
áhítatot fűz, minthogy a legtöbb egyház nem hajlandó, iskolákban 
és főiskolákon tanítják. Minden német bomba 10 százalék filozó
fiával van töltve és minden mérgesgáznak bizonyos l i ra i tar to
zéka is van. 

Vannak persze optimisták, akik azt hiszik, hogy a németek 
továbbra is el fognak mindent érni egyedül fenyegetésekkel, m i v e l 
ez eddig sikerült. Azonban ezek tévednek, Németország mind
eddig nem lépett át egyetlen idegen határt sem. Valószínűleg. 
Hitler is arra gondol, hogy háború nélkül, egyedül zsarolással, to
vábbjuthat, mert hiszen jól tudja, hogy a háború tönkreteszi ura l 
mát. De a diktatúrának megvannak a saját törvényei, amelyeket. 
Napoleon sem tudott elkerülni. I I . Vilmos is szerette volna elke
rülni a háborút és 20 évi kihívó beszédeivel mégis előidézte. Mint 
hogy erőszakon alapszik ujabb és ujabb erőszakosságokra ragad
tatja magát a diktatnra. És Németország sem kerülheti el ezt a 
gravitációt. (Die Wahrheit)< 

E M I L L U D W I G , a nagy német író vádiratát hazája ellen, 
mint kor-dokumentumot közöljük. A z egész német népre általáno
sító szemlélete nem a miénk, hiszen számolunk azokkal, sőt szá
mítunk azokra, akiknek nem a porosz csizma, a revanche, a k a 
tonai parádék, hanem a békés haladás, a nemzetközi együttműkö
dés az ideáljuk. Számontartjuk azokat, akikkel Emil Ludwig nem 
számol, mert még nem ismeri őket. Ő az egész népről beszél,, 
mi azonban tudjuk, hogy nem lehet igy általánosítani, hogy vannak 
rétegek, amelyeket nem lehet imperializmussal, faji felsőbbrendű-
seggel, revanche-al elkábitani, olyan rétegek, amelyek tisztán látják* 
hogy azoknak dominációja, akikről Emil Ludwig ír, nem végleges. 
Szemlélete tehát nem, de maga a vád és békétakarása miénk is* 

Eddig harmincötezer német katona harcol spanyol földön és 
miért? Valamikor az északamerikai szabadságharc idején is igy 
mentek junkerek és ültetvényesek érdekeiért a német katonák 
ezrei a szabadságukért küzdő amerikaiak ellen. Most a spanyol 
dolgozó nép szabadsága ellen viszik őket junkerek, spanyol grandok,, 
német és spanyol Kruppok és Thylsenek érdekeiért. 


