— pánszláv nagyhatalmi
helyzet
megerősítését kivívni . . . Evégből
1928-tól ötéves terveiket
léptetett
életbe, megindította a szovjet ex^
panziv távolkeleti politikái át s az
Európa és Amerika ellenes Idumping háborút. A kommunista qondolatról hovatovább a kapitalista
rendszer télies elismeréseié tért *
a vfláiK naoytőkéseivel
szövetke
zett, ugvanekkor szerte a világom
lázadásodat szított, (India, Mexikó,
Spanyolország).
,'(A Szovjetunió
gazdasági és szellemi megszilárdí
tását kérlelhetetlen vallásgvülölettel telítette. Az istenellenes (bezbozsnik) mozgalom alatta vett k i 
fejezetten pánaellenes éft s e moz
galmat hatalmas szervezeti appa
rátussal világmozg alommá
széle,
sitette. Eervkérit ellenségre minden
vallásnak. Főkig a papság hitehaóvását szorgalmazta s csak 1929ben £000, többnyire görögkeleti
(ortodox)
hittagadó
papra
tett
szert. 1930 márciustól egy éven Ü
tartó ..tisztogatást" végzett
birodalmában s ekkor 53 ezer embert
vetett k i az éhhalálnak. A L e n i n
által még itt-ott, meghagyott templomok nagyrészét bezáratta, négy
katholikus püspököt. 24 papot és
több ezer hathoükus hívőt az
Észak'i
Jegestenger
Szoiovjieickij
szigetére száműzött s elve voFt,
hogv 1934-re minden istentisztelet
megsz'üniék' a Szovietunióban. XT.
Piusz pápa szociális körlevelére
(Qudragesimo anno) Ouilon irato>t
szerkesztett s ellene rádióbeszédet
is intézett (193.1 iunius 28). melyben közmondásos tudafilansá*T)ának
megfelelően az Isten-hit kiirtására
a fokozott technikai fellendülés*
ajánlotta. Gazdasápi és viláoforra.
d a l m i terveinek dúcába döH&ve!
1932 októberében
távolkeleti
szovfetenvetemre küldték,
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gésben és azzal arányos. '

A kitűnően informált
4

cseji „öntudatos *
kell kommentár.

t

* Akadtak, akik Sztálin hatvana
dik születésnap üán szerencsekiváfflatban a szovjetdiktátor
..szemé
lves boldogságát emlegettek
és
kívántaik.
Nem terondolHak arra,
hogy Sztálin „személves boldogsá
ga" — mint az Osservatore ÍRomanb találóan megjegyzi, — „Európa
boldogtalanságával
áll összefüg
44
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sátéribe-

cikkéhez

nem

Hol termelik a leafittbb élelmi
szert? Manapság igen népszerű
minden közgazdasági tanulmány,
mert termelő és fogyasztó, munkás
és munkáltató egyaránt saiát sorsáriak* jövendő alakulását
keresi
benne. Néhány hónap óta mái*
nem csupán földrészünk ipari, h a 
nem, főiként
élelmiszertermelését
vizsgálgatták szakértők és nem
szakértők:
vaj ion kielégiitő-e ezi?
Nem kell-e tartani nélkülözéseikkel
teli téli hónapoktóll. különösen a
tavaivi, rossz terméshirek
után?
11 v szempontból igen érdekes* k i 
mutatást tett közzé
Németország
központi
statisztikai
hivatala.
Pontos számok táriák föL hogy
egyes országok népességük arány
számához viszonyítva élelmiszeFellátásuk
szempontiágól
földjüket
miven. százalékarányban
használ
ják (ki." Főkérdés: Képes-e Európa
ellátni önmagát
élelmiszerekkel?
Mindenekelőtt nézzük meg Európa
egyes országainak élelmiszerternielési indexszámát. Anglia adata pél
dául: 25. Azt jlelehti ez. hogy Amá
liában 100 lakos közül (jelenleg) 25
angol lakos élclmiszerszükségleftét
fedezhetik belső termeléssel. Ang
lia tehát
feltétlenül élelmiszerbe
hozatalra szorul. Ámde lássuk más
országok adatait is. Norvégia 43,
Belgium 51, Hollandia 67. Írország
75, Finnország 78. Franciaország
83. Svédország 91, Chile 93. Portu
gália 94. Olaszország 95. Oroszor
szág 101, Lengyelország 105, Jugo
szlávia 106, Bulgária 109. Románia
110, Magyarország
121. Ujzélánd
17L\ K a n a d a 192, Ausztrália 214,
Argentína 264. Magyarország a k i 
mutatás szerint
121 százalékkal
vezet Európa élelmiszertermelő ál
lamainak
élén. E g y e s nagyhatal
mak
számadatai azonban sotk f i 
gyelmes szemlélőt elgondolkoztat
nak. Oroszország alig termel több
élelmiszert annál, mint amennyiire
szüksége van, bár .fölöslegei (éppen
hatalmas területére való tekintet-

tel) n e m lehetnek jelentéktelenek.
Lengyelország, Jugoszlávia. Bulgá
ria, Románia és Magyarország: 'ki
vételével azonban minden más eu
rópai országbian kevesebb élelmi*
szerit termelnek, m i n t amennyá
szükséges lenne. Európa legtöbb or
szága tehát élelmiszerbehozatalra
szorul. E számadatok alap ián ((hi
vatalos német számok) — Európá
ban minden 1600 lakosból csupán
1354 lakos élelmiszerszükséelete fe
dezhető tengerentúli (európáhkivüli) behozatal néllkül,
*

1

kitanak az ősi kina *' axiómával;,
mely szerint „gondolkozni könffiyü
de cselekedni nehéz '.
(bl>)
4

*

A kölni Történelmi Kutatóimé
zek A német propafiandaminisztéiíium,
amely ügynökök százezreit
foglalkoztatja bent ax országbam; és
külföldön, hogy minél szélesebb kö
rökben népszerűsítse az Anglia el
leni háború és a ónémet éle'ttér"
'gondolatát, valóságos tudománnyá
emelte a Propagandát s újabban
..taktika és stratégia" címen a mémet egyetemeken is tanszéket k a 
A japán.kínai háború eddigi
pott, H a n s iBaer. a nemzetiszocia
eredménye a Német távirati Iroda
lista egyetemi if ilúság szövetségei
legutóbbi jelentése szerint rmcglehetosen súlyos. A háború kitörése nek vezére, amikor a szö\ e'tség h i 
vatalos, lapiában a Beweguffig-ban
óta körülbelül 1.600.000 katona har
bejelentette az új tanszék
felállí
col Kínában. EzeQt 40%-a meghalt,
tását (körülbelül egy hónappal a
00%-a megsebesült és megbetege
háború kitörése előtt)
kifejtette,
dett: mindenesetre, friss erőket
hegy az A n g l i a elleni' háborúban a
kellett a heivükbe állítani.
Kinai
propagandára! épp olv fontos sze
részről elesett ikét milláó faaioína
e forrás szerint és ugyancsak két rei- vár. mint a fegyvereikre mert
Argliát csak saját harci eszközei
miltíóra becsülik azoknak a polgá
vel * lehet legyőzni.
r i egyéneknek a számát, akikieft a
Az egyetemi tanszék felállitásáháboruokozta árvizek
elpusztított
v a l egyidejűleg Kölnben tudomá
tak.
Tüzenhat millió k i n a i mene
nyos kutató intézet létesült. Egyet
kült nemzeti területre s hat millió
len célja: adatgyűjtés az iAnglia
kinai gyermek vesztette el végkép
ellen folytatott propagandaháború
\ a g v ideiglenesen a szüleit. Égveszámára. EZJ az intézet új szempon^
dül Sanghaiban húszezerre teszik
tok szerint viszgálat tárgyává te
áz elárvult vagv elhagvotit
kinai
szi
a történelmet s azt kutatja,
gyermekek
számát. Emögött a
hegy m/ilyen jogfosztásokat és igaz
nagyméretű emberi pusztulás möságtalanságokat követett el Anglia:
göU, ellenére a veszteségeknek Küna egysége tovább kovácsolódik. A z a világbrodalom feinállása óta. kü
e l m áradt
nyugati
tartománvok, lönösen a világhábrú alatt és az
utána következő években. A kölni
amiVet eddig megkimélt a háború,
intézet adalékokkal tartozik szola menekülteken kívül megtelnek a
ffáJini a rádiófcatn. sajtóban és élő
nemzeti K i n a modern
eszméivel.
szóval folytatott propaganda szá
Az ódon nvugati városok hihetet
mára arról, hogy elvedül Angliát
len gyorsasággal vesztük el közép
terheli a felelősség a mostani há>
kori jellegüket.
Nemcsak a kor
borúéit, melyet Németországira rá
mány és a hadsereg húzódott Nyu
kén vszerí tettek.
gatra nemcsak a gvárak éls a va<A
súti sjnek költöztek át. hanem a
A kölni történelmi kutatóintézet
sajtó, az egvetemek és tudomántyos
kiadálaában eddig ötvoni könvv je
intézetek is. K i n a átalakulása most
lent meg. Valamenmyi A n g l i a tör
válik csak teljessé, most omlanalk
ténelmével i foglalkoztok s vala.*
le a gazdasági és szellemi válasz
mennvj arra mutat rá hogv m i 
falak p modern Kelet és az elma
iven eszközökkel építette k i Ang
radt iNvugat között. A m o z d u l a t
lia m a i gyarmatbirodalmát, hogyaoi
lan k i n a i tömegek már mindenütt
yesztettie' el Németország gyarma
mozgásba jöttek és rohamosam sza^
tait Anglia politikája
következtér

