
tel) nem lehetnek jelentéktelenek. 
Lengyelország, Jugoszlávia. Bulgá
ria, Románia és Magyarország: 'ki
vételével azonban minden más eu
rópai országbian kevesebb élelmi* 
szerit termelnek, mint 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 (európáhkivü-
li) behozatal néllkül, 

* 

A japán.kínai háború eddigi 
eredménye a Német távirati Iroda 
legutóbbi jelentése szerint rmcgle-
hetosen súlyos. A háború kitörése 
óta körülbelül 1.600.000 katona har
col Kínában. EzeQt 40%-a meghalt, 
00%-a megsebesült és megbetege
dett: mindenesetre, friss erőket 
kellett a heivükbe állítani. K i n a i 
részről elesett ikét milláó faaioína 
e forrás szerint és ugyancsak két 
miltíóra becsülik azoknak a polgá
r i egyéneknek a számát, akikieft a 
háboruokozta árvizek elpusztított 
tak. Tüzenhat millió k ina i mene
kült nemzeti területre s hat millió 
kinai gyermek vesztette el végkép 
\agv ideiglenesen a szüleit. Égve-
dül Sanghaiban húszezerre teszik 
áz elárvult vagv elhagvotit kinai 
gyermekek számát. Emögött a 
nagyméretű emberi pusztulás mö-
göU, ellenére a veszteségeknek Kü-
na egysége tovább kovácsolódik. Az 
e lm áradt nyugati tartománvok, 
amiVet eddig megkimélt a háború, 
a menekülteken kívül megtelnek a 
nemzeti K i n a modern eszméivel. 
Az ódon nvugati városok hihetet
len gyorsasággal vesztük el közép
kori jellegüket. Nemcsak a kor
mány és a hadsereg húzódott Nyu
gatra nemcsak a gvárak éls a va<-
súti sjnek költöztek át. hanem a 
sajtó, az egvetemek és tudomántyos 
intézetek is. K i n a átalakulása most 
válik csak teljessé, most omlanalk 
le a gazdasági és szellemi válasz 
falak p r modern Kelet és az elma
radt iNvugat között. A mozdulat 
lan kinai tömegek már mindenütt 
mozgásba jöttek és rohamosam sza^ 

kitanak az ősi kina1*' axiómával;, 
mely szerint „gondolkozni könffiyü 
de cselekedni nehéz4'. 

(bl>) * 
A kölni Történelmi Kutatóimé 

zek A német propafiandaminisztéiíi-
um, 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 mé-
met egyetemeken is tanszéket ka
pott, Hans iBaer. a nemzetiszocia
lista egyetemi if ilúság szövetségei
nek vezére, amikor a szö\ e'tség hi
vatalos, lapiában a Beweguffig-ban 
bejelentette az új tanszék felállí
tását (körülbelül egy hónappal a 
háború kitörése előtt) kifejtette, 
hegy az Anglia elleni' háborúban a 
propagandára! épp olv fontos sze
rei- vár. mint a fegyvereikre mert 
Argliát csak saját harci eszközei
vel * lehet legyőzni. 

Az egyetemi tanszék felállitásá-
val egyidejűleg Kölnben tudomá
nyos kutató intézet létesült. Egyet
len célja: adatgyűjtés az iAnglia 
ellen folytatott propagandaháború 
számára. EZJ az intézet új szempon^ 
tok szerint viszgálat tárgyává te
szi a történelmet s azt kutatja, 
hegy m/ilyen jogfosztásokat és igaz
ságtalanságokat követett el Anglia: 
a világbrodalom feinállása óta. kü
lönösen a világhábrú alatt és az 
utána következő években. A kölni 
intézet adalékokkal tartozik szol-
ffáJini a rádiófcatn. sajtóban és élő
szóval folytatott propaganda szá
mára arról, hogy elvedül Angliát 
terheli a felelősség a mostani há> 
borúéit, melyet Németországira rá
kén vszerí tettek. 

A 
A kölni történelmi kutatóintézet 

kiadálaában eddig ötvoni könvv je
lent meg. Valamenmyi Anglia tör
ténelmével i foglalkoztok s vala.* 
mennvj arra mutat rá hogv mi
iven eszközökkel építette k i Ang
lia mai gyarmatbirodalmát, hogyaoi 
yesztettie' el Németország gyarma
tait Anglia politikája következté-



Len s hogyan igyekezett Ainglia 
Németországot még a világháború 
után is a maga érdekednek szolga-
lajtára felhasználini s 'belesodorni 
^gy Olaszország; elleinü háborúba. A 
történelmi kutatóintézet munkássá
gának eredménveót netndszeres eio-
adások keretében ismertetik a né
met rádiókban, az intézet saitó-
irodjáia állandó kapcsolatot taít 
fenn a lapokkal és a birodalom 
nagyobb városaiban sűrű» tarta
nak előadásokat. Az előadók — a 
német főiskolák növendéíkei. akik> 
nek Baer szerint ..a háború befe
jezéséig nem lehet más feladatuk, 
mint a felvilágosító szolgálat". Az 
intézed a nép* minden korú és ér
telmiségi fokú rétege számára gon
doskodik olvasmányról: meseköny
veket és ifjúsági regénveket ad ki. 
melyekben a rossz szellemek, bo
szorkányok és ilellemtelen szerep
lőik mind angolok. 

A kölni történelmi kutatóintézet 
látja el megfelelő anvaggal a sem. 
legiQs országokban dolgozó német 
liigynclköket is. .Olaszországban ál
landóan, tejszínen tiartia a. gyar
mati kérdéseket, amelvek iAngttíia 
ellenséges magatartása miatt nem 
nyerhetnek az olaszokat is kielé
gítő .megoldásig Hollandiában a 
holland függetlenséget és a tHol-
landia indiai gyarmatait veszé
lyeztető angol imperializmust ál
lítja szembe a gyarmati Jkérdések-
ben Hollandiát illetően semlle#es 
német politikával a slkandináv ál
lamokban Finnország példáját idé-
zA bizonyítva, 4 rtiogy Hinnorsizíág 
„az an«?ol -biztosítékok Mdozaitía**, 
Spanyolországban a még mindig 
megoldatlan marokkói kérdés a 
német propa/randa vei&rszólanm 

Mibe kerül Németországnak ez a 
hatalmas, az ejgész, világod átfogó 
tervezet fenntartása? Alfréd Ro-
seinberg. a Propaganda legfőbb irá
nyítója szerint kevesebbe, miint 
amennyit veszíthetne Németország, 
ha nélkülözné ezt a szervezetet. 

(Sinka László) 

1911-ben Indiában a lakosság 
94 %. volt ínástudatiian. 1931-ben a 
lakosságaik még mindig 92%-a 

volt analfabéta. Húsz év alatt im-
periaJiieta elnyomóik á lakosságnak 
mindössze 2%-át tanították meg 
írni-olvasinrtudásra. Éz á stfáín 
mindmáig nem sokat változott 

A cáii Orosaiorszáoban 1911-ben a 
lakosság 78%-a írástudatlan volt 
Szovjetunióban 1931-ben már' a la
kosságnak csak 8&-a analfabéta. 
Az 1930-i rendeleit értelmében, az 
általános iskolázás kötelező. 1934-
bon 7 évre emelték az iskoláztatási 
kötelezettséget, míg a legújabb 
(1940-es) remdelet értelmében több 
mint 10 ćvre emelték a kötelező is
kolai oktatást, (Érettségiig kötelező 
a mi fogalmaink szerinti 

A mólt imperialista világháború 
ban Áuigliában a megélhetés 125%-al 
drágult meg. A mai imperialista 
háború eleijén már 300—400%-al 
drágul* meg az élet. („Daily Mail" 
London) 

Kopenhá@ában iegvrendszert ve
zettek be az élelmezésre. Minden 
lakosnak havonta 1 drb. szappan 
jár. A felnőtt férfiak bizonyos 
mennyiségű borotva szappant kap 
nak. A mosodákban 50%-al csök
kentették a szappanhasználatot 

A szovjet ejtőernyősök ovakorla* 
ta dermesztő hidegben. .Egy sporto
ló-pilóta csoport ieilledtős attrakcáót 
végzett a T u s i n i . repülőtéren. Der
mesztő hidegben (25 fokkai nulla 
alatt) sikeres gyakorlatokat csdnál-
ta>k ejtőernyő ugrással. 500 méter 
niagassásp]3ól ugrottak és pontosan 
a jelzett helvre érkeztek. (TASS) 

A mai zavarjos nemzetközi hely
zetben érdekes a sorsuk egyes is
mert íróknak. A. Malreux német 
börtönbe vva«n, Aragon délfranoia-
országban van. R. Rolland Svájc
ban. A. Gide élénkem dolgozik a 
Petain—Laval sajtóban és támo
gatja a francia reakciót E - Glaster 
(a „902-sek" írója) közoieműködiík a 
német nemzeti szocialista sáittóbatti. 


