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IEN dagen die de wereld deden beven », aldus
luidt dé titel van het onsterfelijke werk van den

I Amerilaanschen schrijvet, Io-h-n Reed, waarin
hij het revolufronaaire orkaan 

-- 
uitbeeldde dat woedde

;";;;, ,Ltà" i."t van den aardbol en dat een oogenblik
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dreiqde qeheel de wereld te omvatten.
ftït sËin tot de Revolutie werd gegeven toen de kanon-

nen van den kruiser << Àvrora » hun vernietigende salvo's

oit.oo*d". op de viianden van het volk, en de geboorte

;;; ;t""*e'màatscÍrappij, van een nieuw tijdperk in de

geschiedenis aankondigden'" Een groot Russisch dichter schreef ergetp irn zlin
gedicht .l Polt.*ru >> : << Het is midden de ergste beproevin-
Ë"rr. rru de slaqen van het noodlot te hebben ondergaan'
àri'Rorlu"d stËrker werd' De zwate hamer' die het gias

plette en het staal smeedde >>.' 
Deze woorden zijn des te meer toepasselijk op {e jo.1ge

Sovjet-Unie. Na en moeiliike geboorte had de boreling
niet alleen af te rekenen met een erfenis die op een net

Jeficiet wees, doch tevens met de duistere krachten die het

op zijn jonge leven gemunt hadden' Geruïneerd en uitge-
Uïo"i'àó"t"een langén oorlog, werd het land tot h 1922
qeteisterd door burgeroorlog en interventie'" óe ;eugdige kra"chten, die bouwden oP de toekomst'
*onrr"í h-et ï"t lEngen laatste op de stuiptrekkingen van

iJ-Àii tEJ o""tl&Ënde verledeí. Eindeliil was dan toch
fr"t "ó"""ttik 

aanqebroken om de diepe wonden, in dezert

striid óqeloop"n, i" heelen en met koortsachtige haast aan

ae" neióU"uï te beginnen. Doch ook deze taak was niet
gemakkeíift. Politiek 'en ekonomisch aÍgezonderd en mis-

Ë"rrà, lr.títoken van buitenlandsch kapitaal en hulp' werd
ii tgiZt begonnen met het Eerste Vijfjarenplan, dat het land

een stevig"e zwaar-industrie moest bezotgen, zoodat het

voor ziin iehoeften aan machines, staal, iizer, elektriciteit'

"i..., ii"t meer afhankelijk zou zijn van het buitenland'
In 1931, tien jaar vóor'den Hitleriaanschen aanval' zei

Stuiir, « À.ht"rÍi;t " volkeren worden verslag-en' Wii wil:
t"" ".ttt", 

niet verslagen worden. Neen, dat willen wij niet !

'Wii ziin viiftiq tot hónderd iaar ten achter op de vooraan-

stainde taíaeí. \Mij moeten dezen achterstand op 10 jaar

iila" i"itut"". Ofwel'zullen wij hierin gelukken, ofwel zul-
" lón wii vernietigd worden >>.

Nu, in het tiiht der huidige gebeurtenissen, kunnen wij
maar'best den profetischen inhóud dezer woorder wodÍ-
à;;;t. Éer Sov;et'volk heeft den vreeselilksten oorlog die

àe menschheid ooit geteisterd heeft, op schitterende wijze
geeindigd en samen met ziir- Ve.rbondenen,. ziin viianden'

Ëi" t"rrËrr de vijanden der-demokratie en der menschheid

waren, verpletterd en vernietigd' -,
Íàrriin ïur"n dàgenen, niét alleen -onder de vijanden

"un 
[.t'So"iet-volk,-maar ook de vrienden, die dachten dat

het Roode íeger nret zou kunnen weerstaan aan den stoÍm-

itop d"t fascÏsfische legers, en dat de viiandelijkheden in

het Oosten hoogstens zès taanden zouden duren'- Doó, weldra" moest den vijand wel met spijt- en woede

""-ii.i vrienden met vreugíe toeg€ven dat het Roode

ioer zich niet alleen bekwaàm toonde om de vijandelijke

".i"àff"" 
.f te slaan doqh om op ziir- beurt machtige offen-

rËLt t" ""t*ikt "tr", 
om ten dótte-dcn viiand te verslagen

" ót"tï 11"#'1ï"0", weerga heeft,. en terecht, een leven-

dig-.i-i"d-t;k gemuukt op d'e wereld, die ten andere onvol-

doende voorbereid was om de militaire suksessen van het
Roode Leger zoo maar dadelijk naar hun ware draag-
kracht te schatten.

Op het oogenblik dat het Sovjet-volk der-r negen-en-twin-
tigstËn verlairdag van de Revoiutie viert, kan het met des

te" meer 'rróldo"rrit g een terugblik werpen op het tot stand

g"ur."rrt" 
-i""r""#"tt 

"o "Ër, 
hoopíofle. én schitterende

íoekomst tegemoet zien, terwijl velel zich nog-steeds-af-
vragenr *uí figt het geheim van-de Sovjet-maóht?'- hoe

kodt het dat eà volkl gisteren nog zoo achterlijk en dom
qehouden, heden de mànschheid, den vooruitgang en de

Ëeschaving van den ondergang heeft gered? Ne'gen-en'twi:r-
tig jaren i"s in het tijdgebèuren inderdaad slechts een oog-
wenk, een sekonde.

De onzinnigste gissingen worden dan ook- qegPPerd om
deze metamoófroté, diJin niets op de geleidelijke en tijd-
roovende evoÍufie der andere 'landen gelilkt, te verklaren'
Sommigen trachten het op simplistische wijze uit te leggen,

door të wiizer op de onuitputtelijke le§grYe! aan gro-n1l-

stofÍen "tt'*.tt.h"tmateriaal 
van de U.S.S.R. Deze fak-

toren kunnen evenwel niet toonaangevend ziin ín de bepa'

Iinq der machtsverhouding van het eene land tot het an'
àeïe. Ztin Indië en Chinà niet veel rijker aan menschen'

materiaai en niet even rilk aan grondstoffen ? En hoe komt
het dat'deze landen slechts ovei een zwak ekonomisch en

militair potentièel beschikken ?

Het is duidelijk dat de oplossing elders moet gezocht

worden, nl. in 'het geheel àer màterieele en spiritueele
waarden, de natuurliiÍ<e rijkdommen, de ekonomische ont-
*itt.tirrq, het moreele en'politieke geweten en vóor alles

het oohtíók reqime dat mel de Revolutie van 7 November
isii *"ra ingëhuldigd, met de jaren gesterkt om ten slotte
ziin soeoelheid en steviqheid te bewijzen op de zwaarste

àtiàr prà"rUunken: de Jtrild op leven en dood tegen het

Hitleriaansch fascisme.
Nooit werden de woorden van I(arl Marx, waar hij

,"rklu"rd" dat ,de theorie een materieele kracht wordt
*"n""". zíi zich meester maakt van de massa, meer be-

-"àrheid dàn nu. Inderdaad, de idee, de Sovjetmacht, ter-
,.t"àrti;a verwekker en kind van de Groote Revolutie'
werd dtor de massa begrepen, opgenomen en vermateda-
liseerd tot eeí onoverwinnelijke kracht, door geen ruimte

en oeen hinderpalen qebonden'-- d. olori"riiÉe Noïemberrevolutie bracht, dank zij de

o*r"r*líning der arbeiders en boeren op hun uitbuiters' de

Sovj"t-*u.Ët aan het bewind. Niettegenstaande den on-

gunítig"n militairen en ekonomischen toestand, vond den

Ëoro"í van Lenin en Stalin aan de volkeren van Rusland'

àà" o""ttio qehoor en namen zij de macht in handen' in-
,lachíio dJ ioorden van Marx: « De bevrijding en ont-
;;;;aí.. der arbeiders is het werk der arbeidersklasse

,e[ï. Eïns de macht in handen, heeÍt het volk, onder de

Liiirro van de voorhoede der arbeidende klasse: de Bolsje-

"i"ti.Ëf," 
Èartij, de macht verankerd en de strii.d aangebon-

d", ,roo. den socialistischen ombouw van het land'

ie.rin schreef : << Wat de Russische Revolutie heett

, ,ràrov".d kan haar niet meer ontrooÍd wordel' Geer"r

, t rà.nt kan het haar ontnemen, geen krachp ter.wereld kau

» den'sovjetstu.t ontteÀ.nï"i "f-,ii n*ft gLschàpen'. Dit. is

>>eeir ovérwinning met wereld-'historische draagkracht'

í iiÀ"a"tJà.1àt"t"luttg waren de Staten gevormd naar hel

>> bourgeois-tpe, en ioor de eerste maal werd een type
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>> niet bourgeois-Staat gevonden. Onze machine is misschien
» niet zonder gebreken, doch, naar men zegt was de eersre.. >> stoommachine die werd.uitgedacht ookïiet zonder je-
>> breken, en men weet zelfs ii"t of zi; w"i ooit function-
>> neerde. Het essentieele van d,e zaaË ligt dan ook daar
>> niet in ; het essentieele is dat de uitvindiïg *".d j"dàu".
>> De vorm die aan de eerste ,too.*..Àirà"*"rà g;;;;;;;
>> maakte haar onbruikbaar, het zij zoo, do.h à"".ri;;;
» over staat, dat wij heden de lokomotief kennen. "Ons
>) §taatstelsel is zeer, zeer onvolmaakt, het Àj zoo, het is
» niettemin toch geschapen; een grootsche hisiorische ont-
» dekking werd gedaan en egn Staat van het proletarische
» type gevormd... >>

Leain, de geniale leider, is gestorven in l9|l. Hiy had de
ongehoorde ontwikkeling va-r, d" stoommachin;' ;;;g;:
maakt, als tribuun, als leider die zijn tijd dekaden lroor"rit
yas: )/:orzag.hij de even machtige oniwikkeling van den
§oviet-§taat, de eerste van het nieuwe type die de kluisters
der 

.maatschappelijke evplutie ontgroeiàe en die ,p.;;;-
gewijze revolutionneerde.

Orgetwijfeld, de Sovjet-Staat'is niet volmaakt, de beste
machine is nog altild niet de volmaakte machine. Het Sov-jet-volk is er zich van bewust, doch ieder Sovjet-burger
weet d.at hij qktief deelneemt aan de uitoefening à". *uËli
en, índien hij er om de een of andere reden -rnistevteden

om is, dan legt hil gpenlijk en vrij de vingers op de wonde
gm de.-fouten en gebreken bloot te leggen-en te.verbeteren.
l)e zeltkritiek wordt in de Sovjet-Unie bestendig en op aile
graden van het Staatstelsel uitgeoefend, niet àleen in de
dagbladen, doch ook mondeling, vrij en open, in recht-
streeksch kontakt tusschen volk-en leidende organen.

<< De macht der Sovjets, verklaar.de Stalin ergens, is
Èeen van h,et volk gescheiden macht; integendeei, h"et is du
eenige in haar soort, ontsproten uit de rlolksmassa... eerl
macht die het vo,lk duurbaar is, die het nauw aan het hart
ligt. Dit verklaart om zoo te zeggen, de kracht en de sierkie
van den ongehoorden weerstand waardoor de Sovjel-macht
op de meest kritieke oogenblikken weet stand te houden r,.

Een van de arr-dere faktoren die den samenhang van den
nochtans multi-nationale -sovjet-Staat bepaien -is" de kon-
sekwente nationale politiek dié, sinds de Rer olrilie, n,e; u e
horizonten op,ende voor_ de eertijds door de tsa;en uiÍge-
buite en verdrukte minderheden. rDe ontelbara naiionaliiei_
ten en minderheden die in het tsaristische Rusland geschzi-
den waren door den diepen haat die de onderdrukte" en ko-
loniale volkeren scheidt van de verdrukkende en uitbuiten"ie
natie, in zooveÍte dat de tsaar onder de minderheden
geen so,ldaten dierf aanu/erven, heeft thans plaats gemaakt
voor een o_prechte samenwerking, gegrondvest op 

-het 
oa-

vervreemdbaar recht op ze,lfbeschikking der volÍ<eren. Het
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oude Oostenrijk-Hongarije, eveneens eeh multi-nationale
Staat. is niet bestan.d gebleken tegen de slagen van den
oorlog, het is ten ondei gegaan oírd.t het d'e kiemen in
",ich droeg van de tweedra-clit en den haat. De Sovjet-Urie
Caarentegen. is, na 20 jaar opofferingen en beproËvingen,
nog versterkt uit den strijd gekomen: niet a,lleen heËbe,r
Russen, Oekrainers en Wit-Èussen, hun b,loed gestort om
Hirier te verslagen, doch ook de Kirgiezen, de kazachen,
Arneniërs, Kareiiërs, Moldaven, Oeibeken en tientallen
ande_re volkeren, omdat zij in de Sovjet-Unie niet meer
gescheiden zijn door kunstmatige hindeinissen ; maar inte_
gendee,l gebonden door een buitengewone solidariteit, een
gemeenschappelijk ideaal en niet langer meer tegènstrijdige
beiangen, want de Staiinistische Gro-ndwet ,hu,ldïgt t eí UË-
ginsel dat : « aÍ de natiën en Íassen, onggacht hui gewezen
en hedendaagschen toestand, ongeacht-hun sterkte"o{ hun
zwakte, dezelLde rechten moeten genieten in alle gebieden
van,het ekonomisch, sociaal, politiék en kultureel lËven der
maatschappij. >>

De voornaamste kracht, de onoverwinneliikheid van d.e
Sovjet-Unie, Iigt dan ook in ,het Íeit dat de Sovlet-macht
« mag bogen op de vurigste sympatÉie en den síeun, den
onvoorwaardeli;ken steun van de overweldiqende meerder_
heid der massa » (Lenin) .

À,1 deze elementen die, wat wij zouden ktrnnen noemen
de ideëele basis, en het geestelijk bestanddeel voÍmen van
dezen .nieuwen,, uit de Revoluíie geboren §tuut, *"oa""
bekJachtigd en,klem bijgezet door àe veÍhooging và den
levensstandaard, van thei materieel welzijn i" Ë"t'"tg;À.Et d,eze evo,lutie hoogerop op materieeÍ qebied wa"s enkel
mogelijk dank zij-den uitbouw van de niËuwe maatschap_
pij, d_e socialistische maatschappij, die op haar beurt'enËel
lnog,elijk was en is door de koÍossale ,".-""rd"rirg à"i
produktiemiddelen van a,1le s,lag zoowel wat nijverhjd ea
landbouw betreft. Het.is ,hier àe plaats niet om nogmaals
tot in de details te wijzen op de reusachtige vordJringen
die door de toepassing. van-umper drie V"iff;ar;;hd;;
werden.tot stand gebracht. Zond,er dit koltekíiéf indusEieel
en landbouw-potentieel zouden de doe,lstellingen van de
Revo,lutie nooit bereikt zlir., zott de weerlaarËeid van àe
Sovjet-natie nooit het geduchte peil van- heden [rebben
lereikt eÍt zou de wereld thans nog zuchten 

""a"" 
fr"t J"i.van het fascistische barbarendom. -

. Daarom verheugen alle demokratische vo,lkeren zich
thans samen met het heldhaftig Sovjet_volk in de vierirg
X?" 9",, 

29en uerjaardag van deie Reío,lutie, die den S;"j"u
Staat_ heeft gemaakt tot wat hil thans is i een burcht derd.,-?f.r.:t",..wien wij grootendàels onze, bevrijding ver-
scnulolgd zun' 

L. v. D. B.

Tijdens de inname uan perekop.
(Schililerij vàn N, Samokis.i.)
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u. s. s. B.
Graan 25 %Petroleu,m t0 %Kolen....... 70 %ÍJze:erts 20 %
lVlangaanerts :.......... 43 %

Rast u.d,.
U. S. A. werelil
15% .6A%60% 30vo
30% 60%
20% 6OVo
1% 54%

Het aantal industrie-arbeiders en -bedienden bedroeg
ot zal bedra§en :

7973 1928

waaryan : beleggingeo "-tB 
tË

verbruiksgoederen 10 10
MachinebourE-eu

metaalinllustrie 1,1
Scheikundigë 

-produkt. 
0,4

Lokomofieven 418
Motorrijtuigen

(in duizenden l -Elektriscïe kraiht
(in milliardr kwu.) 1,9

Kolen (id.) 29,I
Gewalsd staal'Ciil.) ... 1.5

in 7950
&3.500.000

7987 1.942 1950
(Plnn)

95,5. 180
55 1L2 157
40 68

2,L 27,5 63
0,5 6 13,4
478 1581 z3qi0 n20

0,7 200 - 400 500

5 36,4
35,5 L27,9
1,8 5,5

in 7983
22.000.000

in 7938
28.000.000

Het nationaal inkomEn bedroeg of zal bedragen :

In 1933 : 21.000 mil,lioen roebels
h Í910 : 28.300 millioen roebels
In 1950 : 177.000 inilioen roebels.

De produktie van alle fuodustrieën bedroeg in milliar-
den roebels (waarde 1926-7) :

7582d
243 250
11 71,7 b.

Juar

1913
1933
1§)37
1938

100 100
380,5 108,7
816,4 156,9
908 t22,7

in 1913 '

graan 80.100.000 t.
ka.toen 740.000 t.
koleor 25.700.000 t.
Petroleum 9.200.000 t.
Fout 3U.000.000 m3
ijzer
koper

u.s.s.R. 1936 81,6
Lr.s.A. 1929 76,5
Flngeland 1930 60
Duitsland 1933 7L,3
Frankrijk 1931 60,8

De U.S.S.R. als wereldmacht
EZE titel laat inderrd,aad niets aan duidelijkheid
te wensen over, evenmin a^ls de ibewijaen die
hieronder volgen gebrek aaa overtuigingskracht
bezitten. De U.S.S.R. is thans het veelbesproken

probleem van de dag. Het is het land dat om; beurten
wordt afges'childrerd als d.e kolos op lemen voeten en als
een achterlijke Aziatische mogendheid, doch dat zich
teLkens in de moeilijkste perioden van het wereldgebeu-
ren, toen ekonomische krisissen de wereld verscheurdelr
en toen d.e ontwikkeling ren wedergeboorte der mens-
heid schreed langs {e grote broederslaehting, onder-
scheidde door zijn do'elbewustheid, innerlijke zekerheid
en eeuheid.

Nochtans was dit zelfd.e land nog geen dertig jaren
geleden het para,dijs van de patriarchale moezjik, van
achterlijkheid en feodalis,me.

Waar berust de sleutel va.n de geweldige opgang van
dit land tot een wereldmogendheid ?

Is het'de grote bwolking? Nochtans, landen als China
eir Inöë, hebben een vele malerr grotere bwolking. Is
het de bodemrijkdo,m ? Ilieraan moeten'de V.S.A., Ka-
nada, e.a. niet bijr ten ach.ter blijven. Is het dan de uit-
gestrektheid ? En het Engels Impe'rium dan, dat zo
groot is als de U.S.S.R. en de U.S.A. eamen ?

Neen, de sleutel hiervan berust uitsluitend in het
regime van het lzr.rr-.d, niettegenstaande de pogingen die
in het verle,den: wenden gedaan en die in de toekomst
ook niet zullen uitblijven om het te doodverrren.
-Een getrouwe thermometeqr van het sociaal, ekono-
misch en kultureel leuen in de U.S.S.R. vinden wij terug
in de Vijfjarenplannen, die sinds 1928, na het voorbe-
reidende herstellingswerk, telkens een welbepaald doel
nastreefd,en

Het eer.ste Vijfjarenplan begon in Oktober 1928, en
had als functie hoofdaakelijk'het opbouwen ener groot-
industrie..

Het tweede plan had als hoofddoel de ontwikkeling
der lichte industrie en de land{bouw-kollektivisatie.

Het derde plan bouwde de veroverde stelling uit maar
werd ongelukkigerwijze onderbroken door de rrazt-aarr-
val.

Thans drebuteert de na-oorlogse periode met een Vierde
Vijfjarenplan, dat vooral ten doel heeft om tegen 1950
de volledige wederopbouw van het land te verzekeren.
Dit plan is het voorspel van een paar andere Vijfjaren-
piannen, die cle U.S.S.R. in snel rythme tot de mach-
tigste wereldmogendiheid moeten uitbouwen.

De lrezer moge hierbij niet vergeten dat de resultatm
door de socialistis,che ekonomie van de U.S.S.R. beko-
rnen werden in een tijdspanne van slechts 25 iaar, waat
de evolutie van de i,ndustrie der andere landen ander-
halve ezuw vergde om tot dezelfde of nog inferieure
resu-ltaten te komen.

Laten wij even de taal der eijfers spreken ter staving
onzer bewering.

De productie van :

i,n 7940 vtt 7950
111.700.000 t. 127.000.000 t.

2.500.000 t. 3.100.000 t.
164.600.000 r. 250.000.000 t.

34.200.000 t. 35.400.000 t.
201.000.000 m3 280.000.000 m'
28.000.d00 t. 40.000.000 t.
60.000.000 t. 96.000.000 t.

De wereldproduktie bereikte volgende hoeveelheden
(in 1938) :

Het prodtuktie-ryth,me van dre U.S.S.R. kan als volgt
worden vergeleken met dit der andere landen :

Vo ten 'ouerstaun pan 1973
U.S.S.R. U.S.A. Engelanil, Duits- Franlrrijk

lanil
100 100 100
87 75,4 707

t2l,g 729,3 101
113,7 133,6 93,7

De coëfficiënten van de elektrifikatie der industrte
bedroegen :

Lund, Jaar Gehel,e Kolen Metaal- Sch,ei- Ten-
inilustri,e níjuer- lsunile tiel,

. 'heiil
93,2 96,7 88,9 78,7
82,4 82,3 82,6 81,?
48,8 88 67,4 39,4
52,5 90,8 70,9 61,1

67,5 64,3

Het voordieel der kollektieve landbouwuitbating op de
indivirdmele, blijkt uit volgende tabel :
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Tarwe U.S.S.R.
Andere landen

Gerst U.S.S.R.
Andere landen,

Haver .U.S.S.R,
Andere landen

Katoen U.S.S.R.
Andere landen

Suikerbeten U.S.S.R.
Àndere landen

L@ld,

Bezafl,il,e oppertil. Oogst
/6 in aergetíjkino met 1g2g1983 193? - 1933 193?

5

Vóór 1917'warer 75. Vo der bevolking ongeletterden.
- In 1938 bezochteu:. 42,4 mittioen p"""ío*, de scholren.In vijf j1a1 tij,ds, van 19BB i;t ï$ó;;;rden 20.602
ureuwe scholen gebouwd.

- rn 1937 bezocfiten in de U.S.S .È.. 547.200 studenten
9.:_, l_gtu": j.h o_1"T,. tesenoverr +ZO. ioó 

- vllr En getan d,
Durtsl_and, tr'rankrijk, Italië en Japan samen.Iu 1950 zullen 674.000 studdten hoger onderwijs
volgen.

Ziehier trouwens een sï)rekende tabel :

ïer Uslsgerrheid

tlnlt de IXIIe Ueryaardag

ttaÍl de [l. $, B. R,

prengen wij nieuwe ledenkaarten voor het jaar 1rg47
in omloop.

VRIENDEN VAN DE SOVJET-IINIE,

treedt toe-tot onze beweging !

_ Een geregelde bij'drage geeft !r het voordeel op
tde hoogte te worden gebracht onzer aktiviteiten, vair
onae dokumentàtie en ons materieel (boeken, brochu-
ren, dagbladen, tijdschriften, fonoplaten, muziekpar-
tituren, enz...

Zij zaL Lr ook toefl.aten vermindeuringen te gendeten
op al onze manifestaties (kinema-voorstellingen, koor-
ferenties, bezoeken, eru...).

VRIENDEIV VAN DE SOVJET-UNIE !

De anti-Sovjet-aanvallen nemen steeds grotere uit-
breidiug.

Aaruelt in deze voorwaarden niet langer qm met

111,9
100,1

89,8
88,1
88,4
s,1

L94,4
84,8

157,1
91,7

139,4
105
113,6
91,1
93,1
91,6

20L,i,
109,3
154,7
98

166,9 249,2
705,2 105,5
108,9 147
85,1 g6
97,9 138,9
86,3 gg,7

755,4 323,2
97,7 136,6

143,9 349,8
97,8 114,3

1) U.S.S.R. .......
2 Ehgeland, Duifs-

land, tr'rankrijk,
Italië en Japan

Schaoliaar
1914- 1928- 7932- 793?_ 193?_3875 29 33 98 lstegenou.

1914- 1932-

(In duízeniten) 
75 33

712 176,6 504,4 547,2 4gg,6 10g,5

samen 254,2 Zgg,5 459,6 420,7 765,5 gZ,T

Volgende tabel geeft, 
-evendens aanwijzingen van rdekuiturele vluoht in"ae U.S.S.n. ,

uw s5rmpathie onze rangen te versterken ; helpt ons
« U.S.S.R. » verspreiden, richt af,delingen

Ik ond,ergetekenila

(naam em aooruaam)

(ad,res en beroeft)

op in uw gemeente.

De beste manier om het vred.eswerk te bevorderren
vindt haar ,uitdrukking in.de uauwere betrekkingen
van ons land met onze grote gealliee,rde uit het
Oosten.

VUI onmiddellijk ondenstaand bulletijn in en stuur
het op naarr het GenootschuTr Bel,gië-U.5.5..R., la, Re-
gentlaan, Brusel.

Boekerijen (duizendtallen)
Aantal boeken in deze bibliotheken

7914 7938
L2,6 77,6

L46,7
103,7
787

90

880
27L

2.074,4 4072
L. V. D. B.

(in millioenen)
Clubs (duirzenden)
Schouwburg* ............:..::::..:.:..::.:

Dagbladen: :

8,9
0,2

153
20

titets ........ 889 s550totale oplage (in milliognen) ... 7,7 Bl,s

- 
Tensl_otte een laatste tabel betreffende de besche,ruingder volksgezondheidt :

a)
b)
c)

$olpitaa_tfedden (in duizeaden)
Bedden in moederhuizen (idem)
Bedden in kinderkribhen (idem)
Geneesheren (id.)
Raadrplegingen voor kinderen ...
Toelagen voojr zwangere wouuren

(millioenen roebels)
Toelagen vr kindervoed.ing (id.)
Toelagen Voor kinttergelO, (id.j

7973 7997 7950
775,5 672 9856;8 131,1

0,55 723,7 L25]-
19,8 110
I 4.t3L

yerlnng aan te sl,ui,ten bdi lïet Genootscha,p
Bel,gi,ë-U.S.S.R. (V.Z.W.D.).

Terael,fil,ertijil, stor,t ik 70, 20, 50, 100 Ír.
(.onnodi,ge sch,rappen)' op postch,eirelcening
n. 7359.23 aan het Genootsch,ap Be:l,gië-
U.§.§..Ba 7a, Reg,entlawn, Blrwssel, beilrag
mijner biid,rage ooor 79!7.



OALS iedereen weet stonden een paar maanden
geleden de dagbladen vol over zogezegde projek-
tielen die aan alle kanten het luchtruim boven
Zw,eCen onveilig maakten.

« De Nieuwe Standaard >> en (< Het Nizuwsblad » ga-
ven hierover zelfs e,en reportage waarbij zogezegde ge-
tuigenissen werden aangehaald van leden der Zweedse
Kommunistische Partij, die in het geheim zouden aan-
geworven zijn om de valpunten d,ezer projektietea be-
kend te maken aan Moskou.

Het eigenaardige van ldle zaak is echter dat die pro-
jektielen niet voor het eerst werden waírgenomen in
Zweden zelf, maar wel vanuit de redaktieburelen van
zekere Londense bladen. Waarschijnlijk met extra-sterke
verrekijkers !

Deze kwakkel, en ipso facto deze van « De Nieuwe
Standaard: >) en << Het Nieuwsblad », werd gekortwiekt
toen de Zweedse legeroverheden, idjs helemaal gealar-
meerd, een streng onderzo.ek hadden ingesteld, op kate-
gorieke wijze het bestaan dezer projektielen loo.chenden.

/
DE VLIEGENDE HOLLÀNDER,

Als bijl toverslag verdween dez,e « Vliegende Hol-
Iand,er» uit het luehtruim om... \4reer op te duiken op
een antder proefterrein : rGriekenland,.

Hier was het wonddrlijke van de zaak dat de heer
Tsaldaris de projektie.len pas opmerkte nadat men dat
eerst in de redaktieburelen van bovengenoemde Lon-
dense blad'en had vastgesteld.

Dat duurde rret zo' lang tot de Engelse ambassadeur
in Griekenland. zich gedwongen zag deze al te door-
zichtige provokatie de kop in te drukken door officieel
het bestaan der geheimzinnige projektielen te loge,n-
straffen.

. EEN TAAI LEVEN.

Wie echter d,acht dat zè daarrnee definiti,ef verdrtre-
nen warenr vergist zioh...

Deze keer was h,et, schrik niet, lezer, in België zelf.
Naar het sihijnt werden ze },et ee,rst waargenomen
in de redaktieburelen van « Het Nieuwsblad », Em.
Jacqmainlaatr, enz... en in deze van zekere Am.erikaanse
en Franse bladen.

Spijtig genoeg hee,ft de Belgische kontra-inlichtings-
dienst, nu eveneens deze kwakkel gekortwiekt, en met
belangstelling zien wij uit naar het land dat nu de
eer zal he;bben deze verschijning à la Beauraing te mo-
gen bewonrderen.

SHERLOCK HOLMES IN BELGIE

« Het Nieuwsblad » heeft echter vindingrijker redak-
teuren dan'dat, die zich zo rnaar door geen logenstraffing
van .de eers,te de beste kontra-spionnage:di,enst uit hun
Iood laten slaan.

fn hetzelfde numÍrier (13-10-46) waarbij het de ver-
schijning van verdachte projektielen rneldlde, bloklet-
terde het volgende sensationele titel :

Geh,eimzinnig Rus.si,sch toestel, bouen Deerlijk.
DeConaí Doyle van << Het Nieuwsblad » wist te mel-

den clat het bewuste, met een vals,cherm neergedaald

USSR

toestel, o. m. volgend op;schrift had, met een, in ma-
chines.chrift, gestelde Russische tekst :

« Lovichki in Moscwou Therutozending nachwwitch
in Russia ».

Daar het ballonnetje « uit Oostelijke richting kwam
aangedreven », spreekt het vanzelf dat het blarlr sluit
met : << Natuurlijk worden dienaangaande allerlei gis-
singen geuit ». Voorzichtigheidshalve werden die'gis-
singen ech,ter verzwegten, alhoewel de bedoeling zo klaar
is als pomp\ryater, want de tekst doet veeleer denkexr,
aan, een tekening met het onderschrift : « Geschiedenis
zonler rffoorden >).

DE ÀÀP UIT DE MOUW.

Tenslotte eindigt de aak met een kort berichtje in
« Vooruit )> vanr 17-1.0-46, waarin verklaard wordt dat
bewust ballonnetje werd opgelaten door het ob,servato-
rium te Ukkel, voor een wetenschappelijke proe,fneming.

« Het Nieuwsblad » heeft er nog ni.et aan gedacht,
zijn lezers een terechtwijzing te bezorgen, zeker omdat
het op politiek gebied taktischer is dit te vergeten,
het spreekwoord : laster maar, e\2... indachtig.

DE PUNTIES OP DE I'S.

Wij hebbe,n onmidrdellijk de nodige stappen gedaan
bij de heer Direkteur van het Meteorologisch fnsfituut
clie' ons liet weten dat er geen kwestie van een Russische
tekst kon zijn en evenmin van een gevaarli.ik toes,tel,
vermits het moest dienen om wetenschappeli.ike doel-
einden, wat lduidelijk en i'n 4 talen : F rans, Nederlands,
Engels m Duits' op het toestel staat ver.meld, evenals
het adres waaraan rr-et moet terugbezorgd worden.

HOE DE PERSVRTII{EID VERSTÀAN ?

Wij staan hier dus voor een klaarblijkelijke poging
om de re,eds, moeilijke internationale betrekkingen nog
toe te spitsen door onderduimse ophitsing.

Zou, « Het Nieuwsblad », dat het steeds weer treeft
over zoq'ezregile opstanden, kerkvervolkingen, erlz... in
d.e U.S.S.R., ons eens kunnen verklaren wat het door
persvrijheid verstaat, want het komt ons verdacht voor
clat zijn opvattingen hierin veel gelijkenis vertonea
met ideze van een zekere « Herr Goebbels ,r.r. 

*. 
=. 

*.

r****

I Urlansriik bericht 
Ii voor onze lezers 
i

I
1 Het volgendr nummer van U.S.S.R . (n. 22) zal ver- |
lschijnen rond 1 December. IJet zal ook het laatstef
lzijn voor het jaar 1946. I
I Met ingang van Januari 7947 hopon wij weer i
f regelmatig te hunnen verschijnen. Ii_-*****:**::**:**,1-l
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Sovjet-paleontologisten aan het werk
Een andere << ontbrekende sehakel »» ontdekt

Het Amphihisch reptiel »,
(l{aar een Russiseh verslaggever)

ROFESSOR EI'REMOV, een Sovjets paleontoloog,
sprak onlangs over de,ontdekking van de schedel
va.rl eenr uitgestorven, zeer lelangwekkende dier-
soort. Het lijkt we1 een andere « ontbrekende

schakel >> te zijn, gedeeltelijk van amphibischen en
gedeeltelijk van kruipdierachtigen aard.

Een van de meest vaststaande feiten in de rdíeren-
evolutie is, dat vissen het ontstaan gaven aan amphi-
birën, welke zich dan meer en meei aan het leven op
vaste, gronld aanpasten en ;die op hun beurt oorsprong
gavem aan kruipdierern. Verder waren knuipdieren de

'r,ooroudersr van vogels en zoogdieren. rWij hebben een
tamelijk goed doorlopenrCre reeks fossielen die deze evo-
Iutie staven, ma.ar de ketting is ver van volledig ; de
hovenver.melde scheldel werpt echter nieuw licht op wat
b,etreft de, overgang tus,sen amphibiën en landdieren.

De amphibiën die heden nog bestaan, zijn wezens
zoals kikvorsen, padden, salanranders en haged,issen.
Op de zoö),ogische ladder staan ze midden-in.tussen vis-
§en en krui,pdieren. Hun eieren, in 't water gelesd,
groeien uit tot larven, zoals die van kikvorsen; deze
larven ademen door kiewen. Zij dragen een zachte huiiC
die immer vochtig moet zijn om gezond te blijven.

De oer-amphibi,ën, voonouders van onze kikvorsen en
hagedissen, hadden heel wat weg af te leggen om kruip-
dieren te, worden. Verschille,nfu gewichtige aanpassin-
gen rnoesrten volbraeht worden om op land te kunnen
leven. Vooreersrt.,moest de bouw van hun geraamte ver-
aniJer.en. Een dier dat in het water leeft, wordt meren-
deels door het water gedragen, zodat slechts een klein
gedeelte van zijnr gewicht op de poten moet steu.nen.
Maar zodra,het.dier op de vaste grond overgaat, moeten
de poten het ganse gewicht van het lichaam dragen"
Het geraamte moet urd"".. 

ï".1 
sterker ontwikkeld zijn.

De voortpla"nitingswijze mo,et insgelijksr veranderen.
Iniien de eieren op het vaste land gelegd worden, rnoe-
ten ze beschermd zijn door een tamelijk hard omhulsel.
De eieren rrnoeten dus eerst in het moedeflichaam be-
vrucht woiden, terwijl bij vissen en amphibiën de kuit
dan eerst bevrucht wordt, n*dat ze door ,het wijfje in
't water w,erd geschoten.

Gevoelsorganen moeten zich ook wijzigen. De reuk
is e,en zeer belangrijk zintuig voor oerdieren en, in
otrijd met wat de bezitters va,n d,e moderne menselijke
neus denken, is, water veel meer geurig dan lucht. EIet
reukorgaanL varr, een dier dat in 't water leeft, is aange-
past aan de tamelijk grote hoeveelheid geurige stoffen
dié in 't water zijn opgelost ; maar als het in open lucht
Ieeft, moet het dier veel kleinere hoeveelhed"en die in
de atmosfeer rondzweven, kunnen herkennen.

Dus wordt reen anLCere neus geëist. Amphibi,ën heibben
aldus een dubbele neus, een voor de lucht en een andere
voor het water. K'ruipdieren moeten: alléén in de lucht
ruiken ; atrdus schikten ze het ander ged.eelte va.rr 'de
amphibis,che, neus tot het ruiken van hetgeen ze in de
nrond hadden.

\ile moeten hen rdankbaar wezen dat ze het zover

gebracht hebben : dank deze dieren is het voor ons
mogelijk ons, eten te smaken (smaken is meerendeels :

het eten ruiken terwijl wij het kauwen). Zomd.er deze
aanpassing zouden we.het verschil tussen een aardbezie
en een ajuinr niet kunnen proeven.

Verder moest ook het oog veranderingen ondergaan
voor het leven buiten het water. Al deze wisselingen
betekenen aldus veranrderingen wat betreft de hersenen
en idrus ook in de struktuur van de schedel.

t( ,É à(

De,overgang tussren amphibiLën en reptiel was daarom
nogal'van lange duur. De nieuwe fossielschedel die thans
werd uitgedolven, is zeer :duidelijk die van een t_ussen-
type - gedeeltelijk amphibie, gedeeltelijk echt kruip-
dier. Het is niet de eerste van de zgn. « ontbrekende"
rchakels » rdte gevonrden wercl. Paleontologen kennen
er reeds vele. Een dezer b. v. is eenr klein ilier, de
seymoeria, wier fossiel gebeente ontdekt werd in, Texas.
Het was ongeveer 2 voeí lang, met een klein hoofd en
om zo te zeggen geen hals, een lomp lichaam en een
klein staartje. Het had zeer koÉe poten, die ver uiteen
stonden' ; het ging dus met uiterst korte sta.pjes. Een
tamelijk afzichtelijk diertje !

Toen de seymoeria gevonden werd, waren de deskun-
digen het niet eens, of het als een amphibie of reptiel
inoest beschouwd wolden. Eigenlijk was.het geen van
de twee,... of beide. Het vgas een overgallgsstadium
van het ene tot het andere.

De schedel die ntr door professor Jefrernov gevonden
werd, is veel beter bewaa.ndl dan om het even welk
overblijfsel van deze diersoort. Na vergelijking naet 'de
seymoeria en andere dergelijke vormen, ,meent Jefremov
met recht te mogeÍr spreken over een nieuwe onafhan-
kelijke onder-groep der werveldleren : de batrachos'arirs
* van batíach - 

(arnphihie) en saurus (kruipenct).
Aldus doen de amphibische 'reptielen hun intrede in

de moderne dierkunde en in de geschiedenis der evolutie.
Sedert millioenen jaren uitgestorven, krijgen zij toch
eindelijk hun plaats in de weteuscrhap opgesteld rd,oor

een van h,un nakom,elingenr - de mensch.

t( .r( -*

Tot andere nieuwe vondsten van Sovjet-paleontologen
behoort de schedel van een kleinr zoogdier uit de maÉer-
familie. Na een moeizaam onderzoek van dezen schedel,
was professor Orlov in staat 'het dier gans te rekon-
stmeren, en in 't bijzond,er de struktuur van zijn her-
senen te beschrijven. Van daamit kon hij zich een goed
gedacht vormen over zijn gewoonten en levenswijze.

Professor D. Obroetsjev heeft een interessant artikel
uitgegeven over een nieuwe soort van gewapend.e vis,
een reusachtige bewoner der diepten die in het Devoons
tijdperk leefde.

Professor Rhoden-d,orf heeft over de, evolutie van
insekten verschillend.e dokumenten openbaar gemaakt,
terwijl professor Ro,ezjentsgv, in zijn werk over dle

ontwikkeling der arnmonieten, de gangbare ideeën in
verschillende opzichten neerhaalt.



E overwinni&g van het
Swjet-leger op de Hitle-
riaanse horden is.een on-
betwistbaar hewijs van de

superioriteit der Stalinistische mi-
litaire taktiek. Zij is insgelijks te
danken aan het feit dat de Sovjet-
Unie een hoger industrialisatiepeil
h,ad bereiht dan, dit van de ekono-
miseh sterkste mogendheid van het
Europees vasteland.

Sommige schrijvers, journalis-
ten, Staatsmanuen en redenaars
blijven niettemin voortgaan de na-
oorlogse ekonomische problemen
derwijze te aanschouwen als zou
de Sovjet-Unie niet op onze pla-
neet bestaan. Anderen voelen zich
geroepen om de aandacht van de
gehele wereld te trekken op het
gevaaï dat een Europees kontinent
zou vormep zo het georganiseerd
en geleid werd door de bolsjevis-
ten. Het zijn twee even veÍderfe-
Iijke aspecten v&n een voor d.e

. wereldvrede gwaarlijke anti-So-
vjet-houding.

Een realistlsche studie van de
rol die de Sovjet-Unie in de we-
reld speelt, eist dat men rekening
houde met de sociale en ekonomi--
sohe struktuur van dit land zoals
het thans bestaat. In rdit artikel
zullen wij ons vooral bezighouden
rnet de ekonomische aspekten van
de kwestie.' Het ligt voor de hand. dat deze
niet kunnen gescheiden word.en
van d.e sociale realiteiten. t\[en kan
zich geen vredelievend.e ekonomi-
sche betrekkingen rnet de U.S.S.R,
voorstellen in het rààrfl varr ern-
stige politieke meningsverschillen.
Al de inspanningen voor de eko-
nornische wdderopbouw in de an-
dere delen van de wereld, lijken
ons ernstig bedreigd door de af-
wezigheid van een begrijpende po.
litieke houding ten overstaan van
de U.S.S.R. Zou men zichi h. v.
kunnen voorstellen dat de ekono-
mische hervormingen rdie van het
lfitleriaanse Duitsland, em demo-
kratisch Duitsland moeten vormen
mogelijk zouden zijn in een ge-
spannen atmosfeer van politieke
vijandigheict. De inkorporatie van
de U.S.S.R. in de wereldekonomie
kdn op zonderlinge wijze worden
vertraagd. zonder een voorafgaan-
delijhe eli,minatie van de politieke
besprekingen en wrijvingen.

Aan de andere kant zullen gun,
stige bilatera"le ekonomische be-
trekkingen de beste grondslag vor-
rnen voor de ontwikkeling van vre,
delievende politieke betrekkingen,
vooar de ontwikkeling ener atmos-
feer van wederzijds vertrouwen en

vriendschap.

Di erlijke 
- 
produkten: _...... :.................Plantaar.dige pro&rkten

Minerale produkten
Industriële voedselprodukten ... ... ... ...
Scheikundi,ge en pharmaceutische

produkten
Textielpro.dukteri,............
Hout en houten produkten
Metalen en metalen produkten .........
Machines, mechanis,che toestellen,

spoorwegtoestellen en elektrisolr.
materieel ... .......:. . ,. ., .

Machines, mechanische toestellen,
spoorwegtoestellen en electrisch' materieel

Voertrrigen, anders dan v. spoorwege.n

Dierlijke produkten 183
Plantaardige produkten , 19.473
Minerale p"rod-^ukten ........................ 3.588
Scheikundige en pharmaceut. prod. ... 5.367
Textielprodukten.,........... 7.400
Hout en houten produkten 226.
Metalen en metalen produkten ..,...... 326.431

{

I
I

45.39,5
849.341

4.832,339
260.271

304,022
5.07,6

3.743.651
2.297

27.406 17.698
1.685.997 1.425.987
3.529.463 3.938.834

22.629 189.669

285.771 244.268
2.844 4.76'5

3.815.810, 4:662,497
149.883 .745.045

metrislch
.7937

26515
2.042.635
4.764.40í

22:923

99.710
1.607

4,589.032
310.960

I

"l

3J

6

8.896
36.041

911
7.874
9.0,53
1.318

572.281

Onze ekonomische
betrekkingen met d

Dit is oTt zichzelf reeds een vol-
doende reden opdat onze bewe-
ging het Genootschnp Belgíë-So-
ujet-Unie, zou ijveren voor een
nauwe ekonomische samenwerking
tussen België en de U.S.S.R. en
dat het te dien einde de eersto
noodzakelijke voorvraand" r,ou rey'-
wezenlijken i zorgetll'vooir een zo
'ruim mogelijke bekendhaking van
de Sovjet-verwezenlijkingen, op alle
gebied.

Wij hebben de oveÉuiging aldus
een bescheiden bijtdvrt" te leveren
voor de vestiging van een duur-
zame vrede, waarnaar alle volken
trachten. Aan de andere kant me-
nen wij dat een ekonomische sa'
menwerking met de U.S.S.R. het
welzijn van de gehele wereld tot
het maximum zal helPen bevorde'
ren, iets 'r\rat onÍnogelijk z;ou zijn
zo wij g:ewoonweg een zesde van
het aardoppervlak met al zijn rijk-
dommen en zijn potentieel uit de
internationale ekonomische struk-
tuur zoudea elimineren.

BELGIE EN DE U.S.S.R.

De handelsbetrelckingen tussen
België en de U.S.S.R. werden aan.
geknoopt lang voor de hernerning
der diplomatieke betrekkingen.
Na enige jaren werd'nochtans een
ekonomische akkoord gesloten dat
voor de U.S.S.R. de barreel der
kontingenteringen moest openen,
terwijl ile U.S.S.R. zich verbond
Belgische produkten aan te kopen
tot een bepaald bedrag.

Deze ,overenkomst werd gete-
kend te Parijs op 5 September
1935, onder de naam vam, « Voor-
lopige handelskonventie tussen de
Belgisch-Luxemburgse Ekouomi-
sche Unie (B.L.E.U.) en de U.S.
S.R. ». Zij verscheen in het Staats-
blad yan 29-30 September 1935.
Zijwerd aan de ene kant getekend
door M. Emile Casteur, direkteur-
geàeraal van Buitenlandse, Handel,
en aan de andere kant door M.
Cholom Dvolaïtski, hand.elsverte-
genwoordiger van de U.S.S.R. in

lF

INVOER
HOEVEELHEDEN (in

1934 1935 7936

615 601

UITVOER
8.614 6.259

44.386 15.670
5.534 49
2.90'7 6.329
14.164 8.834
2.6&8 2.854

777.192 454.505

I

a

56 162,237 12.6il 7, 28.549
12.01,5 853 161 36.568



E TJ.S. S. R.
Frankrijk. Volgens art. 2 van rdeze

konventie, verbond de U.S.S.R.
zieht om het eerste jaar voor
190.000.000 fr. Belgisch-Luxem-
burgse of Kongoleese war€n te ko-
pen, en het2e jaar voor 200.000.000
frank.

De hiernevenstaande tabel toont
aan dat deze cijfers op ruime wijze
werden overschreden :

a**

Volgens hef globa,le zakencijfer
(invoer * uitvoer) klasseerde de
B.L.E.U. zich op de 4e rang van
cle landen die harld,el dreven met
de U.S.S.R. De Sovjet-statistieken
geven inderdaad aan in millioenen
roebels, : 19SZ lgSB

J aur

1 926
7927
1 928
1.529
1 930
1931
1 932
1 933
1 934
1 935

1 -1 0-3ó /30-9-36
1 -1 0-36i 30-9-37
1 -1 0-37 /30-1_ 38
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u. s. A. 379
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België-Luxemburg ........ 797
Duitsland 308
lran............
Frankrijk
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uitgeg,even door het Centraal Ambt
voor Statistieken in Belgi,ë, gaf
voor de belangrijkste hantdelstak-
ken volgende in- en uitvoercijfers
aan (hoeveelheden in metrische
kwi4talen, vr'aarde in duizende frs).
(Zie tabel.)

PUBLICITEIT
IN SOI'TTET-TIIDSCHRIFTEN-

Zekere industriëlen begrepen het
belang van de Sovjet-Unie voor de
invoer van vreemde produkfen, en
het belang dat er 'aan veïbonCren
was om de hoedanigheden en ken-
merken der geleverde prorlukten te
doen uitkomen.

Het Amerikaans tijdschrift «Fo-

reígn Comrnerce Weakly » van 14-
9-46 trekt inderdaad de aandacht
der Amerikaanse inidustri,ëlen op
het feit dat de Engelse nijveraars
aan publiciteit doen in zekere tech-
nische Sovjet-tijdschriften : tijd-
schriften betreffende het weg- of
spoorverkeer, de luchtvaart, mij-
nen, elektriciteit, landbouw, medi-
sche en hygi,ënische kwesties, enz.,
en die gelezen worden door leiders
van ondernemingen. Zo het waar
is d,at deze niet geroepen zijn om
rechtstreeks bestellingen te plaat-
sen, zijn zi.j niettemin toch geroe.
pen om plannen op te maken, voor-
stellen te doen en keus te doen
van eeq bepaald produkt boven een
ande'r.

TNVOER VÀN SOVIET-HOUT
VOOR DE WEDEROPBOUW.

Een gebzurtenis die het onrnid-
dellijk belang doet uitkomen ívan
ekonomische transakties met de
S.U. is de aankoop van ongeYeer
70.000 m3 Sovjet-hout, uitgevoerd
door ons ministerie van Wederop
bouw.

Hier rrinden wij een voorbeeld
van het welzijn dat goede handels-
betrekkingen tussen de U.S.S.R. e,n
de rest van d wereld, aan de do,or
de oorlog verwoeste landen kon
brengen, zo deze betrekkingen ge-
baseerd zijn op gen stevig weder-
zijds vertrou\ryen e,n de wens de
vrede op te bouwen en op de no,od-
zaak zonder vooroordelen een jong
iand te begrijpen, bezield van een
vurig verlangen naar vredelieven-
de arbeid. M, NYEï.[S,

Prof. aan tle Hoogeschool te Gent.

P. S. - De in dit artikel gebruik-
te inlichtingen werden geput uit
het bulletijn, uitgegeven door het
Ekonomisch Studiecentrum, Sektie
U.S.S.R.
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BELGIE EN DE U.S.S.R.

De handelsbetrekkingen tussen
België en de U.S.S.R. werden aan-
geknoopt lang voor de herneming
der diplomatieke betrekkingen.
Na enige jaren werd nochtans een
ekonomische akkoord gesloten dat
voor de U.S.S.R. de barreel der
kontingenteringen moest op€nen,
terwijl de U.S.S.R. zich verbond
Belgische produkten aan te kopen
tot een bepaald bedrag.

Deze ,overeenkomst werd gete-
kend te Parijs op 5 September
1935, onder de naam van << Voor-
lopige handelskonventie tussen de
Belgisch-Luxemburgse Ekono,rni-
sche Unie (B.L.E.U.) en de U.S.
S.R. ». Zij verscheen in het Staats-
blad van 29-30 September 1935.
Zij werd aan de ene kant getekend
door M. Emile Casteur, direkteur-
generaal van Bu,itenlandse Handel,
en aan de andere kant door M.
Cholom DvolaÍtski, handelsverte-
genwoordiger van de U.S.S.R. in

,]
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739.341
7 7 5.460

1 .184..476
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1.243.060
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546.584

Fbankrijk. Volgens art. 2 var, tdeze
konventie, verbond de U.S.S.R.
zicht om het eerste ja*r voor
190.000.000 fr. Belgisch-Luxem-
burgse of Kongoleese war€n te ko-
pen, en h.et2e jaar voor 200.000.000
frank.

De hiernevenstaande tabel toont
aan dat deze cijfers op'ruime wijze
werden overschreden :

***
Volgens het globa'le zakeneijfer

(invoer * uitvoer) klasseerde de
B.L.E.U. zich op de 4e rang van
de landen die hanLdel dreven met
de U.S.S.R. De SovJet-statistieken
gev.en inderdaad aan in millioenen
roebels, | 1937 1938

Verenigd Koninhrijk ...
U. S. A.
Nederland

u*+
502,6
195,3
181
155
127,7

99,1
S,panje 78,9

IJet « Maand,el,ijlts Bul,l,eti,jn uun
il,e Eand,el, met het Buitenlanil>>,

Frankrijk

uitgegeven door het Centraal Ambt
voor Statistieken in Belgi,ë, gaf
voor de belangrijkste hantCelstak.
ken volgende in- en uitvoercijfers
&an (hoeveelheden in metrische
kwi4talen, waarde in duize,nde frs).
(Zie tabel.)

PUBLICTTEIT
IN SOVIET-TIIDSCHRTFTEN.

Zekere industriëten begrepen het
belang van de Sovjet-Unie voor de
invoer van vreemde pr:odukten, en
het belang dat er aan verbonden
was om de hoedanigheden en ken-
merken der geleverde prorlukten te
doen uitkomen.

Het Amerikaans tijdschrift «.F'o-
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De ïuereldkampioenschappen

gewichtheften
P 18 en 19 Oktob,er 1.1. grepen voor het eerst
sedert ,de oorlog de wereldkampioenschappen
plaats, waaJaan 17 landen deelnamen, waar-
ond,-r voor het eerst de Sovjet-Unie. De ste,m-

rning bertreffend'e de toelating van deze laatste had in-
derdaad volgende uitslag gegeven : 7 voor en 6 tegen.
(Op 13 l,eden dus, inamers ,Ce Sovjet-Unie werd samen
tnet drire, andere, nieuwe leden aanva.ard.) Ilieruit blijkt
dus dat de meningen niet onvendeeld waren (het zou
lnteressant zijn te vernemen hroe de tegenstem,mers hun
houding motiveerden) eídat het anti-Sovjetisme zich
niet enkel op ,politiek en rekonornisch terrein uit, rdoch
levens, is do,ortgedrongen tot op ,het terrein der sport.

De kampioenschappen grepen plaats te Parijs,'in het
<, Palais Chaillot >), waa.r zij op een echt sukses moch-
ten rekenen. Zij hebben juist daarom re,en grote waarde
tloordat 'de Sovjets, officieus 23 van de 35 werelrdre-
kords (de 3 klassieke bewegingen en andere) in hun
bezit hebben.

De gewichthefïrers zij,n in slechts 5 kategorieën inge-
rleeld', nl. . pluim-, licht-, midden-, halfzwaar- en zwàar-
gewicht. De Sovjets kennen ook nog de haangewichten.

De drie klass.ieke bewegingen zijn : duwen, trekken,
schouder,en en werpen.

Bij de pluirngewichten werd Fayad (Eg'ypte) (85 kg.,
102,5 en 130 kS.) karnipioen. De Zweed Andersen die
de hoogste prestatie lukte (90, 100, 130 kg.) werd
echÈer gediskwalifieerd omd,at t.ij 2,5 kg. meer woog
dan regle,mentair vereist is. De Sovjet Kassi,anik werd
hier tweede (95, 95, 120 kg.). De Sovjet-records' zijn :

duwen : Kassianik (TÍbilissi 1940) met 105 kg. 150 ;
voor het trekken : Popov (te Kiejev in 1939) met 108 kg.
250. Dit rekord is tevens een officieus wereldrekord,
evenàls dit voor schou:deren en werpen door dezelfde
Popov G. (te Kiejw in 1937) met 136 kg. Het off,i-
càeelwereldrekord : 131 kC. (tr'ayad,1946). Het Sovjet-
rekor:dt voor de drie olympische bewegingen bedraagt
332 kg.500 op naam van Popov G. (te Kiejev in 1939).
Er dient evènwel bij vermeldt dat de Sovjet'pluimgewich-
ten tot 62 kg..gaanr tegen 60 kg. in de andere landen.
Wanneer we echter bovenstaande rekords, vergelijken
met deze van de huirdige offiei,ële wereld.rekords, zelfs
va,n 'de te zvraar wegende Zweed" Anderson, rdtan lijken
cie uitslagen der Sovjets nog niet gemakkelijk te bena-
deren.

Bi.j de lichtgewichten werd kampioen Stanczyk
I'U-.S.A.) met 105, 115 en 147,5 kg. hetzij in totaal
36?,5 kg. Tweedre en derde waren dó Sov.iets Svjetilko
(105, 105, 737,5:34?,5 kg.) en Popov (90, 110, 13b -
335 kg.). De ov'ereenkom'stige Sovjet-rekords, zien er
als volgt uit voor deze kategorie : duwen : Mech,anik I.
(te Moskou in 1940) met 110,800 kg. (te.rens officieus
wereldreko/d) ; trekken : Sjatov N. (te Moskou, in
1940), ,met 117,500.kg. ; werpen : Sjatov N. (irCem.)
met 145,700 kg.

Voor de drie beweginqen same.n : Sjatov N. (te Le-
ninErad rn 1933), met 365 kg.

Bij de middengewichten zegevierde de Egyptenaar
Iouny met 115, 112,5, 150 :,377,5 kg. De gekende
Sovjet-gewichtheffer Popov klasseerde zich vierde met
105, 117,5, 145 : 3.67,5 kg.

USSR

De Sovjet-rekords in, tleze klas.se bddragen : duwen :
Novak G. (te Moskou-in 1946) met 129 kg. (officieus
lyereldrekord) ; trekken : Novak G. (Moskou in 1944)
met 123 kg. ; werpen : Novak G. (Riga in 1946) met
165 kg. .

Vo<lr de drie bevregingen : Novak G. (Moskou 1944)
nret 400 kg. \ryij stellen hier weer'vast hoe de Sovjet-
rekords de, offi,ciële wereldrekords domineren.

In de kategorie der halfzwanen kreeg men fenom+
nale krachttoeren te bewonderen van de Sovjet Grigori
Novak, die kampioen werd in zijn klasse ,met 140, 130,
155 : 425 kg. wat een nieuw officie,el wereldrekordt is
voor het totaal der drie bewegingen. Wij zeggen offi-
cieel wereldrekord, want het officieus rekord en tevens
Sovjet-r,ekord, op naam van dezelfde bedraagt 432 kg,.
500 (Moskou 1946).

Deze athleet, \r,Taarvan men uitrekende dat hij tijdens
aijn loopbaan als' gewichrlheffer, hetzij in comp€tlues
of in oe,fening'en, eem totaal gewicht van, 7 rnillioen kg.
boven het hoofd tornde, wèrCl ,bij ieder zijner pres-
taties op een daverend applaus onthaald.

Tijdens zijn e,erste, beurt (ie'der athleet heeft drie
beurten, waarvan de beste telt) duwde hij eventjes 125
k5í., waardoor het wereldrekord (722,5 kg.) re,eds werd
verbroken. IJíj aanzag dit echter slechts als een o,e,fen-
heu.rtje, wat bij het publiek een bewon'derend'e, lachbui
trjt"lokte. Bij zij,n tweede beurt deed hij 15 kg. bij-
uoegen. Ond.er een doodse stirlte duwde hij deze zonder
»verdreven inspanning en in klassi,eke stijl boven het
hcofd, \ryàarna een orkaan van applaus losibrak.

Dit nieuw.- rekord kon jammer genoeg niet gehomolo-
g+erd worden om volgende redenen :

De athleet (zooals de bpksers), rvor.dt gewogen en-
kele uren vóór de we'C:strijd begint. Zo de athleet zijn
gewichtsklasse niet. overschrijdt, ffi&g hij daarna eten
zoals het hem lust en aan de'kompetitie dee,lnemen
aelfs hovgn de grens zijner kategor\e. Zo hij echter
ren wareldrekord breekt, moet hij terug op de weeg-
i:schaal, en indien hij dan het reglenrentair gewicht niet
haalt, kan zijn rekond niet gehomologeerd worden.

Dit la.atste bleek het geval te zijn met Novak, daar
hlj 100 GRÀM te, zwaar woog.

Na de wedsttijd zou Novak dan toeh het werelil-
rekord breken meí 727,5 kg. te duwen, rekord d,at hij een
week later, te Moskou, op 130 kg. bracht. Het Sovjet-
rekord, ook door hem gehouden, bedraagt echter 136,5
hg. (officieus wereldlekord, Moskou 19416).

Toen 25 minuten laterde tweede beweging (trqkken)
aan d,e beurt kwam, nam hij voor zijn eerste beurt 120
kg. en voor d,e tweede 130 kg., lvaarfiree hij ook werel'd-
rekordhouder wend (vroeger rekord 725 kg., F'ransrnan
F'errari). Ditmaal bleek Novak het reglementair ge-
wicht te bereiken daar hij 350 gr. verlicht was. Het
Sovjet-rekord (Novak iveer) bedraagt ook 130 kg. (Riga
1946).

Bij cle derde beweging (werpen) haalde NovaÍ<
., slechts » 155 kg., tegenover de X'ransrnan F'errari 160
hg. De beste prestatie van Novak is echter 165'kg., ter-
tvijl het Sovjet-rekord dezer .kategorie g,ehoud'en wordt
door Bozjko A. (Moskou Z. D. K. A.) met 165,5 kg.

Novak eindigde de rdrie bewegingen met een totaal

!



Ï'SSR
ean 425 kg., tegenover F'errari (Frankrijk) met 390 kg.
als twee'de.

I{ovak is evenmin als alle Sovjet-athleten, een be-
t'c,epsathleet. Hij is een produktief lid der maatschappij,
daar hij als meestergast werkzaam is in een vliegtuig-
fabriek. Hij werd geboren te Kiejev, in 1920, en is
clus pas 26 ja*r oud. Popov is hier in België, meer spe-
ciaal in Antwerpen, g,ekend wegens zijn deelname, rn
1937, aan de Arbeiders-OlyrnpiaCe. Tijdens de oorlog
was hij officier in het Sovjet-leger.

Als athleet val,t Novak ,op door aijn verbazend kleine
giestalte, nl. 1,58 m., wat echter niet belet dat hij alle
moeite heeft om de gewichtsgrens der halfzwaren
(82,5 kg.) niet te overschrijden. Men'rrag er zich aan
verwachten,dat hij weldra naar de zwaargewichtklasse
zal « overlopen ».

Een Parijs' blad 'eschrijft als volgt de stijl van
Novak : « Novak voelt de noodzaak niet om zich bij
iret uitvoeren zijner beweging te koncentreren. Het ls

'll

Ce brutale inbezitname van de stang. Zïi gaal de hoogte
in of blijft onderweg steken... doch zij blijft niet dik-
'*,ijLs onderweg. Zo zij het geluk heeft het einde harer
baan te bereiken, hoort men een soort klapperr van de
l:akken, dat herinnert aan het in de houding staan.
Aldus de « Novak »-methode ».

Bij de zwaargewichten ten slotte, zegevierde dre Neger
Oavis (U.S.A.)-met 135, 137,5 L62,5 : 435 kg. TWee,de

was de Sovjet-kampioen Koetsenko met 115, 125, 165.
Wij voegen er echter aan toe dat deze laatste verre
beneden zijn beste prestaties bleef. Hij is nl. Sovjet-
kampioen in trekken (2 arm'en), met 133 kg. en schou-
deren en werpen (2 armen) meLt72,5 kg. (Riga 1946)'
teve,ns, offícíèus wereldrekortl' Het officieel rekorrd is
nochtans in handen van dezelfde rnet 171 kg. (Moskou'
Oktober 1946). Het Sovjet-rekord duwen in deze kate-
gorie, wordt nog ste'eds gehouden d9-or de Armeense
ieteraan Ambartsoemian (Erivan 1938) met 136,5 kg'

L. V. D. B.

WÀ.SSEN DE MENSEN ZICH AL LÀNG ?

Tegenwoondig komt het biina niet meer' voor, dat er
in een stad geen waterleicling besbaat. Ieder van ons
verbruikt ,pe,r dag tien tot tw.aalf emmers, wate'r. In
vroegere tijderl kon in de grote 'steden óén persoon
slechts één emmer per rd'ag krijgen. Reken nu zelf maar
ec,ns uit, of men, zich vaak kon wassen en of men veel
water voor de was en voor het schoonmaken van de

woning kon gebr-uiken.
En het was maar ve'rstanrdig ook om weinig water te

gebmiken : er \ryas toen nog geen waterleiding. Ergens
op een plein was een put, en men moest het water met
emmer.tjes aanslepen, zooals tegenwoordi,g nog het ge-
val is in heel kleine plaatsen. In ileze putten kwarnen
niet zelden do,ode katten en ratten voor, zoodat het
water zee,r' slecht wars.

Maar de mensen hadden niet alleen te weinig wate'r,
ze waren bovendien 'o,ok niet erg zindelijk; 't, Is nog
maar betrekkeli.ik koÉ geleden, dat de ,mensen begon-
nen zijn, zich geregelrdr te wassen. Vóór drie honderd
jaar vonden zelfs de koiningen het niet no'dig, zich
iedere dag te wassen. fn de weelderige slaapkamer van
de Franse koningen trof men een eno,rm groot bed
aan, zb §r'oot, dat men e€n spe,ciaal instrument nodig
hail,'om het bed op te maken, een << beddestok >>. Boven
het bed was verder een weelderige baldakijn, op vier

Bladziide tloor de ieugd

Ilonderdduizend
lilaarorn's (vervols)

Station no I
WaterIeiding-sl«raan

vergulde zuilen, die op een ternpeltje getreek, prachtig-e
tapijten, Venetia,anse ,spiegels en klokken, die door de
beite meestorp verïaardigd waren. Maar hoe u ook
zou zoeken, u zou g:een wasgelegenheid vinden, ja zelfs
geen eenvoudige wasko'm.

Elke morgen bracht men den koning een voohtige
handdoek, waarmee hij zich gezidnt en handen afwiste.
En iedereen vondt dit rrrim v,oldoende.

Voor de was werdÍ ook maar weinig water gebruikt.
Ofscho,on linnengoed gedragen werd, gebruikte men er
weinig van. Zelis rijke mensen, wisselden hun hemd
slechts éénmaal per maand, sommigen tweemaa'l. Toen
was het niet het belangrijkste o'f een hemd s'choon was'
maar of 'de ka,nt aa,nr de manchetten'duur en het fr'ont
rnooi geb,orduurd was. '§ Na,chts trok men het hemd
uit., evenals rde overige kle,ren en men sliep spiernaakt'

No,6f slecht,s 'n: paar eeuwen terug, begon men tret
noclig te vinden, het ,ondergoed vaker te verwisselen.

Zakdoeken w,orden nog: maar kort gebruikt, niet l'an-
ger dan twee à drie hon'derd jaa'r.

In het begin gebruikten maar heel' weinig mensen
een zakdoek. Onder de geleerdste en belangrijkste men-
sen waren er niet weinigen, die een zakdo'ek overbodige
weelde vonden.

De prachtige baldakijn hoven de bedden werden niet
alieen ter veÀiering gemaakt, maar ook om bqschermd
te zfin tegen insecten, die van het plafond konden val-
len. fn oude paleizen vindt men nog dergelijke <( para-
plnies » tegen wanrd'luize,n. Zelfs in 'paleizen waren
wandluizen in ,grote mas§a's aanwezig.

Maar baldakijns hielpen daar weinig tegen, wlnt de

wandluizen verÀtopten-zich heel graag in de plooien'
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Rlglering was er ook niet. Het afvalwater werd een-voudig uit het venster op straat gegooid. Het vuilevrater liep door een goot, die in h-ei midden van destraat was gegraven. De stank uit die goot was,zo sbrÈ,

d.at de voorbijgangers zo d.icht ,mogelijï iangs de huizen
liepen.

. 't Is niet vreemd, dat de mensen in die tijden vaker
zrek waren dan tegenwoordig. Niemand wist- toen, dat,
waar vrril was, kans op besmetting bestond. Het Éwam
vo,or, dat hele steden uitstierven aan versehrikkelijke
ziekten, zoalsr pest, 'zwatte pokken, enz. Het ste,rfte_
cijf'er onder de kinderen was buitenwoon groot. Op alle
hoeken van d,e straten stonden door pokkó .uo *"iurts_
heidr mismaakte bedelaars.

[a! .!9ett ons gezonder en sterker gemaakt : de
waterleidingskraan, een stuk zeeyt of een s-ch,oor, herrrd?

WAAROM \MÀST MEN ZICH MET \VÀTER?
'Waarom wast water het vuil weg? Misschien neemthet het vuil alleen maar mee, zoals een .rivier .een

houtspander, die er in geworpen word.

USSR
Hetzelfde gebeurt in fabrieken, wanneer men iets wi,l

afscheiden, bv. erts van steen, dat riuttetroze ballast
is. Erts en steen zinken beide in water. Maar in fijn
ve,rdeelde toestand zinken, erts en steen niet in schuiin
yay z,eeip. Zeepbellen hebben heel veel kracht. Oe z,eep.
bellen breng€nr zowel stukjes erts, ,als stukjes steón
naar boven. En, daar begint de afsch,eiding van erts
en-'stee-n. Stukjes steen b'ijven niet lang aan d.e zeep.
b9lleu hangen, maa.r vallen op denr bocle.rn van de mà-
chine. Maar de ertsdeeltjes vallen niet. En tenslotte
vormt zich in het apparaat een korst van erts, die men
gemakkelijk kan afscheppen.

. Zeepbellenr diene,n dris niet alleen om er mee te spe-
len. De mens.is slim. Hij gebruikt de zeepbellen àm
ze voor zi,ch te laten werken.

(vervolgt).

q,ewtLq,q,qd, !
. Talrijke,lezers vragen ons een persoonlijk antwoordin verband met hun .aanvraag om ,eclitstreeks iu
v_erbinding te ko,men'met de lreuingradse scholier
die we onze lezens in ons vorig numm--er voorstelden.
ï"t- i* .orur onmogelijk allemi voldoeni,ng te geven,
doch, wij menen niet beter te kunnen aoón aan irier-
onder volgend schrij,ven uit Moskou weer te g:even,
d,at aan onze An'twertrxe wiemrden, die zich ïechtj
streeksr tot VOKS hadden geri,cht, was geadresseerd :

Wel probeer het maar eens! Houdt uw vuile haaden
onder de kraan. Wo,rden z,e daar schoon van?

fk vrees van niet. Maar zoo wast zi,ch ook niemand.
W'anneer wij ons wa$sen, moeterr we onze handen tejen
el^kg1 wrijven. '\ilaarom? Om het vuil er af te wrijien
of te borstelen.

Bij d9 was gaat het eyen zo. De wasvrouw legt het
wasgoedi niet alleen in het water, rara;a,r zÈ wri5ït fret
met cle handen sn sorns relfs met een borstel. De was
\trassen betekent het vuil er ui.t wr:ijven, op de manier
fraarop wij met gum,mi iets ,op paprer uitvlakken. En
wanneer het vuil er uitgewassen is, is het niet moeilijk
door water het vuil weg te spoelen.

HOE DWONG DE MENS ZEEPBELLEN
VOOR ZICHTE \À/ERKEN?

. ,\Iaar we vergaten één diing, dat we nodig hehben om
te kunnen wassen.

En dat is : zeep!
Als we zonder zeep de wasi zouden willen doen of

ons zelf wassein, zouden we altijct vuil rondtropen. Zeep
is de grootste vijand'van vuil. Neem bv. ,roet. Dat laai
?ich -heel 

m_oeilijk weg'wassen.-'Want roet, heel fijn ver-
deelde ko'otrstof met sch,erpe ongelijke iranten, 

-d.ringt

diep--in de huid, z*t zleh daarin- vàst, en u kunt hét
rnoeilijk verwijderen

Maar neem ,nu een stuk zeep en wrijf er goed uw
handen mëe in.

Q zeep werpt zi.ch, op het roet, trekt het qit alleporlën en vouwem en jaagt hret weg.
Hoe doet ze dat"?
'Waardoor reinigt zeep?
Laten we rd,aar eens over nadenken.

-W'elke -zeep wast beter, zeep die veel schuim geeft,

Zeep, die veel s,chuim geeft.
,Schuim is dus een belangrijk dinq.
Maar wat is nu eigenlijk schuirn?
Bekijk het maar eens goed.. Het is geheel en al sàrnen_

ge.stel,cl uit kleine zeepbelletjes, uit kleine luchtbellen,
met een omhul,sel van water. En deze bellen ziin vol-
doende om het r:oet weg te nemen. De roetd.eelt.jes
Ir}even 

_a11 de zeepbellen vast, en het is niet rnoeilïjk
Ce zeepbellen weg te wassen.

Waatrd,e Eeren, 
i

Het_ 1s m,et grote u,ertraging d,a,t wíj uw schrijuem
tsan 25 Mei, 19gG hebbm ontuungen.- Wii uerttbren
nog ni,et ín d,e mogeli,jkltei,il, u een l,ijst oan bríefwis-
selaars ooèr te rnaken, d,ooh, naar wíj hopen wel i,n
?ey. ?e?r nabtie toekqmst.-Thans wi,l,lnn wi,j w enige
inl,t chting en bezor g en.

. VOKS_ (iltraatsch;atppij uoor kul,turele betrekkingen
tussen de U.S.§.R. en il,e ureernite tand,en) groepöert
d,e Soujet-intellektuel,en. Hanr laten aull,en met ge-
noegen all,e aragen beantw,oord,en dia hun word,en
gestèld, iloor hun kol,leg,a,s uan ile Betgiaoh-Soojetso
Vereni,ging in uerbaniL rnet problernen ot)er opóoeit-
lcund,e, geneeslound,e, kinema, arch.itekhrur, schone
kunsten, letterkunde en and,era gebieil,en'tsan het
lculturel,e leuen in d,e tl.S.,S.R,.

W'at d,e brieuen uoor d,e jeugil betreft, is het betet
d,ez,e rechtstreeks te ri,chten lot h,et ÀXfrcl,SCtS-
TISCH KOMITEE DER, SOVJETJEUGD, te Mostcou,,
d,oor wel,ks tuss.enlcomst d,e jongel,uí aui aïte tfl,ïïdcn
korresponileren met d,e Soojet-jeugit.

Wij z.oud,,en % zeer ,erlwnteli,jk zijn zo w ons op ile
hoogte t4i,ld,e houd,en Íwn d;e akti,oi,teit wwer FeÀ,eàtie.
Ri,ch,t men uoord,rachten in ? Bestaat er een bibtio-
theek DarL Ru,ssi,sche letterkunil,e ? Word,en er laur-

Moslcou, Oogst 79!6.

s?rssero gegeltsen in ile Rus{tsche taal ?
In'afwachting ua,% een spoedig antwomil, enz....



USSR

K ,bezodht Kanada, sam,en met nog
twee andere Sovjet-schri,jver,s,
juis,t toen de anti-Sovjetrpers-
kampagne haar toppunt bereikte.

^ 
De burgers van Toronto en Montreal

ï heetten ons, harteliik welko,m, zoals
men vriend'en bergroet. Hetzeltfde zou
ik moeilijk kunnèn beweren omtrent
de talrijke journalistqn die zioh hun
gedrag$lijn lieten voors,chrijven, door
de Hearstpers en die protesteerden
tegen, onze komst. Zij ondenvraagden
on,s, oYer onae mening omtrent de
« stpi,onnage processen » waarop wij
antwoordden dat wii er niet in slaag-
den, te begrijpen, welk voordeel Ka-
nada zou kunn,en putten uit anti-
ko,mmunistische provokatie. Hierop
werden w.e besrchuldigd van « inmen-
gin,g in Kanadeese zaken ».

'Wanneer wi.i ons onthielden,te ant-
woorden o'p d.oor reporters, gestelde
vrargen. verkondigden zij luidkeel,s, dat
§re geen opinie d.urfden te uiten, dat
we « straven » war€n. en indien rye
antwoord'den, bazuinden zij in koor-
zang over olJ.ze « inmengings,zucht >>.

Hoe provinciaal t
ÉIet Staats,iniformatiebureau nodigde

ons. uit tot een be,zoek aan Ottawa.
On,s werd, gezegd daí we als gasten der
Regering in het openbaar geen, rede-
voeiingen, kond,en hou.den. In de be-
ginne voelden we ons wellicht ge-
vleid door zulke blijkbare hezorgdiheid.
\t'e hadden reed' heel wat srpreek-
beurtenr in de V.S. achter de rug en
begonnen al.lengs de vermoeieni,s te
voelen. Maar toen ons het programma
voor o,nrs verblijf in Ottawa overhan-
digd werd, ;begonnen we allen,gs, te
twijfelen of alleenli jk be,zorgdheid
voor het welzijn der gasten de over-
heid geleid had bij het v.aststeJl,en
van he! programrma.

« Voormiddag : winkelen », stond
er vermeld. << Nami.ddag : bezoek aan
de,Sovjet-ambass,ade». Ik verklaande

l3

luigen, terwij.l lied.en di,e o'fficiële po-
sities hekleedden, dagelijks de S.U.

. zonder terughouding beschimtrrten.
Ik heb de Kanadeese troepen in 1916

in Frankrijk gezien. Zij hieldeu een
der rnoeilijkste sektors. Hun taak was
gevaarlijk maar vererend.. [k heb ze
in 1945 weergezien, dit keer aan de
Sohelde, weer aan de spits, ira het ge-
vecht. Ook rveer ditmaatr een gevàar-
lijke eu vererend.e post bekledend. Nu
is, Kanada beland in de eerste linies
der anti-Sovjet-ka:mpagne, weer i,s dit
gevaarlijk, .maar geensains eerbaar.

De zogenaamde << spionnage proce-
ten; brachten 'n voorwendsel niet
slech,ts, om de arbeidersolganisaties
aan te valJen, m,aar tevens, een poging
om te wagen de plannen der s,ohur-
ken van Neureniberg opnieuw Ieven in
íe b\azen.

De processenr en de eruit voortge-
sproten anti-kommunistisc[e k4,mpa-
gne waren bedoeld om de oplettend-
hei.d van de gemiddelde Kanadees a,f
te leiden. van de ell,enide in eigen
buurt : de stijgende prijzeu, de dage-.
Iijkse stakiugen, de wassende werk-
loosheid.

Ottawa. openrd.e vuur op Moskou,
doch niet, dunkt me, uit hbofde ener
ingeboren krijgslustigheid. Het is jam-
mer dat talrijke goede en eerlijke
burger,s mis,leid zijn. ,Ik o,ntmoette
enige ,liedenr die oprecht rgeloofden dat
de oor,log op het punt stond uit te
brekèn aan. d,e Noondrpooil en, dat Ka-
nadh een, reus,ach,tig .stagveld ging wor-
den.

Inplaats van de geesteiij,ke'«lans-
knechten » der reaktie te worden en
de S.U. de les te lerzen, dienden, de
Kanad,ezen, zioh be,zig te houden een
eigen ku,ltuur te kweken, zoa,ls hu,n
zeevarende voorvaderen hun eerste
huizen bouwden. Dit is de waanboig
voor een leven van'echt en niet van
oppervlakkig geluk.

In heÍ « falais du LuxemDourg »
door ïlja EHRENBURG

der vast geloven dat hij 'n soont laat-
s,te oorrdeel rbijwoont alwaar. een alom-
tegenwoordig en a.lvermogend Austra-
I,i,ë bes,chikt over het l,ot van een we-
reldd.eel. Hetzij in, Roemenië, hetzij
in Bulgarije, het sohijnt dat er nergens
een vraag bestaat, hoe klein e.n, onbe-
duiden,tl ook, die niet het hart,stoch,te-

NDIEN zioh per mi,rakel eera be-
woner ener a,n.dere planee,t on,Cer
ons' zou bevinden, waíe hij 4im-
.mer op het gedacht gekomen'dart

hij a,anwe,zig is op de Vredeskonferen-
tie der volkèren. die h"t fascis,me over-
woirnren en die nu trachten de vrede
i,n Europa te verzekeren. Hij zou cer-

Lijke .belang der Aus,tralis,chg afvaar-
rliging wahker roept.

DE BL^{NIKEI\ DIE VO,O,R NEGER
S.PELEN.

Anderbn los,ten bij tijd,c tle Austra-
liërs af. Soms is het de afvaartliging

door llj RENBURG

0llt
Ct EH

dat ik Quebec wenste te be,zichtigen.
De autoriteiten verklaarden dat dit -tot hun spijt 

- 
absoluut onmogelijk

was, om reden dat er geen enkele
bes'ohikbare kamer in de stad te vin-
den was,

Wij verna.men aldus dat Qu,ebec -ofs'ohoon het nooit in de oorlogszone
lag 

- 
onderhevig is aan 'n acsute

woningkrisis, WeI, ik denk dat ik het
Wel kan stellen zonder bezoek aan
Quebec. Ik zal niet ,langer uitrweidln
over dergelijke rbeuzelachtige avon-
tuurtjes. [,aat ons aan[emen dat in
Kana.da de gewoonte heers,t buiten-
landse sohrijvers uit te nodige,nr op-
dat zij de winkelstraten kunnen in
ogens,ctr,ouw nemen en opdat men hun
zegge \ilanneer zij heL gezantschap van
hun eigen land mogen bezoeken.

,Laat ons aannemen dat het aldaar
getrruikelijk is, gasten te ontvangen
atrs volgt : << Kom binnen, neem plaats
en houdt uw mond ! ». Maar mensen
die zioh aldus gedragen, dienden zi,ch
toch te onthouden van anderen de les
te lezen omtrent go.ede .manieren.

Er vergaat geen,dag zonder dat er
een artikel in de Kanadeese persr ver-
s,chijnt omtrent << vervolgingen van
buitenÀandse journalisten in de S.U.
Ik herinner mij in Moskou een Kana-
dees journ,alis,t, Davis geheten, te treb-
ben ontmoet. Niemand in Moskou be-
val hem 'wanneer hij m,oesrt gaan win-
ke,len, o,f wanneer hij het Kanadees
gezantschap bezoeken moest. De So-
vjet-over,he.den hobben, zetrfs voor hem
een kamer gevonden.

Ik denk veeleer, dat de vreemdsoor-
titge .gastvrijheid die ons gewgrd toe
te schrijven is aan een, zekere wrevel.
De, aanstichters der anti-Sovjet-kam-
pagne voelden zioh gekwetst door het
warm onthaal. dat het Kanade.e,se volk
or.rs, betoonde. Wij ontmoe,tten zeer tal-
rijke, eenvoudige Iie.den, die eerlijk
wensten ons, hun vriendsrchap t.e be-
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uit Nieuw-Zeeland die een, ,buiterige-
rvoonr bclang stelt in de tsalkan, dan
rveer is het de treurt van d'e Kanadeese
afgevaardirgden over Roemeuië te spre-
ken, alsof Bockzrrest ergens in Mani-
toba ,l,igt. De redevoeringen volgen me-
ka.ar op, evenals de ame ndementen.

,In Frankrijk kent men het beroep
der << nègres >>, alme duivels van s,chrij-
vers, die het wcrh voor anderen ver-
richten. In hct << Luxemibourg >> gaat
het juist andersom. Men ziet er vaak
werk vau welvarende auteurs dat de
handtekening draagt van ln arm f'ami-
lieli.d. De tederheid kennen'd die de
Angelsahsers koesteren voor de kleur'-
lingen, bele.t me te 'r,erklaren dat de
afgev.aandigden van Zuid-A,frika en
Aus,tralië het tegenovergestelde zijn
van << nègres >>.

Wij, Sovjet.mensen, hebben nooit
cen hiërarchie van volkeren erkend,
en,zullen ze nooit erkennen. Nochtans
begrijpt eenieder dat de verschillende
Staten een ongelijke rol gespeeld heh-
ben in de strijd voor de vrede, die
vrede die men nu wil vestigen. Het
slaat vast dat de Aus,tralische sol'd,a-
ten d,apper ge,streden hebtren, rnaar
het is mis.schien pass,end eraan te her-
inneren dat er een « S,talingr,adplein »

bestaat in de stad vaar de Vredeskon-
ferentie zetelL; dezelfde heldhaftige
n,aam werd gcgeyen aan straten en
pleinenr in honderde,n andere s,tede,n
van het bevrijd Europa. Is het aan
toeval toe te s,ehri jven wanneer de
Parijzenaars hun pleinen niet noem-
de,n naar de naam van Melbourne of
Rio de Janeiro ?

WANNEE]R DOLLA,R MET ,N ÉI,OOFD-

LETTER GESICHREVEN \4/ORDT.

De rvoorden «lgerechtigheid)),
« banmartigheid », « hum.aniteit ;, << de-
mokratie » en << vrede » vindt men
voortdurend terug in de redevoeringen
van de -{ngelsaksers. De Amerikanen
b. v. eisen dat Roemenië d.c buiten-
landse vennootsch,appen die.haar pe-
troleumrbronnen exploiteerden schade-
Ioos te stellen. De Kanad.eese arfge-
vaerdigde sIaat metecn reclrt en.r,er-
lilaart : « Wij zijn niet betrokken bij
deze kwestie ; noohtans aJs verdedi-
gers tan rle rechtvaar.digheid steunen
rvij het A'merikaanse voorstel, ». I)e
afgevaardigde va,n Brazilië zinspeelt
op de geheirnzinnige schade die aan
zijn l,and door Italië werd berokkend,

en rvil ,be,slag le,ggen op de ltaliaanse
kredieten. << Het gaat om hct recht
zeive ! >> roepl hij uit, ters'ijl rvij
grooimoedig van helstcllingcn afziel.

Dc hartstrichtcli.jke,rliplom:rten on,t*
poppon zich sorns als uitcrst rearlisti-
s,che zakerrliedcn. Zij Ilerekcnen niet
slochts, de dollals nraar zclfs <lc cen-
ten, Trvee mzrten rvorclclt toegep:rsL:
iudien rhet Anreril.iaanse liapitalistel
betreft die milliocler.r eiscn r':in Iloe-
rnenië, is, cI sprÍrke van << dc ovcrrvin.
ning der I'ochtvaaldighcid >>, e,n indien
hct gaat om Sor'.jct-burgcrs, door de
bezette r uit,ge plunÍlct'rl, gcdeelte,li jk
schadeloos tc stellcn. dan is hct een
<< aanslag orp .de Italiaansc clionomic >>.

Een licnmerkcnde bi jzonderheid i
het toeval bracht in de Ioop van eclr
kommiss,ie-vergadering .aan de dag, dat
in de Engelse tekst der ontrverpen
voor de verdragen, Dollar en Pond
sterling met hoofdletters' gespeld wor-
den. De schri jf wijze .kan soms, zeer
Ieerzaam 'wezen.

DEMOI(RÀTEN OF I{OL,ONIALISTEN,

De passie naar winst schijnt niet
samen te gaan met rle h,artstooht voor
vrijheid. Zij die grotc ,bedragen erg
vereren, betuigen gencrlei ontzag voor
de naties die men klein noemt.

Dit krvam bijzondcr duidelijk aan
de dag rbij dc klr,estie va,. Triëst. De
Bngel,se afgev,aardigde s'prali over de
<< dermokratie in de zin zoals Groot-
B-itannië haar opvat >>. trIaar het blijkt
dat deze opvàtting nogai eigenraardig
is ; ziende dat hun koloniale maoht
vermindert, hebben de oude kolonis,a-
teurs besl,oten e en kleine kolonie in
het mi.dden van Europa zelve te orga-
niseren. Zij houdcn,zich daarmee trezig,
wel te verstaan, onder het voonrvendsel
van de bes,cherming der rechten van
het volk van Triëst, arlsof de stenen
diel stad het lot ,bcnijdcn der over-
r')ocdig door hct blocd rlcr « iriboor-
lingen » I:espr-oeide straatstcnen van
Calcutta. ilÍen zal rvel dicnen de sncy-
cl,opedie van ccD hcrritgarve t.e voor-
zien orn onder << demolirati'e >> een uit-
leg in tc lasscn overcenliomstig de
opvatti'n,g van Gr-oot-Britann,ië : ee,n
goeverneur, vreemde troepen, fusilla-
des naar Indische wijze, gc,r'angcr.ris-
sen ,à la Griekenland, uitrnoorrling vol-
gens P,arles,tina-model.

De afgevaardigden der Angelsaksen
spreken- vaali als moraal-profeten, :
zij zijn het dic dcnlokratie, humaniteit
en tolerantie rvillcn onderrichten aan
de volkeren van Zuid-Oost- cn Mid.rlen-
Europa. Ik ,hob de gelcgenheid gchad
dci'gelijke Ics bij tc lvonen die aan
Tsiclioslor.akijc rvertl gcgcyen, een der
me est beschaafrlc republielie n der rve_
rel'-I. Dc ler:rar was'n Austr.aliër-

De .{rncrihancn rloccrcn kursusscn
van nationale vcrtlraagzaamheid ten
behocve van de ,Ioegos,l,ave n. Ik heb
nr, t eigen ogcn de r.rijheid vastge.steld
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die in, Joegoslavië niet slechts <1e ver-
schillcnrlc Slayische volkeu maar. even-
eens rle Italiancr.r, dc Hongarcn, dc Al-
banezeu e;r dc Walachen gonietcn.

IIoct ili cr aan tocvocgcn dat ik
c,\'enecus in dc tl.S.A.,gcrveest ben ?...

'I cl* i.j.l ik Iuislcrrlc urar tlc Amc-
rili:ranse a,fgevaardigde, daoht ili on-
danks miizclvc aan de Negers die lich-
teli jli gclynchd u'or.den in de rSta,at
Zuitl-Iiaro,lina. f)c redenaar s.as zelve
volksvcrtegcnrvoordiger van d.eze
Staat cn ik hcrinnerde mij zijn. ver-
klaring van vroeger : << Er is in hetl
Zuiderr gccrr rvclk voí)r cen kleurling
die strecft laar gelijke ,politieke rech-
ten >>. Dit ,zijn dus dc dokters. die vol-
komen gezonderl willen genezen.

I{an men zich er nolg over verlvon-
rleren dat de a,fgevaardigden van het
heldhaftig Joegoslavië besrohuldigd
werd.en van « Hitleriaanse Lerminolo-
gie » door de afgevaardigden van, het
officiële ,Griekenlan'd, dat s,inds .meer
dan, een iaar oonlog voert tegen het
Griehse volk, en dat, samen met Span-
ie, blij,ft waken o,ver de traditie van
Niirem,berg ?

HE.T VOLLE DAGI,TCHT.

De -4us'tralische koorts 
- waaraan

r.riet enkel ,r1e Australiërs onderhevig
ziitt 

- 
kan trehaudeld wordenr door

een gene,esmiddel dat zoniet helend,
in ie.dcr geval lenigen.d werkt. Dit :nid-
de,l is het pu,bliek debat. iGeen won-
tlcr dnt dc Engclsen herhaaldelijk ge-
vraagd hebiben de vertegenwoordigers
der pers te verwijderen uit de zalen
waar dc liommissies en on.derkommis-
sies zeteden. Het is, betcr sommige za- .

ken niet aan de grote klok te hangen.
De Sovjet-afgevaardigden eisten voort-
durend volslagen openbaarheid op :
zi j hebben niets te veribergen, d,àar
zij wrochten niet sleohts, voor het ril/el-
zijn r an hun eigcn volk maar e,rIen-
eens voor dat aller naties. Op deze
konferen,tie strijden zij voor de vrede
zoals het Sor.jet-volk gestreden heeft
voor dc vrede gedurende vier jaren
van srnart en roem. Het hee,ft o,penlijk
oorlog gevoerd : de hele .ivereld wist
dat rrc ge.en wapenslagen vermeden.
F)n hei is even openrbaar dat wij ver-
del s,trijden voor de vre.dc, ondersteund
door alrle volkeren rlie, van fas,cisme
en vreemde overhecrsing bevrijd, hu,n
eigen'ltuis .bouq'en 1'oor henzelf. en
rriót voor Amcrikaanse petroleurnheet
sers, r'oor Engels.e gouverneurs of
Au str.alische handelsneizigers.

Het artikel van flja Erenburg
Dver het Anti-Sovjetisme, aan-
lekon'digd voor dit nummer, zal
pas in ons voigend nummer kun-
nen verschijnen.

SR

De begroting van de Sovjet-
Unie voor het jaar 1947 is uit-
gekom.en. Plaatsgebrek b,elet ons
reeds nu de bespreking ervan te
beginnen. Wij zien ons verplicht
;',it uit te, slslsn tot ons volgend
nurnmer.
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SOVJET-DOIiTERS ONDERZOEI(EN

EEN NIEUW VERDO\IEND }IIDDEL
VOOR PIJN.I,OZE VERI,OSSING.

Het gebruili lan vitarnine E als een
vcrdovcnd nritldel voor pi.jnloze hcval-
ling, rverd beproefd met 560 patiënten'
in het Centraal Instituut 'r,cor Gyuae-
cologie te Lenlngrad.

Een grote dosis vitanrinc rvordt of-
rvel ingespoten rvanneer de .iveeën he-
ginnen, ofwel ingenornert in de vorm
van poeder. In het laats.te geval rvor'dt
het poeder ingeno,mcn wanneer de
rvceën berginnen. en veldel trvee kcer
tnet cen tussenpoos t'an ecn uur.

Dc 'r'erCoving 'bcgint 10 minuten na
rle inspuiting. Wanuecr tle vitamine in-
genorncrr rvordt, is dc reaktie lang-
zamer. nrtar wàDll,eer het begilt rvordt
Llc patiënt lialiner en hlaagt niet meer
ol.er pijn geCurendc pralitisch het hele
proces van dc bevalling. Op 91,4 pet
honCerrl dcr gcvallen had de vitarnine
ren groot ver.rloyend effelit. En lr.at
rneer is..haiir invloed hespoodigt de
hevallin,g.

De uil:llgc:r tonen aan dat. alhoc-
rvel Cc dosis dc in qcneeskundigc prak.
Ii.jk aanbrvolcn hoevcel]reiC ovcrtrcft,
zi.j gecn schaCeli.;h effclit hecrft noch
bij dc moc:icr, noch bij het kind.

,Gelijke uitslagen rr'clrlen' bcli.omen
in het instituut te Moskou.

EEN NEI(ORD V.{N DE

WAI"VIS\'.{NGST IN DE EERINGZEE.

Een schi,p Yan de Sovjet-rvalvisvaart
doo,d:le onlarlgs 12 rcusachtige walvis-
sen in de Beringzee. Dit is ecn rekord-
vangst voor de laatste paar jaren, Dc
techniek van de verwerhin,g der gevan-
gen. walvis.sen werd dit jaar stefk ver-
beterd, zbdat een kàrhas, van 40 ton
g:rvic'ht in veertig minutcn rvor.dt ver-
rverkt tot vet, vers r,lees en vlees in
blik.
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trILIlT.SIEN
BI]SCHA\TING RUKT NAAR HET

NOORDE.N OP.

IJinnen eulielc dagen zullen passa-
';ielschepcn uit }Iosliou vert'eklien'
í)ll cell gercgelric dienst in te l:rrkli-
gelr n:ral rle Yoorzietrigheidshtrii, aan
dc noord-oostetijke top van de Sovjet-
[.-nie, ]rinnen dc Poolcirliel eu gelegeu
cp 9.1ó0 hi,lometer van de hoofds'tad.

i)c Sovjct-Poolliust stlel"'. zich bii
rlil over de helfl vau hel Poolgebied
uit. Vau )Iocrtnansli in het I(ola-
schicrciland reikt zij to1 de Bering-
straat, tot op 65 liilometer van AIaska'
Iu 19ó0 zullen deze zeetaarten langs
rlc, nooldeli.jkc zeeweg ontwikkeld zijn
tot eeu gcregelcle dien't,

GEI,EERDEN ONT$TE,RPEN EEN
IJSDA,,Í.

Een Sovjet-Opzoekingsinstituut houdt
zioh uitsluitentl bezi.g met de studie
ran de eeurvig t',.,vroren grond, die
een zo grote oP",ervlakte besrlaat in
hct Noorden van het land,

Het instituut rhee,ft dii seizoen drie
expe,dities uitgezondcr.r, een naar het
gebied van de O;brir.ier, een ander naar
l.ret Ts,joekotk-sc'hierciland, en €en
derdc naar,het Tajmir-schiereiland.

Er zijn grote minerale rijkdommeu
in Tajmir, maar het delven isi on-
mogelijk zonder een vol'doende toe-
vocr \.an fris rvater. Het laatste ont-
rverp betrefl ecn ijsdam om het rva-
ier tegen te houdcn sanncer het ijs
irr de Zomcr snrelt.

VOORSPOED I{O'MT rOP DE
Ii O E R ITLLEN-E I L A N DEN.

Iiunasiri. hcI nrcest zuidelijke van,
de I{oerillen-eilanden, is het admi-
listratieve centlum vau de I{oerillen.
Zijn suilierrietvelden, door de Japan-
n,ers vernietigd, rvcr'ilen vol,ledig her-
s,tel,l en uitgerbreid, eu alles wijst op
een snelle ontrvikkeling van een grote
visindustrie.

DE POO.LST]IEI{EN OP I,ANDKAART.

De eerste atlas van dc poolstreken,
bcvattcntlc s'eteuschappelijke ontdek-
kilgen cn adn.rinistrzrtief rverk sinds
i'roeg,ere tijden, zal in 1948 ge'publi-
cec:rl rvorden door het Arctisch opzoe-
liingsinstituuL van Lenin,gra.d. Het zal
300 kaarten ,hevatten over archeologie,
lilimaat, gcophysika, geolo,gie, ijstoe-
stand,en fauua, trartsport en verkeers-
rni:ldelen, zo,wel als data voor het gra-
zcn der reudicreu, r'is,seri.i, jacht en
landbouw.

},IEER SO\IJET-DOI(TERS NAAR
ETHIO.PIE.

Een, tweerle groep van 25 Sovjet-
d.oktcrs, me,dische assistcnten s1' kin-
der-verzor,gers zij n vetr'okken naar

Ethiopië. Zij zullen rverken in Addis.
.{beba en om,geving,

Zoals re'eds rverd gemeld, heeff het
Sovjet-ministerie voor,Gezondheid' op
aanvraag der Ethiopische regering, een
hospitaal en een dispensarium opge-
rioht cn uitgerust te Addis-Arbeba.

HET BALTII{UI{-WITTE ZEEKANAAL
GEREED VOOIi DE HEROPENING.

Op 2í Juli I.l. bevaar<len de ecrstc
sclrepen het herstcrlde Baltikum-Witte
Zeehanaal.

Op 7 Juli v'erd het water ,van het
Bjelozero-reservoir, tussen'de zesde
en zevende abris, ingelaien, en,begon
he,t vullen van hct kanaal over zijn
hele lengte.

§IACIHALIN, HE,T SC,HATTBNEILAND.

Russische zeelieden uit de achttien-
de eeuw noermden Sachalin het << Schat-
teneiland. )), maar sleohts het Sovjet-
r,<rlk rvist aan d.eze naam, de ware be-
tekenis te herchten. Inr die' tijd was, het
maar een verwaarloosde buitenrpost,
Heden is het velbonden met het vas-
teriand .door scheepvaarl en, Iuohtlijnen
voor pers,oneD en vrachtvervoer, zowel
als, door ra.dio, telefoon eni telegraaf.

Talrijke pioniers uit de central.e ge-
. bieden" de Volga-vallei, d,e Oekraïne

en, Bjeior-us.land, hebben reeds veel ge-
daan om de natuurlijke rijkdommen
van het eiland te ontwikkelen. De be-
volking ,r.an, het eiland is tot het tien-
voudige gest.egen in de laats,te' twintig
,janr. Goed ontrvorrpenr steden zijn. ver-
rczen ,daar waàr er vroeger slechts
oerwoud was.

De mijnen van Alexandrovsk, Rako-
vo, Bucn en Mgaehi produceren onge-
veer de helft van de koleno,pbrengst
van het Sovjet-Verre Oosten, terwijl
dc ecns verlaten noordkust in het ge-
bied van .Oka, Eo,haba en, Natanga, nu
beliend staat als het « Bakoe van het
Vcrle Oosten >>.

Dc smallc Tim-riviervallci is dc
graanzolder van het eiland. Geduren-
de Ce oorlo,g vcrmeer.derde de ibebouw-
dc oppcrvlakte mct 16 pcr honderd.

Zuid-Sachal'in, onder de vijftigste
3rrrallel, rverd op een schandalige wij-
ze door de Japanners uitgebuit. De
rijhe delfstofvoorradenu de ,bossen en
visgrondcn wer.den leeggeroorfd zond.er
cnige achting voor de tochomst van
rie ni jverheid. Hct .IaLpans doel was
eenvoudig Zuii-Sachalin in dc liortst
mogcliihe tijd van zi.jn natuurlijke
ri jildom,mcn te bcroven.

IIeden wordl .d.e nijverheid in'dit
distlikt herop,gebourvd en gemoderni-
s:crd. Hospitalen, hu,izen en klurbs
lr,orden op,gebourvd, en groepen pio-
niers komen stceds aan uit an,tlere

delen van de Sov.ict-Unie.
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EUROPESE BISONS VOOR

BJELORUSI,ÀNI].

De Poolse regering.heefl vijl bisons
geschonken aan de Bjelor.ussiscehe So_
vj.'t-Republiek. De dieren zijn over-
gebracht naar het Sovjet-deel yan het
dierenres,ervaat van het Bjeloveskoja_
woud. 1'wee-en-Lwintig hcktaren van
het reservaat werden voor hen afge_
perkt. ÀIeerdere jonge bisons, zullen
volgend jaar verkregen worden.

POSTZEGELS VERZAITELEN [S
POPUItrAIR IN DE ,S.OVJE'I'-UNII].

Er zi jn vcel posl.zegelverzamc jaa r.s
in de Sovjet-Unie. Arbeitier.s, kunstc-
naars, schrijvers, techniekers, profes_
soren, geleerden, studenlen; alle ge_
bieden vanr het Sov.jet-ieven hel:b-en
lrro enLhou.siaste poslzcgelverztrae-
Iaars. Veleu t nder hen zijn le.clen van
verenigingen van poslzegelliefhebbers,
zoals er onlangs een gesiiolit werd
onder de welenschapsmensen van IIos-
kou, of zoals die van het pioniershuis
van de hooídstad.

Er bestaat een grote en steeds
groeiende verscheidenhei.d vanL postze-
gelsr v96y' hu,, verzam.eling.

Het ministerie van post en Tele-
grafie geeft ieder jaar verschiilende
reeksel pos'tzegels uit ter gelegenhei.d
van trelangrijke gobeurtenis.sen of ver-
jaar.dagen. Niet minder dan 1b0 ver-
s,chillende reeksen werden gecluren.de
de oorlog uiLgegeven. De íwee eerste
o-orlogspostzegel.s waren de << Sovjet_
Helden» en .de << Volksmilitie », "elk
van 30 Kopek, die nu zeer zeld.zaam
geworden zijn.

Het ministeric van post en Tele-
graÍie hee,ft een bijzon.dele postzege.l
urtgegeven ter gelegen.heid van de
Sportdag der Unic. De posIzegel is van
lichLgroene kleur en.stelt voor een
kolonne sportmensen met hun vaan-
dels 

^vo_crropgegaan door het portrct
van Stalin.

Fen katalogus van Sovjcl--postzegcls
zal dit jaar uitgegeven worden.

KALINI-\crRAD.

lÍet de naam Kalininqrnrl hecft dc
ge\\'ezen Pruisische r.esti ng l.iönigsber-
geir voiledi,g gebroken met haar ioem_
loos verleden. Heden is het een, starlinet nieus-e hoop, be,n ust van een
zekere, gelukkiger toekornst.

De bestorming r.an deze. vesting wasecn van ,le m(.esL vc:.schrikÈlijkt,
veldslagel van de oorlog. Vier_vijïdeyan de stad werd in ,puin ge legd.
Slechts een groot gebourv in het cà"[rum yan de stad oyerleefde rle vcr-
nieti.gin.g. Heden heeft I(alininglacl.
zoals Tilsit en htsterburg, zcer be-

drijvige departementen,voor gezond-
heid, opvoeding, handeL en sociale wel-
yaart.

DE WE,II-ELD IS GROTER DAN WIJ
DAqITEN.

VASïSTELLINGEN VAN EEr\ SiOVJET-
PITOFESSOR OVER DE OMVA.NG DER

AARDE.

Professor A. A. Izotov heeft een rap-
port opgemaakt voor het Sovjet-Aard-
rijkskundig Genootschap over de nie,u-
we bepalingen van de omvang der
aarde.

Na een grondig onderzoek getbaseerd
op de Iaatste metingen van Sovjet-,
Amerikaanse en andere geodisten en
sterehundigen, zowel als op de uit-
s,Iagen van de wereld-graviÍnetris,che
inspektie, beweende de prodessor dat
d,e aarde eefl paar honderd meters glo-
ter is dan oor.spronkelijk wer.d gedacht.

De evenaar, zei Jlij, is geen cirkel
rnaar een eJlips.

Van n,u af aan zulJen rneit, aL d.eze
nieuwe tbepalingen rekening gehouden
wor'den voor alle kaarten die in de
So,vjet-Unie uitkomen.

DE WETENSOHAIP OP SACHAI-IN.

De Sovjet-Akademie voor Weten-
s,chappen is, ,bezig een rbasis op te rich-
ten voor opzoekinigen in het zuideiijk
deel van het eiland Sachalin, Er zal
een af,deling zijn voor geologie, voor
m'inerale rbrandstoff en, biologie, na-
tuurkunde, scheikunde, geschiedenis
en filologie. De akademie heeft reeds
een groep wetenschapsmensen, naar het
eilaud gezonden.

..

NATU'URT,IJKE EROEIKASSEN.

Boven het dal van de Baratoenka-
rivier, in Kamtsjatka (in het' Verre
Oost.en), rijst de Warme Berg, of om
de Russische naa,m te noemetr, de Go-
rirrtsjaja:berg. Aan zijn I,ulkanjs,che
top onlspringen warme bronnen die
met praohtige waten,allen in de valiei
stromen.

Deze bronnen die een n,atuurlijke
warmte van 70" C. hehben, zullen ge_
bruikt lrorden o,m boomkwekerijenln
broeikassen te verrvarmen. Stalen pijp:
Icidingen zullcn hot *at"" vervJui"r,
naar de broeiliassen en. terzelf,dertijd
dienen als gclaanrle voor deze broài_
kassen.

_ D.e bevolking l,an Kamtsjatka zal het
hclte jaar door voorzien worden van
versche tomaten, komhommels, uien
clr van ecll gansc reeks andcre uitge_
rezcu gcvasser.

USSR
MASISAPRO,DUKTIE V,AN

MIOInO§OOtrEN VAN EEN HALVE TOr\

Microscopen volgens Sovjet-modeI,
elk 1.660 ouderdelen,bevattende en on-
geveer eerr hal,ve ton wergende, worden
ira massa gefabriceerrd in de « Voor-
uilga-ng»-werkplaatsen te Leningrad.
Tot nu ioe was €r maar één andere
firma in de werekl die dergelijke
micro,scopen ver.vaandigde.

De werkplaatsen: die ontruimd wer-
den gedurende de oorlog, leveren nu
duizend microscopen per maand, waar-
onder zes types'voor biologisch geibruik
en and.ere types, aangepast voor het
onderzoek van de rmicros,truktuur van
m.etalen en, vooi geologis,che opzoe-
kingea. De produktie zatr tegen het
einde van hel. jaar 2.500 instrumenten
per rnaand bereiken.

SMELTENDE EILANDEN.

Het eiland Semenovski in de LapLev-
zee (,Arctis,che Oceaan) s,me,}l weg, iijk
een reuze-suikerk"lont.

Volgens een verslag orpgemaakt in
1823, was Èret eiland 16 kilometer lang
en 900 me,ter breed. In 1986 was het
maar 2.000 m. lang. Onlangs werd een
bericht naar Moskou gekabeld na een
onderzoekings,tocht vai tret Arcti.sdhe
Instituut, waarin hel lujdde dat de
oppervlakte nu rnaar 400 op B0 me-
lers, bedraagt en dat. he,t eiiand vol
kloven en barsten is.

Soechotski, van de Administratie der
noordelijke zeewegen, verteld,e dat de
meeste eilanden der Lap,tev-zee, tre-
staande uit ijs, zand en klei gaan.de-
weg verdwijnen. So,m,migen zijn, zelfs
gans verdwenen. In werkelijkh;id ont-
dooien zij, wat op een algemene ver-
warming van het Arctische khrnaat
wijst.

Van het eiland. Vasilevski, onder_
zooht in 1823, was in 1936 niets, m,eer
te vinden.

KULTURELE INSTELLINGEN IN
ZUID-SA:C.IIALIN.

Onder de heerschappij van de Ja-
pans,e imperialisten had Zuid-Sachalin
geen kulturele of opvoedkundige in-
stellingen. Nu zijn er 17 bioskopen
geopend, evenals,25 klubs, 12 bitrliothe-
ken en verscheiden parken. Een uit_'
gebreid radionet is in aanbouw in
alle distr,ikten.

Verontwoordelijke
Uitsever : C. LEIEUNE
D,rukkérij WELLENS-PÀY,

Ruysbroeckstroot, 35
Brussel-


