magyarázat? A lényeg az, hogy a tömegek 
társadalomformáló ereje megtört. Ezt a tömeget úgy lehet gyurni, for
málni, ahogy a hatalom akarja.. . A Saar-népszavazással befellegzett az 
utolsó i l luziónak.. . Győzelemtől ittasan, Németországban megerősödve, a 
nemzeti szocializmus keze mohón nyul át a határokon. Talán Ausztria 
kerül sorra, de lehet, hogy szünet következik, melyet békehazugságok és 
diplomatajátékok töltenek ki. De ennek a századnak a lidércnyomása nem 
fog megszünni. Utunkban annak minden rettenete, de a győzelem csak 
akkor, ha érettebbek, illuziószegényebbek és nagyobbak leszünk, mint ez 
a kor." (EUROPÄISCHE HEFTE. ) 

A cukrászda dísze „ A legelőkelőbb Saarbrückeni cukrászdában üveg
bura alatt egy csokoládé-bányász áll. Milyen meg

ható: torták és indiánerek között! És a cukrászda látogatói édességek 
nyelése közben rá gondolhatnak: a kumpelre, akiből mindnyájan élnek. 
Mi lesz a sorsa most? Hogy az emigrációban milyen lesz, arról már hall
hatott. De mi lesz azokkal, akik a bevonuló ellenséggel szemtől-szemben 
állnak? Én csak mély megrendüléssel tudok ezekre a munkásokra és 
munkásasszonyokra gondolni, akik a nácik szeme előtt vesznek részt a 
demonstrációkon és üléseken és nem tőrödnek veszéllyel és halállal." (R . 
Olden a N E U E DEUTSCHE BLÄTTER-ben.) 


