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Kegyelmes Uraim! Uraim! Pártbajtársaim!
Köszönöm önöknek, hogy szívesek voltak megjelenni ezen a mai 

összejövetelen, amelynek célja, hogy a birodalmi kormány Berlinben 
időző tagjait, az államigazgatás, a párt, a haderő, a művészetek és 
tudományok képviselőit, az ipar és a német közélet többi reprezen- 
tásait összeismertessük szívesen látott külföldi vendégeinkkel.

Mindenekelőtt köszöntöm körünkben a hazai és külföldi sajtói 
úgyszintén a rádió képviselőit.

Egész Európa a ml táborunkban van
Uraim! Megtiszteltetés számunkra, hogy ezekben a napokban a 

birodalmi fővárosban láthatjuk Európa államai nagy részének kül
ügyminisztereit, úgyszintén a Távolkelet baráti nemzeteinek képvise
lőit — éspedig: Olaszország, Japán, Magyarország, Mandzsukuo, 
Spanyolerszág, Románia, Bulgária, Szlovákia, Horvátország, Finn
ország és Dánia kiküldötteit.

A tekintély! elvet valló ezen államok képviselőivel, mely álla
mok!. jz Kína is csatlakozott, — tegnap egy Komintemellenes szent 
szövetséget kötöttünk, amely kifejezésre juttatja ezeknek a nemze
teknek olyértelmű elhatározását, hogy a jövőben együtt küzdjenek 
országaiknak a kommunizmustól való végleges megmentéséért és 
ne nyugodjanak mindaddig, amíg utolsó csíráját is ki nem irtják 
az emberiség e legszörnyűségesebb vészének.

A birodalmi kormány különös örömmel és elégtétellel kell, hogy 
hangsúlyozza ezen jelentőségteljes eseményt, amely összefogás, ha
tárkövet jelent az új Európa megteremtése útifn és egy igazságo
sabb rend megteremtésének előfeltételét biztos^j, a világ többi 
részében is.

Uraim! A mai alkalmat szeretném felhasználni mindenekelőtt 
arra, hogy önöknek a mostani háború előzményeiről és eddigi lefo
lyásáról rövid áttekintést adjak és egyben megismertessem önökkel 
a birodalmi kormány felfogását a mostani külpolitikai helyzetről.
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A német haderő hősiessége, valamint a szövetséges Olaszor
szág, Románia, Magyarország, Szlovákia és Észak hős népé
nek haderői, úgyszintén a spanyol, francia, horvát, dán, nor
vég, holland és belga Önkéntes légiók hősiessége összetörte a 
kommunizmus és boisevizmus államhatalmát és mint a Vezér 
mondotta, ez az összetört hatalom soha többé fel nem 

támadhat.
Két nagy férfiú, a nemzet Führ er je és Olaszország Duceja vol

tak az elsők, akik húsz évvel ezelőtt ismerték fel ezt a veszedelmet, 
akik egy letűnő korszaknak e világnézeti és erkölcsi hanyatlástü
nete ellen a harcot felvették és egészséges nemzeteiket visszarán
tották az előttük megnyíló szakadék széléről. Ez a hőstett ma már 
a történelemé.

Anglia háborújának igazi okai

Azután azonban, hogy a két Vezér személyes példaadással és a 
nemzetiszocializmus, illetve fasizmus rendszerével nemzeteik lété
nek belső feltételeit megteremtették, már a második lépésüknél, — 
amellyel nemzeteik jövőjét kifelé akarták biztosítani, — a külvilág 
majdnem leküzdhetetlennek látszó ellenkezésébe ütköztek.

A nyugati demokráciák, amelyeket egy, a saját népeiket ki
zsákmányoló aránylag kis réteg ural, — belekövesedve a szerencsés 
birtoklók önző gondolkodásmódjába és hozzáidomulva a versaillesi- 
békemű zsákmánytbiztosító paragrafusaihoz — az őrültség e termé
kéhez, — semmit sem akartak tudni a revízióról, — még a legsürgő
sebb esetekben sem. Kezdettől fogva szembefordultak a Führer és a 
Duce minden észszerű kísérletével, amely arra irányult, hogy né
peiknek, amelyek a föld javainak múltban történt elosztásánál 
úgyis megrövidíttettek, — ha csak az élet alapját, — azaz: a min
dennapi kenyeret biztosítja.

Uraim! Ma szinte elképzelhetetlen, hogy Anglia kirobbantotta 
ezt a Németország elleni háborút, — pusztán csak azért, mert Né
metország tiszta népszavazás útján visszaóhajtotta vinni a biroda
lomba Danzig német városát és a korridoron át egy autóutat akart 
építeni Danzighoz. Ez természetesen csak a külvilág számára szánt 
oka volt az 1939 szeptember 3-án bekövetkezett angol hadüzenetnek.

A valóságban az akkor még világot uraló Anglia hatalmasai, 
akik oly szívesen tetszelegtek az európai guvernánt szerepében, — 
irigyelték Németországtól azt a teret, amely megillet egy nagy eu
rópai nemzetet, amely még hozzá a gondtalan életet is biztosíthatta 
volna számára.

Fölmerül a kérdés: ugyan miért? A válasz, a magyarázat: 
Anglia hatalmi túltengése ! —, amely 45 millió emberrel a Föld egy- 
harmadát uralja; ellenben a több mint 80 milliós német nemzettől
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nemcsak a megfelelő, de a legszerényebb életteret is irigyelte: a 
további ok az angol kormányférfiak félsze a német szorgalomtól és 
az újból megerősödött Németország szociális példaadásától

Ahelyett, hogy helyreállították volna a német egyenjogúságot 
és paritásos alapon a két nemzet egymással szembeni igényei között 
a kiegyenlítést keresték volna és ezen túlmenőleg a világ többi ré
szével egy hasznos, célszerű érdekközösséget teremtettek volna, úgy 
vélték az akkori angol hatalmi tényezők, hogy csak Németország 
újbóli elnyomatásával biztosíthatják továbbra is a maguk jogtalan 
uralmi igényét.

Ezzel szemben a Führer Anglia irányában a nagylelkűség és 
türelem politikáját alkalmazta, olymértékben, amelyet példa nélkül 
állónak kell minősítenünk, ha összehasonlítjuk azzal az igazságtalan 
bánásmóddal, amelyet viszont Anglia alkalmazott a múltban Né
metországgal szemben : a Führer politikáját csak azzal magyaráz
hatjuk, hogy ő vaskövetkezetességgel ragaszkodott akkori elhatá
rozásához: mindent elkövetni az Angliával való megegyezésre, hisz 
az mindkét állam hasznát és javát szolgálta volna.

Ha most magunk elé képzeljük a Führer ezen Anglia számára 
előnyöket nyújtó politikáját, mely előnyök nemcsak az angol Szi
getország teljes szárazföldi és tengeri biztosítását, de még ezen is 
túlmenőleg a Brit Impérium együttartása érdekében a német ha
talmi eszközök átengedésére irányuló készséget is jelentették, —* 
akkor ma minden épeszű ember a fejéhez kap: micsoda vaksággal 
voltak megverve az angol államférfiak ! Mi természetesen már ak
kor, a tárgyalások során világosan láttuk, hogy Angliában a döntő, 
mindenekelőtt zsidó erők, a következő felfogást vallották: vagy 
elfogadja Németország azt a politikai szerepet, amelyet Anglia ki
oszt neki, — vagyis: egy alárendelt nemzet szerepét, — és elfogad
ja az Anglia által a német nép számára megfelelőnek tartott élet- 
színvonalat, tekintet nélkül arra, hogy ez az életszínvonal elviselhet 
tő-e, — vagy pedig jön a háború.

Azokban az időkben valamennyi tárgyalásnál ez a rejtett,, —, 
de sokszor nem is rejtett, hanem leplezetlenül kimondott háborús 
fenyegetés volt az angol államférfiak legfőbb bölcsesége. Eb
ben a vonatkozásban én nyugodtan léphetek fel, mint korona
tanú, mert én voltam az, aki a hatalom átvétele után újból és új
ból Angliába vittem a Führer ajánlatát és minden alkalommal üres 
kézzel tértem vissza s jelentenem kellett a Führemek, hogy az an
golok korlátoltságukban ajánlatát visszautasították és hogy Anglia 
a legelső, neki kedvező pillanatban, hadat fog üzenni nekünk.

Ez a korlátoltság teljességgel érthetetlen volt: de megerősítette 
megítélésünk helyességét a tekintetben, hogy a valóságban milyen 
érzelmeket táplált velünk szemben Anglia. Aki ilyen soha vissza nem 
térő kedvező ajánlatot visszautasít, az háborút akar. Ez volt a meg
győződésünk.

Mármost: nyugodtan bízom a történelem megítélésére azt, hogy
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eeekután vájjon igaza van-e azoknak a bölcs angol propagandisták
nak, akik azt állítják, hogy én, — nem ismerve az angolok lényét 
és félreismerve az angol jellemet, — úgy tájékoztattam a Führert, 
hogy Anglia sohasem fog harcba bocsátkozni.

De a jövő dönteni fog még egy másik, igen fontos ténykörül
ményről is, nevezetesen arról, hogy vájjon bölcs politikát folytat
tak-e akkor az angol államférfiak, vagy sem? Ami engem illet, én 
azt hiszem, a döntés efölött már meg is történt. Mert hiszen az ak
kori és a mai angol helyzet közötti különbség a legkorlátoltabb an
golnak is bele kell, hogy világítson az agyába.

Az akkori helyzet ez volt : német szövetségi ajánlat Anglia és 
az Impérium biztosítására, — aminek ellenértéke a Versailles! 
béke ismert rendelkezéseinek revíziója és a német gyarmatok 
visszaadása; ezzel szemben a mai helyzet: Anglia reménytelen 
harca a világ legerősebb hatalmi csoportosulásával széniben!

Churchill első áldozatai
Amint az ellenségeskedések megkezdődtek, az angol a régi ra

vasz játékba fogott, abba, amely húsává és vérévé vált régi idők 
óta: megvalósítani azt, hogy Európa egyik nemzete a másik után 
harcoljon helyette. A sort a lengyelek nyitották meg. Ha Anglia 
nem nyújt kezességet Lengyelországnak, ez kétségkívül békés meg
egyezésre jutott volna Németországgal. Ámde Anglia — vagy tán 
méginkább Churchill úr, aki, mint erről a közelmúltban megbizo
nyosodtunk, — már akkor a saját miniszterelnöke háta mögött ösz- 
szeesküvést szőtt Roosevelttel és hajszolta a háborús összeütközést; 
— ellenállásra uszította Lengyelországot, hogy így Németországgal 
szemben háborús jogcímre hivajkozhassék. Ugyanabban az időben 
Franciaországnak is be kellett ugrania e churchilli játszmába, holott 
Németország ezzel a nemzettel is a hasznos megegyezés útjára lé
pett. Az Angliától függő tökfilkók, vagy gonosztevők juttatták idáig 
ezt az országot is.

Azután Norvégiára került a sor, utánna következett Hollan- 
dia és Belgium. A német véderő azonban pár hónap alatt leverte 
és megszállta ezeket az országokat, Anglia pedig megkapta a maga 
dicsőséges Dünnkirchenét! Olaszország a gazdagok és nincs
telenek e harcában viszont a Birodalom oldalára állt.

De még ez sem volt elég Angliának. Ekkor a Balkán felé 
fordult, mintegy megszállottja annak a rögeszmének, hogy mégis 
megkapaszkodhat Európában. A tengely ebben az időben minden el
képzelhető diplomáciai erőfeszítést megtett, csakhogy megőrizze a 
Balkán békéjét ! Ám hiába volt minden Ï Anglia, ahelyett, hogy meg
szívlelte volna a dünnkircheni leckét,, — megkísérelte Görögor-

6



szágés Jugoszlávia befogását a saját érdekeinek szolgálatába. 
A Duce azonban, — aki ezt a helyzetet, valamint az ezen államok 
által régóta folytatott intrikákat, a semlegességet sértő cselekmé
nyeket, sőt Olaszország földközitengeri háborújában az olaszok ellen 
nyújtott katonai támogatásokat helyesen felismerte, — felvette az 
Anglia által kihívott harcot — először Görögország ellen és meg
kezdte hadműveleteit a Balkánon. Amikor aztán Jugoszlávia is vég
legesen Anglia oldalára állt s Anglia újzélándi és ausztráliai segéd
népeit frontba dobta, — a kedvezőbb évszak beálltával a tengely 
egyesült erői Európának ebből a részéből is kiseperték az angolokat, 
így vált áldozatává ennek a bámulatos brit stratégiának Jugoszlávia, 
Görögország és Kréta. Csak úgy mellékesen említjük meg, hogy az 
Egyesült Államok elnöke ennél az új angol hadikalandnál is seré
nyen közreműködött.

Mindezeken túl alig van olyan ország Európában, amelyet An
glia ne igyekezett volna a maga számára megnyerni és maga helyett 
harcoltatni. De Európa többi részében a felelős államférfiak átláttak 
a szitán és a helyzetet reálisan megítélve, az egyetlen helyes útra 
tértek és elzárkóztak holmi angol kezességi ajánlatok és egyéb csá
bos fülbesúgások elől.

Ámde a legtökéletesebb katonai kirámolás, — melyet Anglia 
kénytelen volt elszenvedni Európában északon, nyugaton, délen és 
délkeleten, — sem bírta józan belátásra Angliát. Most Churchill 
úrnak, valamint az Egyesült Államokban lévő segítőtársainak, — 
élükön Mister Roosevelttel, — minden reménye kelet felé fordult.

A Szovjet elleni háború
Ezzel elérkeztem, Uraim, a közös szabadságharc szakaszához, 

amelyet — és ebben biztos vagyok — valamikor mind a háború 
kimenetele, mind Európa sorsa s ezzel az egész kultúrvilág jövője 
szempontjából döntőnek fognak mondani: a Szovjetunió elleni had
járathoz!

Itt elsősorban is emlékeztetnem kell arra, hogy Németország 
1939-ben, — abban a reményben, hogy a német és orosz nép között 
tán mégis kiegyenlíthetők az érdekütközések: egyezményt kötött 
Moszkvával, az egyezmény kölcsönös meg nem támadást tartalma
zott és az érdekterületeket mindkét oldal felé szigorúan elhatárolta. 
A nemzetiszocializmus és a bolsevizmus homlokegyenesen ellentétes 
világnézete miatt e lépes a Führer számára valóban nem volt köny- 
nyű. Elhatározásánál a következő szempontokat kellett tekintetbe 
vennie: a folyamatban lévő angol bekerítés! politika keretei között 
Anglia a legkülönbözőbb európai államokkal szemben vállalt kezes
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séget, — azzaT az érveléssel, hogy Németország terjeszkedési szán
déka veszélyezteti a függetlenségüket. Továbbá: Anglia és Francia- 
ország azidőben azon mesterkedtek, hogy kölcsönös segélynyújtási 
egyezmény formájában Szovjetoroszországot, mint zárókövet bekap
csolják bekerítési politikájukba.

A Führer felismerte, hogy egy ilyen terv keresztülvitele, azaz 
egy Angliából, Franciaországból és a Szovjeunióból álló nagyhatalmi
blokk létrehozása Németországgal szemben szörnyű veszélyt jelen
tene, veszélyt egész Európa és főként a kisebb déli és északi szom
szédnemzetekkel szemben : — ezért közölte Moszkvával, hogy a Né
metországnak tulajdonított terjeszkedési politika érve valótlan. Ami
kor a német bizottság megérkezett Moszkvába, a Szovjetunió s az 
együttes angol—francia katonai bizottság között folyt tárgyalások 
csúcsponton álltak.

Hogy a német bizottságnak sikerült a német-szovjet feszült
ségben enyhülést teremteni, ezzel Németországnak legalább a
Szovjet azonnali behatolását Európába sikerült megaka

dályozni.
Ugyanekkor mellesleg azt is remélte a Führer, — bizonyos szov

jet jelenségekből s az onnan érkező hírekből erre joggal következ
tetve, — hogy a megegyezés további kihatásaként a Szovjetunió 
majd föladja világforradalmasító tervét s még továbbmenőleg békés 
szomszédjává válik Németországnak s a Szovjetunióval szomszédos 
többi európai országnak.

Németország ezután a megállapodást lojálisán végrehajtva, 1939. 
nyara óta a Szovjetunióval szemben teljesen más politikára tért át. 
Szigorúan csak a tisztára német érdekterületre korlátozta tevékeny
ségét és igen sok türelemmel igyekezett minden felmerülő vita, ellen
tét esetében jószándékú megértésre jutni a Szovjettel. Hogy minden 
ütközési lehetőséget eleve eltűntessen és hogy eleve elejét vegye 
minden gyanúsításnak, odáig ment, hogy az összes népi németeket 
a határos országokból hazatelepítette.

... A birodalmi kormány azonban súlyosan csalódott, amikor azt 
hitte, hogy ezáltal majd a Szovjetunió is a megfelelő magatartást 
fogja tanúsítani Németországgal, vagy éppen a környező országok
kal szemben. Abban a jegyzékben, amelyet a Külügyi Hivatal 194l 
június 22-én nyújtott át a szovjet kormánynak, — a birodalmi kor
mány közölte a világ nyilvánosságával, hogy milyen gyalázatosán 
kijátszotta őt a Szovjet és hogy annak az 1939 évi megállapodások 
nem jelentettek mást, csak taktikai sakkhúzást.

Sztálin sötét tervei
Sztálin előre látta, hogy Anglia el volt szánva a Németország 
elleni háborúra. Azt remélte, hogy Németország és a nyugati 
demokráciák között hosszú, elvéreztető háború lesz, mely
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után majd minden különösebb erőfeszítés nélkül is beviheti a 
bolsevizmust Európába. Ilyetén reményét azonban a Francia- 
ország fölött aratott gyors győzelem és az angoloknak Euró
pából való kiűzése öszetörte. Nos, erre azonnal taktikát vál
toztatott s ismét összeszűrte a levet Angliával és Amerikával 
és meggyorsította a katonai felvonulását Németország ellen.
A német Külügyi Hivatal jegyzéke azidőben főként arra muta

tott rá, hogy a kommunista ügynökök a német—szovjet egyezmény 
ellenére, miként kémkedtek, szerveztek szabotázsokat továbbra is 
Németország ellen, folytatták földalatti romboló tevékenységüket és 
hogy a Kommintern miként űzte tovább a Balkánon és Európa többi 
részében propagandatevékenységét.

A jegyzék továbbmenőleg rámutatott arra, hogy a Szovjet, min
den megállapodás ellenére, — a keleteurópai térséget tovább bolse- 
vizálta, hogy Németországtól azt követelte, dobja oda koncul északon 
Finnországot, délen Bulgáriát és hogy egyezzen bele abba, hogy a 
Szovjet katonai támaszpontokat létesíthessen a tengerszorosoknál, 
— és hogy miként utasítottá vissza a Führer ezeket a szovjet terve
ket; rámutatott a jegyzék arra, hogy miként tolta egyre közelebb 
nyugathoz hadseregeit a Szovjet, a Jeges-tengertől a Fekete-tenge
rig, — míg végül is a német, a finn és a román határok mentén 
a teljes szovjethaderő felvonult Európa ellen; végül fölfedte a jegy
zék, miként kezdte meg a Szovjet a katonai felvonulással egyidőben 
az egyre nyíltabb diplomáciai támadást is Németország ellen.

Mégegyszer utalunk itt a Szovjet titkos üzelmeire Bulgáriában, 
Magyarországon és Finnországban, — egész a Szerbiával kötött meg
állapodásáig. De hangsúlyozottan utalt már a Külügyi Hivatal jegy
zéke arra, hogy a birodalmi kormány birtokában lévő bizonyítékok 
tanúsága szerint, az egész 1940-es év folyamán Cripps, a moszkvai 
angol követ, miként igyekezett a Szovjetet Anglia oldalára állítani és 
hogy mennyire eredményes volt ezen erőfeszítése.

Közben még pontos adatokat kapott a birodalmi kormány az an
gol alsóház 1940-ben tartott titkos üléseiről. Ezen adatokból kétsé
get kizárólag kitűnt, hogy az angol alsóháznak Franciaország össze
omlása után — nagyon is érthetőleg — igen súlyos gondjai voltak 
a háború további menete és esélyei tekintetében.

Churchill mondotta — még 1940-ben:
„Sztálin és Roosevelt mellettünk állanak."

Churchill úr, — mint ez a kezeink közt lévő bizonyítékokból ki
tűnik, — akkor megkísérelte, hogy megnyugtassa az alsóházat és 
újból megnyerje az angol népet háborús politikájának, — kijelent
vén az alsóház tlőtt a következőket:



1. a Cripps által Moszkvában folytatott tárgyalások alapján 
immár határozott ígéretet kapott arra, hogy a Szovjetunió Anglia 
oldalán belép a háborúba és

2. birtokában van Roosevelt elnök korlátlan Ígéretének az angol 
hadviselés támogatását illetőleg.

A titkos ülésről kapott adataink azt bizonyítják, hogy Chur
chill úrnak végül is csak e nyilatkozatok segítségével sikerült sok 
angol képviselő aggodalmát eloszlatnia és csak ezáltal tudta őket 
továbbra is pórázon tartani.

Angol és szovjet politikai ügynökök 1940-ben a Balkánon már 
együtt dolgoztak a német és olasz érdekek ellen.

1941 elején ez a már említett angol—szovjet együttműködés 
egyre jobban elmélyült, — míg végre április elején, a balkáni 
háború kitörésekor az egész világ előtt felfejlődött. Megcáfolhatat- 
lanul állapította meg a Külügyi Hivatal jegyzéke azt is, hogy 
az akkori Jugoszláviának a háromhatalmi egyezményhez történt 
csatlakozásakor a Belgrádban kirobbantott puccsot Anglia szervezte 
meg, — a Szovjetunió tudtával és beleegyezésével. Az angol—szov
jet terv azt célozta, hogy a Balkánon tartózkodó német csapatokat 
lehetőség szerint három oldalról támadják meg; e terv, mint tud
juk, — hála balkáni barátaink és a török kormány magatartásának, 

a tengely gyors és döntő győzelmei következtében meghiúsult.

Lord Beaverbrook-nak röviddel a német-szovjet háború kitö- 
előtt nyilvánosságra jutott felhívása arra vonatkozólag, hogy 
a Szovjetuniót minden lehető eszközzel támogatni kell és 
ugyanilyen értelmű felhívása az Egyesült Államokhoz, — el
sőízben fedte fel a nagy nyilvánosság előtt az angol-szovjet 
kapcsolatok valódi állását, — úgy, hogy a London és Moszkva 
között létrejött szövetségi egyezmény, melyet röviddel a né
met-szovjet ellenségeskedések megkezdése után tettek közé 
— már csak a hivatalos megerősítése volt egy olyan állapot
nak, amely a valóságban titokban már régóta fennállott. 
Valóban ma &z egész világ tisztán látja, hogy a hazárdjáté- 
kos Churchill, amikor a Szovjetuniót a Németországgal való 
szakításba hajtotta, — amivel egyébként kívánságai meg
egyeztek Roosevelt és Sztálin kívánságaival — utolsó kár
tyáját játszotta ki Európában Németország ellen. Es ettől 

remélt mindent.
Ez volt az az időpont, amikor Churchillal együtt az egész zsidó

angolszász világ ledobta álarcát, abban bizakodva, hogy a Szovjet
unió majd képes lesz arra, hogy az angolokra annyira katasztrofális 
katonai helyzetben Európában fordulatot hozzon.



Milliárdosok, püspökök, tstentagadók
A nyugati demokráciák most aztán egyik napról a másikra 

még soha nem látott méltatlan módon ünnepelték a bolsevizmussali 
támadó jellegű szövetségüket. Angol konzervatívok és amerikai 
milliárdosok, akik eddig a bolsevistákkal való minden kapcsolattól 
úgy irtóztak, akár a bélpoklosoktól — most a világba kiabálták, 
hogy a Szovjetunió a boldogság, a vidámság és a polgári jólét földje* 
Angol és amerikai szakszervezeti vezetők, tudós mezőgazdászok haj
szálig egyezően bebizonyították bámuló hallgatóságuknak, hogy a 
Szovjet a jóllakott és elégedett munkásság valóságos paradicsomát 
teremtette meg és hogy a kolchoszok a gazdag és zsíros udvarházak 
parasztságának fenntartó alapjai. Zsidó és angol tudósok, kulturális 
egyesületek tagjai, — Londonban és Newyorkban kényelmes klub- 
fotőjeikben ülve — bizonygatták, hogy a Szovjetunió mindig is 
fellegvára volt a tudományos és kulturális alkotásoknak

Érsekek, püspökök és bíborosok, akik nemrégiben még szent buz
galommal küzdöttek a Szovjetunió, mint az istentelenség bölcsője 
ellen, — most egyszerre azt hirdették, hogy a Szovjetunió kezdettől 
a kereszténység bölcsője volt, ma pedig annak védelmezője és a Can
terbury-! érsek hivatalos istentiszteleten imádkozott a vörös hadse
regért s barátjáért, — Sztálinért.

Churchill és Roosevelt kijelentették népeiknek, hogy a demo
kráciák általuk proklamált szent alaptételeihez egyetlen más kor
mányzati rendszer sem áll olyan közel, mint a szovjet-rendszer. A 
nyugati demokráciák egymást múlták felül a zsidó-bolsevista gonosz- 
tevők-állama mellett tett szánalmas szerelmi- és rokonszenv-megnyil- 
vánulásokban, miközben persze elmaradt a Sztálin által annyira óhaj
tott anyagi megsegítés. Aminthogy lényegesen reálisabban is hang
zott, amikor Churchill és Sztálin nemrégiben egymást kölcsönösen 
„old war borsosának, azaz „vén csataló”-nak becézték. Ez szerintem 
sokkal jobban meg is közelíti jellemük valódi állítottságát

Öt hónap után most hát az angolszászoknak ez a legutolsó 
katonai reménysége is megsemmisült Európában.

A világtörténelem legnagyobb katonai teljesítménye
Uraim, azt hiszem, nem túlzók, amikor azt állítom, hogy a 

keleti hadjáratnak ezt az öt hónapját egykor a világtörténelem leg
nagyobb katonai tettének fogják nevezni.

Ezen öt hónap alatt a szívósan és elkeseredetten küzdő ellen
féllel folytatott harcban, amikoris a politikai biztosok nyak.
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szirtenlövésétől való rettegés a halálmegvetésig hajszolta ezt 
az ellenfelet, áttekinthetetlen hadianyaggal, tüzérséggel, leg
modernebb tankokkal szemben, a végtelen orosz térségben a 
hadműveletek nehézségeivel szemben, kedvezőtlen időjárás, 
sár, hó, szél ellen és az ezen országban létező utak leírhatat
lan állapota ellenére sikerült teljesen megverni a világ szám
szerűen legnagyobb és jól felszerelt, irtózatos hadseregét 
Olyan dicsősége ez a mi katonáinknak és a szövetséges csapatok

nak, amely lélegzetelállító csodálattal tölt el mindenkit, aki ennek a 
gigantikus küzdelmek egyes fázisait, ha csak távolból is átélte 
s amelyre a Haza csak csodálattal tud tekinteni. Mégis azt hiszem, 
hogy csapataink hőstettei mind hiábavalók lettek volna, ha nem egy 
csodálatos áttekintésű, még soha nem létezett hadvezér- 
zseni irányította volna a hatalmas csatákat.

Moszkva világhódító tervei

Arra a til okzatosságra, amellyel az orosz kolosszus körülvette 
magát és amellyel az utóbbi évtizedekben a külső világtól teljesen 
elzárkózott, valójában csak a mostani hadjárat során derült fény. 
A világ zsidóságának ösztönzésére egy hatalmi vágytól túlfűtött 
tyrannus 190 milliós népének minden erejét összefogta, hogy a mosz- 
Icovita bolsevizmus uralma alá hajtsa az egész világot. Sztálin fel
ismerte, hogy e cél eléréséhez a propaganda egymagában még nem 
elég s ezért vaskövetkezetességgel e feladat erőszakos megoldására 
készítette elő Szóvjetoroszországót. Fanatizmusában nem kímélt sem 
embert, sem anyagot. Az oroszok kulturális és anyagi életszínvonala 
a rabszolgák színvonalán áll. A viskókban nyomorgó, félig kiéhezett 
mai orosz nép elvesztette mindazt, ami a mi életünk értelmét és ér
tékét adja. A teljesítőképesség, szépség, család, Isten az ő számúra 
ismeretlen fogalmak. Néma borzongások között, az életen való 
örvendezés és ideálok nélkük vonszolták napjaikat az emberi lét 
legsötétebb mélységeiben. A mi számunkra szinte elképzelhetetlen 
ez az élet. Mély tragikum van abban a tényben és felismerésben, 
hogy emberek által kitalált rendszer egy generáció alatt képes volt 
majdnem állati sorba taszítani az embert. Egyetlen roppant f egy házzá 
vált az egész hatalmas birodalom és ebben a f egy házi légkörben 
kényszerítették a parasztot és a munkást arra, hogy mindenét fel
áldozza a háborús gépezetnek. Az utolsó rúbeljüket is oda kellett 
adniok a fegyverkezés céljaira, hogy a világzsidóság érdekeinek 
szolgálatába állított vörös hadsereg minél hatalmasabb és minél erő
sebb legyen. A békés falvak és kis vidéki városok helyén rövid 
néhány év leforgása alatt hatalmas hadiüzemek épültek, az áldott
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búzatermő földeket stratégiai szempontból kiépített vasútvonalakkal 
és repülőterekkel hálózták tele, különösen a nyugati határaik mentén* 

Mindenekelőtt azonban a világ számszerűleg legnagyobb had
seregét ellátták soha nem látott mennyiségű tankkal, ágyúval, repü
lőgéppel és más fegyverekkel.

Ez a zsidó-bosevista acélhenger abban a pillanatban akart 
elindulni Európa szétzúzására, amikor a kontinens politikai és 
katonai helyzete — Moszkva megítélése szerint — nekik ked
vez. Amikor a német hadsereg ez év június 22-én, a legesleg
utolsó pillanatban támadásba lendült, a vörös hadsereg fel

vonulása éppen befejeződött.
Uraiim! Az orosz kolosszus hatalmi törekvéseiről és Sztálin 
szándékairól alkotott elképzeléseinket a valóság messze túl

szárnyalta.
A világ örök hálával tartozik Hitlernek azért, hogy a német 
és a szövetséges csapatokkal az 1941. évi megsemmisítő csa
tákban szétmorzsolta az orosz kolosszust és ezzel megmen
tette Európát a végpusztulástól: a zsidó bolsevisták által 

kilátásba helyezett rabszolgasorstól.

A győzelem katonailag és gazdaságilag 
biztosítva vanl

A Szovjetunió vereségéből és az európai Oroszország nagy ré
szének megszállásából adódó következményeket az alábbiakban kívá
nom összefoglalni:

1. Katonai szempontból a Szovjetunió vereségével Anglia elvesz
tette utolsó szövetségesét a 'kontinensen. Az orosz kolosszus nem 
jelentős tényező többé. Ennek következtében Németország, Olasz
ország és szövetségeseik Európában megtámadhatatlanokká váltak és 
ugyanekkor igen jelentős erőik felszabadulnak.

2. A tengely és a tengelyhez csatlakozott államok, velük együtt 
pedig egész Európa gazdasági szempontból függetlenítette magát a 
tengerentúli államoktól. Európa ezzel egy szer smindenkorra biztosítva 
van a blokád ellen. Az európai Oroszország gabonája és nyersanyaga 
Európa ellátását tökéletesen biztosítják. A kezünkbe került orosz 
hadiipart a német háborús gazdálkodás Németország és szövetsége
sei szolgálatába állítja és ezzel Európa háborús teljesítőképességét 
igen nagy mértékben megnöveli. A megszállt orosz területek meg
szervezése folyamatban van. Mindezzel biztosítottuk Németország és 
szövetségeseinek végső győzelmét Anglia fölött.
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1941. végén Németország és szövetségesei Oroszország ïegnêpo* 
sebb, legtermékenyebb és nyersanyagokban leggazdagabb területei
nek birtokában vannak. Tekintettel arra, hogy az orosz ipar túl
nyomó része is a tengely és szövetségesei kezére került, a Szovjet
unió meglévő katonai és gazdasági lehetőségei már korántsem akko
rák, hogy meg ne lehetne jósolni a keleti hadjárat végső kimenetelét.

A Szovjetunió már nincs abban a helyzetben, hogy a háború
nak új fordulatot adjon, mert kiképzett katonáinak és hadi

anyagának igen jelentős tömegeit elvesztette.
A tengely és szövetségesei Angliával és szövetségeseivel szem

ben maradéktalanul urai a katonai helyzetnek. Az északi, nyugati, 
keleti és délkeleti hadjáratait a tengely fölényesen megnyerte. Az 
angol stratégák hiába fantáziáinak tehát : az Európában teremtett 
helyzeten soha többé változtatni nem tudnak. Anglia már meggyő
ződést szerezhetett afelől, hogy milyen erős támadó szellem és mennyi 
éber ütőképesség hatja át a német csapatokat, még a számukra olyan 
szokatlan területeken is, mint Afrika sivatagjai, hol a harcok most 
újból fellángoltak. Ezeknek a területeknek földrajzi helyzete egyéb
ként a tengelyre nézve sokkal kedvezőbb, mint az angolszászokra 
nézve, mert ők csak a messze óceánon keresztül tudják megközelí
teni azokat

A háború további során az angol szigetek és óceánontúli ame
rikai barátaik már egy erős európai blokkal állnak szemben.

Németország és Olaszország abban a kedvező helyzetben van
nak, hogy hadseregeiket, flottájukat és légi erejüket a leg
főbb ellenségük: Anglia ellen koncentrálhatják. Ebben a 
harcban mind stratégiai szempontból, mind pedig ember- és 
hadianyag szempontjából minden előny és esély az európai 

koalíció oldalán van.
Uraim! A bolsevizmus leverésének világpolitikai szempontból is 

sorsdöntő jelentősége van. Oroszország kiesésével a háromhatalmi 
szerződést aláíró Németország, Olaszország és Japán, valamint a 
hozzájuk csatlakozott államok túlsúlya annyira erős, hogy nem látok 
olyan hatalmi kombinációt, amely tartós ellenszegülésre volna Képes. 
A tengely és a hozzá csatlakozott államok hatalma nagy vonásokban 
kiterjed az egész európai élettérre, az Északi-foktól a Földközi-ten
gerig, az Atlanti partvidéktől Oroszország belsejéig.

Ugyanekkor az északafrikai élettér és a Közel-Kelet sem tudja 
kivonni magát a tengelyhatalmak politikai és katonai befolyása alól. 
A kibontakozás itt is mindinkább teljesebb lesz, amennyiben az ellen
ség egyre többet veszít a még meglévő pozícióiból. Kelet-Ázsiában a 
japán nagyhatalom uralkodik a helyzeten és nincs olyan hatalom, 
amely tartósan veszélyeztetni tudná elfoglalt hídfőállásait.

Ezekkel a hatalmakkal szemben Anglia, Churchill úrral az élen, 
ma még ellenáll Természetes, hogy ennek az úrnak, aki kétségtele-



nul a legnagyobb felelősséget viseli Anglia háborúba lépéséért, 
senki sem tud a szívébe látni, de aligha férhet szó ahhoz, hogy 
Churchill magában ne hordaná azt a benyomást, hogy ő ezt a há
borút már nemcsak hogy megnyerni nem tudja, hanem azt már el ss 
vesztette. Ennek a benyomásnak a saját népe előtt természetesen 
nem adhat kifejezést és ezért Anglia Ainden reménységét az Észak
amerikai Egyesült Államok felé tereli.

Roosevelt úr elkésik
UrainM Roosevelt évek óta háborúval fenyegeti Német

országot és minden számbajöhető más országot. Erről a fenyegetés
ről Németország eddig hallgatott. Az a hang azonban, amelyet az 
amerikai háborús uszítok a legutóbb megütöttek, felmenti Német
országot a további tartózkodás alól. Nincs okunk rá, hogy erről a 
kérdésről egészen nyíltan ne beszéljünk.

A német nép egész történelme során soha, egy pillanatra sem 
viselkedett ellenséges érzülettel, vagy éppen gyűlölettel az amerikai 
nép iránt, de az is bizonyos, hogy ilyesmi miatt a német népnek 
sem volt oka panaszkodni az amerikaiakra. Ennek ellenére Roosevelt 
úr mindent elkövet, hogy hazáját és népét, háborúba vigye Német
ország ellen. Németország a dolgoknak idáig való fejlődését nem 
kívánta, de a helyzet felismerése után úgy a Führer, mint a biro
dalmi kormány számol az esetleg bekövetkező ellenségeskedéssel!. 
Számol vele azért, mert ebben a kérdésben az amerikai nép még 
csak szóhoz sem juthat. Helyette Németország legnagyobb ellensége, 
a világ zsidósága és annak exponense: Roosevelt úr irányítják úgy 
a dolgokat, hogy az Északamerikai Egyesült Államok Németország 
háborús ellenfelei sorába lépjen. Roosevelt elnöknek ezzel a maga
tartásával szemben a következőket kívánom leszögezni:

Hiába szállít az USA ellenségeinknek bármilyen mennyiségű 
hadianyagot, hiába határozza el magát arra, hogy kitart a 
mai magatartása mellett, vagy éppenséggel beleavatkozik a 
háborúba, — ennek a háborúnak a kimenetelén, helyesebben 
a tengely és szövetségesei győzelmén már nem tud változtatni. 
Minden esetre kézen fekszik az a kérdés, hogy két olyan ország

nak, amelyet egy óceán és többezer kilométeres távolság választ él 
egymástól, miért kell harcolnia egymás ellen? A felelet egyszerű.

Nem a német és az olasz érdekek keresztezik az amerikai érde
keket, hanem Roosevelttel az élen az egész világ kizsákmányolására 
törekvő zsidó plutokraták akarják elbuktatni a fiatal népek nemzeti 
létének biztosítását, a világ újjárendezését, az új szociális rend 
megteremtését és a világ javainak új, mindenek felett igazságos el- 
OflztásáL
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Roosevelt propaganda-módszerei
Roosevelt úr és az ő zsi(Jp eszmetársai nemcsak a rendelkezé

sükre álló hivatalos kormány- és propaganda szervezeteket állítot
ták német- és olaszellenes szolgálatba, hanem a gyűlöletet is felszí-, 
tották a nemzetiszocialista Németország és a fasiszta Olaszország 
ellen. Ezen a téren nem ismernek olyan akadályt, amely visszariasz
taná őket. Felváltva, éjjel-nappal hol Németországot, hol Olasz
országot, hol pedig Japánt szidalmazzák és rágalmazzák. Azt híresz- 
telik, hogy Hitler az egész világon el akarja törölni a vallást. Más
kor azt mondják, hogy Hitler meg akarja hódítani Déf-Amerikát, 
vagy járomba akarja hajtani az Északamerikai Egyesült Államokat, 
de nem riadnak vissza attól az állítástól sem, hogy Hitler fel akarja 
osztani az egész világot.

Mindezt az amerikai néppel akarják elhitetni, annak ellenére, 
hogy maguk is belátják ezeknek az idióta terveknek a lehetetlen 
voltát. Jól tudják azt is, hogy Németország a német nép jövőjét 
hosszú generációkra keleten igyekszik megalapozni és ennek követ

keztében : 1. nincs ok rá, de nincs is' szándékában, hogy Amerika el
len vonuljon ; 2. mindettől függetlenül : német támadás Amerika ellen 
katonailag egyszerűen kivihetetlen és aki ilyen tervet hiresztel, az 
fantasztikus butaságot állít. Tisztában vannak ezzel az amerikai 
háborús uszítok is, de azért ez egyáltalában nem zavarja őket abban, 
hogy a német invázió rémét a falra fessék. Nyugodtan tovább hazu- 

doznak, mert valami alapot mégis csak teremteniük kell az Észak
amerikai Egyesült Államok háborúba késztetésére.

„Tolvaj ! Fogjátok meg!” — felkiáltással világuralmi szándékot 
tulajdonítanak Hitler Adolfnak és ugyanekkor minden igyekezetük 
arra irányul, h&gy a zsidó plutokrata világuralmat Amerika segítsé
gével azokban az országokban is feltámasszák, amelyekben mdr 
megszabadulták tőle. Mert a végső céljuk ez. Ezért uszítanák Német
ország, Olaszország és Japán ellen. Ezért hamisítanak okmányokat.

Bejelentették az USA semlegességét, hogy azt sorozatosan meg
szegjék. Hadianyagot szállítanák és felfedezik a Fizess és vidd” 
klausulát, hogy aztán előbb a fizetés, majd az elszállítás alól is men
tesítsék Németország ellenségeit. Közben a húsevizmust is halálos 
ellenségüknek nyilvánították, hogy néhány héttel később szövetséget 
kössenek vele. Végül tüzelési parancsot adnák és rálőnek a német 
hajókra, de rögtön óriási patáliát csapnák és nagy szemforgatások 
között német támadásról beszélnek, amikor a német hajók véde
keznek.

Az emberben önkéntelenül felvetődik a kérdés, hogy meddig tűri 
még az amerikai nép kormányának ezt a katasztrófa-politikáját ? 
Mindenesetre meg kell állapítani, hogy igen szép számmal akadtak 
becsületes amerikaiak, akik tiltakoztak Roosevelt üzelmei ellen.
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A legutolsó szavazások eredniênÿél azt mutatják, Hogy az amerikai 
népnek csak egy igen kicsiny töredéke helyesli a mostani kormány 
háborús politikáját. De ez természetes is, mert ez a kormány, amely 
a tengely gyűlöletében túlteszi magát a természeti törvényeken, 
Monroe elnök józan belátásán és az óceánokon keresztül beleártja 
magát más világrészek belügyeibe, a tetejébe még szellemi és anyagi 
terrora is kész, — semmi esetre sem képviselheti az amerikai nép 
valódi érdekeit, mert 1. ez a nép az elképzelhető anyagi javakat, tehát 
mindent, amire szüksége van, megtalálja a saját országában; 2. és 
mindezt anélkül, hogy fenyegetve érezhetné magát más népektől. 
Egyszerűen nincsen olyan nép, amely a maga szellemiségét és ural
mát rá akarná erőszakolni az amerikai népre.

Európa az európaiakéi

Amerika az amerikaiaké, Európa az európaiaké. Ez az a bölcs 
forma, amelynek szemmel tartásával el lehetne kerülni a legször
nyűbb világkatasztrófát. Ha az amerikai nép nem tart ki a forma 
érvényesítése mellett és természetes céljainak követése helyett 
Roosevelt politikáját fedezi és ezzel a félvilágot belerántja a hábo
rúba, úgy mi ezen csak sajnálkozhatunk. Egyet azonban le kell szö
geznem :

Ha a dolgok valóban nem várt fordulatot vennének és az 
Északamerikai Egyesült Államok hadba lépnének Európa és 
Keletázsia ellen, a következményekért Roosevelt viselné a

felelősséget.
Fel kell tenni a kérdést, hogy milyen motívumok vezetik Roose- 

veltet, amikor népe akarata ellenére, egyre közelebb viszi hazáját a 
háborúhoz ? A volt washingtoni és párisi lengyel nagykövetek annak
idején aktaszerűleg közölték kormányukkal, hogy a legfőbb motívum 
Roosevelt beteges bűntudatában rejlik. Roosevelt, hogy a belpolitikai 
helyzetet erősen érintő szociális és gazdasági ballépéseiről elterelje 
a figyelmet és ezzel önmagát, valamint rendszerét megmentse, a kül
politikai kérdések felvetésével igyekezett levezetni népének elégedet
lenségét. A gazdasági és szociális téren oly eredményes nemzetiszo
cializmus és fasizmus, valamint a két rendszer vezére: Hitler és 
Mussolini ellen kezdett prédikálni. Mikor azután Németország és 
Olaszország pozíciója megerősödött, hirtelen háborús hangulatot te
remtett és nyíltan aggressziv politikába fogott a tengelyhatalmak 
ellen. Ezen a téren odáig elment, hogy 1939-ben, a müncheni meg
egyezés után tudatosan háborúra izgatott és formálisan megfenye
gette az akkori angol kormányt, nehogy egyezkedni merjen a néme
tekkel a lengyel kérdésben.



Ezekből a közlésekből és még számtalan más hiteles hírforrásból 
arra az ijesztő valóságra ébredünk, hogy végeredményben

Roosevelt idézte elő a háborút és ezzel a cselekedetével ő 
lett a háború legfőbb okozója.

À számlát az amerikai nép fizeti
Az amerikai nép egyszer még erkölcsileg is és anyagilag is igen 

drágán fogja megfizetni elnökének ezt az őrült politikáját, mert :
1. egészen világos, hogy az Anglia által Németország ellen foly

tatott háború legnagyobb terhét majd az amerikai adófizetők viselik.
Köztudomású, hogy Anglia és volt szövetségesei még az előző 

világháború idejéből is körülbelül 15 milliárd dollárral tartoznak az 
USA-nak. Ennek a roppant összegnek nemcsak az amortizálásáról 
nincsen szó, hanem még a kamatait sem fizetik. Ha tehát még a régi 
adósságukat sem tudták eddig megfizetni, hogyan fizessék meg az 
újat? Minden egyes fegyver, minden egyes ágyú és mindsa egyes 
repülőgép, amelyet Amerika a tengely ellenségeinek szállít, csak az 
amerikai adófizetők terheit növeli. Az Amerikából minden ellenszol
gáltatás nélkül külföldre történő áruszállítás, igen rövid időn belül 
a legnagyobb gazdasági válságba kell, hogy sodorja ezt a rendkívül 
gazdag és jobb sorsra érdemes országot. Ez a gazdasági válság aztán 
olyan méreteket ölthet, amilyent még nem ért meg a világ. Megítélé
sem szerint az 1929. évi krízis gyerekjáték volt ahhoz képest, amibe 
Roosevelt háborús- és gazdasági politikája fogja sodorni az országot. 
Már most is vannak olyan tünetek, amelyek a későbbi katasztrófát 
jelzik. Az infláció már megindult és mint egy szociális forradalom 
előfutára jelentkezik.

2. Roosevelt azt állítja, hogy a demokráciák fennmaradásáért 
küzd. Ha tényleg így volna a dolog, nem keresné a háborút és nem 
kötötte volna le magát a bolsevista Oroszország mellé. Mivel azonban 
ezt csinálja, éppen a legtöbbet hangoztatott céljainak lesz az árulója, 
mert cselekedeteivel a zsidóság uralma alá hajtja Amerikát. Roose
velt úr, úgy látszik, ' azért, hogy a zsidóságot Amerika nyakába ül
tesse, kész feláldozni az amerikai fiatalság vérét és életét.

3. Roosevelt szövetkezett az emberiség legnagyobb ellenségével, 
a bolsevizmussal. Ezzel — csak úgy, mint más országokban történt, 
— Amerika is belekerült azoknak a bolsevista forradalmi mozgal
maknak a sodrába, amelyek eddig semmi jót nem hoztak az emberi
ségre.

Megítélésünk szerint Roosevelt a bolsevizmussal való szövet
kezéssel tényleg olyan szociális katasztrófa magját vetette
el, amely egykor alapjában rázza meg és fejlődésében évtize

dekre visszaveti az amerikai népet.



4. Rooseveltnek az atheista bolsevízmussal való szövetkezése igen 
súlyos következményekkel jár majd az amerikai nép vallásosságára 
nézve. De zsidó tanácsadói éppen ezt akarják, mert a bolsevista 
istentelenség nagyszerűen alátámasztja az ő materialista céljaik meg
valósítását. Legalább is remélik, hogy így történik majd a dolog.

Erősen hiszem, hogy eljön a nap, amikor az amerikai nép 
felébred és számon kéri Roosevelttől, és tanácsadóitól azt 
a politikát, amely bűnös a háború felidézésében, amellyel 
egyik nemzetet a másik után lovalta bele a háborúba és 
amellyel Amerikát a nép akarata ellenére belevezette egy 
oyan háború kellős közepébe, amelyet soha meg nem nyerhet 

és amelyért legfeljebb borzalmas áldozatokat hozhat. 
Churchill úr, — ne kutassuk most, hogy milyen mértékben a 

saját kezdeményezéséből, milyen mértékben Roosevelt befolyására — 
mindenben és teljes meggyőződéssel magáévá tette ezt a politikát. 
És miközben Roosevelt a háború főbűnöse, kétségtelenül Anglia 
szenved majd miatta a legtöbbet. Mert Anglia kilátásai több, mint 
sötétek.

Anglia nem győzhet
Hogy mennyire így áll a dolog, az alábbiakban röviden fel szeret

ném vázolni Anglia jelenlegi háborús helyzetét és kilátásait:
1. A háromhatalmi egyezmény aláíróival és a hozzájuk csatlako

zott államokkal szemben Anglia még amerikai segítséggel sem tudja 
megnyerni ezt a háborút, sem a szárazföldön, sem pedig a tengere
ken. Bekövetkezik ugyanis az a pillanat, amitől kezdve ellátása nap- 
ról-napra rosszabb lesz, ezzel szemben a tengely ellátása napról- 
napra javul.

2. A Churchill által kezdeményezett angol-európai légipárbajban 
minden esély Anglia ellen szól. Az angol szigetek földrajzi helyzete 
és a koncentrált légitámadásoknak kitett ipara sokkal kedvezőtle
nebb helyzetben van, mint a kontinensé.

3. Oroszország legyőzésével a tengely rendelkezésére álló gazda
sági és fegyverkezési lehetőségek — Japán nélkül is — végtelenül 
nagyobbak lesznek, mint Angliáé és Amerikáé együttvéve.

4. Anglia a háború további során is egyik pozícióját a másik 
után veszti el és világhatalma egyre jobban attól az idegen hatalom
tól függ majd, amely nálánál ma már jóval erősebb.

5. Németország és szövetségesei haderejének az angol szigetek 
ellen úgy a tengeren, mint a levegőben és a szárazföldön történő 
koncentrált bevetése az angol szigeteket elsivatagosítja és előbb- 
utóbb megadásra kényszeríti.
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Anglia utolsó szalmaszála a blöff
London urai a Németország ellen folytatott háborús politikájuk

kal igen válságos helyzetbe sodorták a brit világbirodalmat. Ebben 
a rendkívül válságos helyzetben Churchill úr ismételten régi metó
dusához, a blöffhöz és újból a blöffhöz folyamodik, bár már valószí
nűleg maga sem hisz benne. Valószínű, hogy ezzel a metódussal első
sorban a saját népét akarja a szekérrúd mellett tartani. Azt ugyanis 
még én sem tételezem fel Churchill úrról, hogy a sok beszéddel a 
német kormányzatra akar befolyást gyakorolni. E sok beszédben 
minduntalan visszatér az a megállapítás, amely a német béketapoga- 
tódzásokról szók

Nos, ezzel kapcsolatban leszögezem, hogy a Führer ismert 
békeajánlata óta, pontosan Franciaország összeomlása után 
tetf békekísérlet óta Németország soha és senkinek nem 
tett békeajánlatot, az még csak megfontolás tárgyát sem ké
pezte. Kijelentem, hogy ilyen ajánlatról ma sincsen szó és a 

jövőre nézve sem képezheti megfontolás tárgyát.
Ha Anglia ennek ellenére is megmarad a német békeajánlatokról 

szóló híresztelések mellett, úgy a mi számunkra nincs más hátra, 
mint rámutatni arra, hogy igenis vannak, akik szeretnék, ha béke
ajánlat volna készülőben, de ezek az emberek nem Németországban, 
hanem Angliában vannak. Az angol nép békevágya sokkal nagyobb, 
mint azt Churchill úr szeretné. A német békeajánlatokról szóló hireszr- 
telésekkel az angol kormány a németek gyengeségét szeretné doku
mentálni a saját népe előtt. Ezek a kitalált német békeajánlatok 
azonban árra is jók, hogy a kormány ezeket a békeajánlatokat egy 
heroikus gesztussal visszautasítva, az angol népben azt a meggyőző
dést keltse, hogy Anglia még ma is hihetetlenül erős. A híresztelések 
alól mindenesetre kilátszik a lóláb és ezért éppen olyan kevéssé mél
tók a figyelemre, mint azok a híresztelések, amelyek szerint Európa 
forradalom előtt áll. Ez a forradalom á németek által megszállt terü
leteken és Németországban volna kitörőben. Az amerikai segítség 
mellett Churchill úr ebben a hiedelemben is csalódni fog, különösen 
akkor, ha — mint a jelek mutatják, — Angliának ez az utolsó re
ménysége.

De nézzük meg közelebbről az angol kormánynak azt a híresz
telését, hogy forradalom van kitörőben Németországban! Churchill úr 
rossz pszichológus volt világéletében és úgylátszik, az is ír arad. 
Róla beszélik, hogy ő az az angol politikus, aki politikai pálya
futása alatt a legtöbbet tévedett és a legtöbbször bakot lőtt, de en
nek ellenére is a miniszterelnöki székbe emelkedett. Egyes demokrá
ciákban az ilyesmi úgy látszik, erénynek számít. Az azonban mégis 
csak különös, hogy akadjon államférfiú, aki országának sorsát ilyen
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reményekre alapítja. Hogyan gondolja Churchill úr, hogy az a nép 
menjen bele egy forradalomba, amely történelminek legnagyobb had
járatait megnyerte, amely szövetségeseivel égést Európában uralko
dik, amely végre biztosította a maga életterét és cz^el függetlenítette 
magát a külföldtől, amely hosszú évszázadok harcai után megélte 
Nagynémetország megalapítását. Hogyan gondolja ezt Churchill úr? 
De he gyan gondolja ugyanezt Churchill úr Olaszországról ? Egysze
rűen nevetséges, %ogy abban az Olaszországban t >r jön ki forrada
lom, amely mindenét a Ducenek és a fasiszta mozgalomnak köszön
heti.

De vegyük úgy, hogy az elmúlt három év eseményei nem történ
tek meg. Mondjuk, hogy Németország seholsem győzött, sőt egyik 
vereséget a másik után szenvedte, akkor is elképzelhetetlen volna, 
hogy Németország megadná magát.

Vegyék már egyszer tudomásul, hogy a nemzetiszocialista Né
metország soha, de soha nem fog kapitulálni. Churchill úrnak a maga 
felületességében, amely az egész életét jellemzi, fogalma sincs a mai 
Németországról.

Egy angol nagy örvendezve azt írta nemrég, hogy az orosz 
komisszáriusok, politikai biztosok igen kemény fából vannak faragva. 
Nos, ha ez igaz és az orosz komisszáriusok tényleg keményfából van
nak, akkor bátran elmondhatjuk : a német nemzetiszocializmust pedig 
acélból faragták ki. Egyébként Anglia biztos lehet afelől, hogy

azt a népet, amelyet Hitler Adolf vezet, csak egy gondolat
vezérli, harcolni a rákényszerített háború győzelmes befejezé
séig. 1918 novembere a német történelemben nem ismétlődik 

meg többé!
Ezt azonban nem értik meg Angliában, mert nem akarják fel

adni utolsó reménységüket. Ez okból még mindig azt hiszik, hogy 
elég az elmúlt háború néhány propagandahazugságát új életre kel
teni és Európa máris a zavargások és a forradalmak színhelye lesz. 
Eltekintve attól, hogy az ilyen forradalmi megmozdulások elfojtása 
a német hatalom számára nem okozna nagyobb nehézséget, — ez a 
gondolkodás egyszerűen gyerekes. Churchill úr, akit földijefrlegutóbb 
mint a legnagyobb fegyverkezési szakembert ünnepelték, tudhatná, 
hogy ma, a motorok, páncélkocsik és stukák korában lehetetlen min
den forradalom a lefegyverzett területeken is. Churchill azonban e 
tekintetben is rosszul van informálva. Ha ő maga nem is, tanácsadói 
tudhatnák, hogy ma Európában forradalomról szó sem lehet. Európa 
népei egyszerűen nem akarnak revoltálni ! Világos ugyanis, hogy az 
Anglia által háborúba taszított európai kontinens újjáépítése nem 
megy máról-holnapra. A szülési fájdalmakat nem lehet elkerülni. Sok 
mindent kt kell állítani és utána az új helyzetet is meg kell szokni. 
Ha ez ellen egyesek talán kifakadnak, vagy szót emelnek, arról*a leg
több európai ember mégis meg van győződve, hogy
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Angliának már nincs és nem is lesz soha semmi keresnivalója 
a kontinensen. Anglia sokkal tovább űzte itt gazságait és 
sokkal többször játszotta ki egyik népet a másik ellen, végül 
sokkal több olyan háborút idézett fel a maga érdekeinek vé
delmében, amelyben mások véreztek helyette, — semhogy 

Europa visszakívánná ezeket az állapotokat.
Ma már minden gyerek tudja Európában, hogy Európa hallani 

sem akar többé az angol politika mesterkedéseiről. Ugyanannyira nem 
akar hallani róla, hogy már Franciaországban is kezd felébredni az 
európai lelkiismeret.

Ez az angolok által felidézett utolsó háború, amely még egyszer 
szenvedésbe döntötte kontinensünk országait, sokkal jobban kinyi
totta Európa lakosságának a szemét, mint az előző békeesztendők. 
Ha akadnak is olyan emberek, akik önző anyagi okokból még mindig 
strucpolitikát folytatnak, az semmit sem változtat azon a tényen, hogy 
Európa népei már jelentős mértékben közeledtek egymáshoz. Ha 
sok minden más nem is, de Anglia szövetkezése a bolsevizmussal 
igen sok embernek kinyitotta a szemét

Európa útban az egyesülés felé
Ma már minden európai ember tudja, hogy Anglia semmit sem 

szeretne jobban, mint azt, hogy az öreg Európa áldozatul essék a 
bolsevizmusnak. Azt hiszik, hogy ezzel önmagukat még megmenthet
nék és nyugodtan tovább élhetnének a szigeteiken, sőt később talán 
megint feltüzelhetnék Európát és háborúba hajszolhatnák a Kelet 
ellen. Európa azonban felébredt passzivitásából és másként határo
zott sorsa felől. Az európai népek máris közeledtek egymáshoz és 
most megérjük azt az. időt, amikor az európai nemzetek, köztük azok 
is, amelyek szerencsétlenségükre Anglia szövetségesei voltak és An
glia áldozataivá váltak, eltávolodnak Angliától és hozzánk csatlakoz
nak, ők*is harcba küldik fiaikat a bolsevizmus ellen. Európa törté
netében először van útban az egyesülés felé. A népek ösztöne meg
mutatta nekik a helyes utat és már nem hallgatnak korábbi veze
tőikre, akik többnyire emigránsokként élnek Londonban és Chur
chill, valamint a vele szövetséges Sztálin asztaláról lesik a morzsákat.

Ma már majdnem minden európai nép fiai Keleten küzdenek 
a bolsevizmus ellen, hogy megmentsék Európa életét és kul
túráját. Ebben a közös harcban kiontott vér nehezebb súly 
lesz a latban, mint letűnt idők minden hagyománya. Az új 
Európa minden tévedéstől mentesen és feltartóztath'Jíatla- 
nul menetel egy új és szebb világ felé, — tekintet nélkül
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arra, hogy Churchill úr és Roosevelt úr, valamint zsidó csat
lósaik ezt helyeslik-e, vagy sem? Ennek a kontinensnek a 
népei felépítik az új Európát és ebben az építő munkában —■ 
tekintet nélkül a háborúra — nem engedik megzavartatni

magukat.
Mivel katonailag megtámadhatatlanok, gazdaságilag pedig biz

tosítottak vagyunk, kontinensünket politikailag is megszervezhetjük, 
— m*,g a békekötés bekövetkezése előtt. És lia közben bombát ára
dásokat intéznek ellenünk, gondoskodunk majd róla, hogy ezeket a 
támadásokat tízszeresen megtoroljuk.

Jelenleg Európa abban a helyzetben van, hogy szükség esetén 
akár harminc évig is háborúzhatna, anélkül, hogy kontinensünket 
bármilyen komolyabb veszély fenyegethetné. Az európai népek egy
máshoz való közeledésével kontinensünk egyre erősebb lesz és egyre 
nagyobb erőt mutathat azok felé, akik megpróbálnák megtámadni 
Európát

És végül, Uraim, a tengely vezetése alatt álló új Európával együtt 
menetel Japán és az ő baráti köre. Ezt a menetelést tartósan már 
senki sem tudja feltartóztatni. Bármennyi megerőltetésbe és áldozatba 
kerüljön is, célunkat most már elérjük.

A fiata/ épeknek az új rendért és a nemzetközi zsidó üzlet
emberek helytartói ellen folytatott küzdelme kétségtelenül 
meghozza az új Európa győzelmét. A sors eddig is megáldotta 
igazságos ügyünket és hiszem, hogy a jövőben is nekünk ked
vez, hogy méltó helyet biztosítsunk az új rendnek és az újjá

éledő világnak.
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