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Ér-uuiÉ

Voor eem patff met de [I.S.S"R.
Een pakt met de U.S,S.R.? Is dit wel noodig, vragen som-

inigen zich af ? Etet zou enkel maar voordeelig zijn aan de
komrpunisten, verklaren de anderen, dus moeten wij ons
er van onthouden.

Kan men zich niet tevreden stellen met de formule van
fiet westelijk blok, denken ncg 'anderen ?

Elegante en diepzinnige lui trekken een denkbeeldigen
driehoek : Parijs-Londen, Londen-Moskou, Moskou-Pa.rijs,
en zij besluiten : l.rij zullen er ons bij aansluiten. Laat ons

"iàïTfi eisentijk verwachten, niemand weet he1, doch
iets is zeker, n1. : de onzekerheid van de oriëntatie der Bel-
gische buitenlandsche politiek, ten minsge ten opzichte van
de U.S.S.R.

Niette§enstaande de mislukkingen van het « Westelijk
Blok », houdt men dg oogen halslarrig op het Westen ge-
richt. Ons nabuurschap geeft er de verklaring van, evenals
eeuwenoude betrekkingen en tenslotte de welkome ontsche-
ping van de soldaten die ons verloslen; doch, is dit v4ldoen-
,je om uitleg te verschaffen over het feit dat het tt van
Europa.eveneens in handen van de U.S.S.R. berust?

België, dat aan alle kanten is blootgesteld aan een inva-
sie, dat dcorheen de geschiedenis steeds een'slachtveld was,
zou de eerste moeten zijn om zíc}a te herinneren << dat men
soms een grootere dan zichzelf noodig heeft ».

'Wa1 ons betreft, wij lvillen ons volstrekt niet wagen rn
die soort polemiek die de rede slachtoffgrt voor onredelijke
sympathieën en antipathieën. ï

lVij willen in deze zaalr enkel het wel en de toekomst
van heg land in aanm'erking nemen.

Een pakt met een vreemde mogendheid mag op geen an-
dere overwegingen berusten.

De zorg van al degenen die zich bekommeren om de toe-
kornst des lands, gaat in de eerste plaats naar zijn ekono-
mische heropbeuring.

Moet er hièr nog g,eqezer: worden op he1 A.B.C. van ons
ekonomisch leven, onze onmetelijke behoefte aan uítvoer-
mogelijkheden als tegengewicht voor onzen zeer belangrij-
ken invoer.

Nochtans, op wie rekenen wij als afzetgebied voor onze
markten ?, Op F rankrijk, dat nog niet op dreef is, op Enge-
land en op de Vereenigde Staten? Ïk wil de goede bedoelin-
gen dezer landen cm ons te helpen ,niet in twijfel trekken,
ik wil enkel onderzoeken op welke manier zij dit kunnen
doen.

De Vereenigde Stalen zullen, naar de verklaringen ..van
president Tmman, een moeilijk oogenblik doorspartelen bij
ilen overgang rran de ooriogs- naar de vredesekonomie. Reeds
teekent zich over Amerika het spook der werkloosheid af.
Na een of twee jaren, gedurende dewelke men over Europa

een stroom van allerlei produkten'zal uitschudden, zullen de
Tereenigde Staten harde tijden kennen, want de kapitalis-
tische ekonomie waarln en door dewelke zij leven, is niet bij
machte de zich afteekenende krisis te voorkomen cf op te
lossen.

Het land is overgemechaniseerd, er moet voortgebracht.
en verkocht worden,. zooniet rvacht den ondergang. Gelooft
Bij werkelijk clat wij met ons achterstel, mei onze ver-

do+» fuaAeAAe lS.Auma

ouderde techniek en uitrusting, met de Vereenigcle Staten
kunnen wedijveren, of dat zij ons rrtet een mild gebaar
afzetgebieden zullen over'Iaten?.

Engeland zal veel langer aan zijrl wederopbouw bezig
zijn, doch daar heeft de labourregeering aJ'te karnpen met
de eerste g'eldelijke en ekonomische moeilijkheden en tlit
door de Vereenigde Staten zelf... De strijd is reeds begon-
nen, en ik denk niet da1 dit in het voordeel der andere
Eurpeesóhe St4ten zal zijn..Engeland heeft dan zelf ook
nog af te rekeàen m'et de door de demcbiliseering vrijko-
mende arbeidskrachten, voor wie men een baantje moet
overhouden en waarvcior dan ook de oudere en zelfs nieuwe
markten op het vasteland moeten worden gezocht.

In het Oo,sten ligt er een grcot land. Het verlangt den
vrede, en, niet alleen verlangt het den vrede, doch sinds
lwintig jàren heeft het niet opgehouden te trachen dezen op
te bouwen. De verdedigi\g onzer Oostgrens ligt zoowel te
Moskou als te Londen. Welke onleer ligt hierin dit vast te
siellen en naar een overeenkomsl te erlangGtr? Voqr de
U.S.S.R. is het niet cnontbeerlijk, voor ons echter wel.'

Er is nog meer. De U.S.SF. is een kontinent in .volle

cntrvikkeling, dat vreeselijk dóor den oorlog werd verwoesl.
De mogelijkheden orn handelsbetrekkingen met haar aan tc
l{noopen, staan open. De U.S.S.R. leeft in .een regime daÍ
zieh kan aanpassen en g'een . ekonomische krÍsissen kent.
Our des Vreden wllle is de U.S.S.R. geneigd de andere lantlen
1e helpen zich er bovencp te werken.

Steéds heeft .zij de stoutheld en rien moed gehacl een
vredespolitiek te .voeren.

Navolgend artikel heeft enkel voor doel om bij iuidclel
van sprekende cijfers.en hanclelsstatistieken'aan. te toonen
dat een pakt met de Sovjet-Unie een weldaad zou zijn voor
ons land.

Na deze bewijsvoering kan elk van bns de noodige gevolg-
trekkingen maken.

Ile buitenlanil§$he Xflandel van §oviet-Unie'

dcx*t ho,wí* Neurnanl

met de buitenlandsche firma's kunnen rechtstreeks door
deze afgevaardigden worden afgesiloten; soms bekraohligen
zij ock de kontrakten die zekere Staatsorganismen recht-
streeks uit de Sovjet-Unie met het buitenland afsluiten.

Sinds'de eerste verordening betreffende de instelling van
het Staa§monopolie voor den builenlandschen handel, heeft
dezen haiidel heveelheids- en hoedanigheidshalve talriJke
wijzigingen ondergaan. Men kan volgende tijdperken onder-
scheiden :

Van 1918 toL ].921-22 (tijdstip van den burgeroorlog)
hadderr er praklisch gesproken geen handelsverrichtingen
plaats met 

-het 
buitenlànd. Er Èerd alileen oorlogsmatèrieel

iitgevoerd ia die deelen des lands die door vreemdb troepen
of dcior de legers der kontra-revolutie waren bezE, waar-

, voor als tegenprestatie waardevolle voorwerPen (juweelen,

de
Het Staatsmonopolie voor al de in- en uitvoerverrichtin-

gen, maakt in de U.S.S.R. de grondslag uit van den buiten-
landschen handel. Dit princiep wps reeds gehuldigd door Ce

verordering van 22-4-1978, waarbij dit monopolie werd in-
gesteld. Een .heele reeks andere veroordeningen hebben rle
eerste aangevuld zcnder ook maar iets te veranderen aan
dit grondbeginsel. IIet monopolie wordt' uitgeoefend door
he1 Kommissariaat voor den Buitenlandschen Handel en

door zijn afgevaardigclen in het buitenland. pe kontrakten



diamanten, enz.) naar het buitenland werden uitgevoerd,
Het gedeelte des lands waarover de Sovjets de macht uit-
oefenden, was inderdaad onderworpen aa4 den blokus van
het buitenland. '

Fen algeheele veranderjng in dezen toestand greep plaats
met de aankomst in Engeland van M. Krassin (wiens naam
later aan.een beroerrden ijsbreker werd geg'even) aan het
hoofd eener afvaardiging van de Unie der Sovjetsche koope-
ratieve maatschappijen. Krassin had volmachl g:ekregen\om
in Engeland vanwege de U.S.S.R. eenige bestellingen te
plaatsen tegen baar geld.

Deze eerste handel§belrekkingen met het buitenland hul-
digden het tweede tijdperk (1922-7928) in, dat samenvalt
met de N'.E.P. -(Nieuwe Ekonomische Politiek), die de kleine
privaalnijverheid en -handel binnen zekere perken toefliet)
en de periode van heropbouw, waarbij het ekonomisch peil
van de U.S.S.R. terug tot dit van 1913 zou opklimmen.

Aanvankelijk zou de uitvoer, i1 klpine hoeveelheden, de-
zelfde hoogte houden aJs deze onder het trsarenrijk. Zoo na-
men bijvoorbeeld in 1913 de landbouwprodul.ten, van dier-
Iijken en plantabrdigen aard, bijna 3/4 van den uitvoer in;
terrvijl het overblijvend,e !/4 hoofdzakelijk bestond uig
grondstoffen van allerilei aard. De eigenlijke nijverheids-
produkten kwamen enkel voor 8 /o valr het algemeen totaal
irt" aanmerking. De invoer daarenlegen, legde een streven
aan den dag om de gereedgemaakte verbruiksproduktèn te
weren, net zooals in tsaristisch Rusland, om hoofzakelijk
industrieele uitruslingen in te voeren.

Sovjet-ultvoer
Miljoenen

Jaàr" T. Roebels

1921/22 0,7 63
i922/23 2,2 - 134
19n/24 6,7 ' 373
1924/25 6,2 578
79ró/26 7,9 703
7926/27 9,6 807
7927/28 8,9 791

Sovjet-invoer
Miljoenen

i 
Roebels

1,1 271
0,9 149
1,0 233
1,9 723
1,5 756
1,8',' 7].4
2,0 945

(Ten.titei van vergelijking kan men de cijfers van 1913
öpgeven, doch men moet rekeniag houden dat de prijzen
in de U.S.S.R., vanaf 1926, ten opzichte van deze van 1913
werden gewijzigd) :

1913 24,- 1.520,- 15,3 1.375,-

Deàe cijfers hebben ook betrekking op het grondgebied
van 1913, 't. is te zeggen met inbegrip van Polen, F inland,
enz..,\, . I

Men mag .deze periode van den builenlandschen handel
aanzien als àe minst besprokene in de andere landen: het
was het tijdstip van de stijgende kromme der ekonomische
aktiviteit in oè kapilalistische landen' Het terug op den
voorgrond treden van den buitenlandschen handel (wel zeer
bescÉeiden ten opzichte vón dezen van het tsarislisch Rus-
land) van de zwakke Sovjet-Unie, stootte op niet '1e veel
tegenstand.

Er kwam eèrst wijziging in de houding ten tijde van het
eerste Vijfjarenplan (1928 tot 1932), toen de kapitalistische
wereld vèrzonken was in.een krisis zonder voorgaande aan
diepte en krachl. Met den slag merkte men op dat de Sov-
jet-bestellingen aan uitrusting en machines van belang
i<onden woràen, des te meer, daar de U.S.S.R. haar beta-
Iingsverplichtingen zeer nauwkeurig voldeed, terwijl vele
,ràur" landen, ichul{enaars door ongleende kapitalen, hrrn
overeenkomsten schorsten. Vandaar werd aan de U'S'S'R'
tn zekere mate de mogelijkheid geopend haar bestellingen
in het buitenland ten baie der industrieele ontwjkkeling
tijclens het eer,stèt Vijfjarenplan, uit -1e breiden'

Daartegenover en aangezien dit Plan iasgelijks samen-
viel met àe krisls in oveiproduktie d-e-r landbouwprodukten
en grondsloffen, overproduktie die zelfs begonnen was voor
de àgemèene krisis, kwam de Sovjet-Unie, in haaÍ hoe-

àanigËgial van uitvoerder dezer produkten, in een btÍiteh-
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gewoon onvoordeeligen toestand. Ten e:nde haar verflich-
tingen tegenover het truilenrland te kunnen voldoen,-was zij
verlti"ht =arn sf-eeds lagere prijzen en bijgevolg' gr'ootere
hoeveelheden grondstoffen en voedingsprodukten uit te voe-
ren. Het was, sinds den burgeroollog, de moeilijkste periode
voor de U.S.S.R.: ten einde het industrialisatieplan 1e kun-
nen handhavèn moest vaak datgenë worden uitgevoerd
waaraan het land zelfs behoefte ha'd: niel alleen moest soms
het overbodige worden uitgevoerd, doch ook zelfs het on-
misbare. De vreemclelingen die op dit oogenblik de U'S.S.R.
bezochten begrepen niet waarom de Sovjet-burger.s arm
gekleed waren, veeleer bescheiden gevoed werden, zonder
Èomfcrt leefden: het was nl. om de uitrusting.in te voeren
die de toekomst van het land moest verzekeren. De uitvoer-
politiek, gepàard gaande met een daling der prijzen, veroor-
Zaakte vijanclige perskommentaren in die kringen die ge-

scha.ad werden door de konkurrentje der Sovjets. Men be-
weerde dat de Spvjet-regeering met voorbedacàten rade
hàar volk dè meest noodzakelijke prodgkten wilde ontzeg-
gen, om deze op de oververzadigde wereldmarkt te werpen,
àa1 haar uitvoer een politick doel had, dat hij den stempel
van den « dump.ing >> (verkoop onder den inkomprijs)
voelde, dat de verkochte produkten het resultaat waren
van << dwangarbeid >>, enz...

\d'ij geven hieronder eenige cijfers over .den buitepland-
schen Sovjet-handel tijdens he1 eepste Vijfjarenplan:

Sovjet-invoer
Miljoenen

T. Roebels

1.9 881
2,9 1.059

, 3,6 1.105
2,3 704

De waarheid was echter den eenvoud zelf. ln beginsel en

behalve enkele fouteri in de berekeningen die zich van tijd
to1 tijd konden voordoen, exporteerde de US.S.R., die nog
geèn Éterxe goudproduktie had bereikt, zooals zij er enkele

faren later wel in getukte, proclukten waarvan de betrek-
i<elijke produktiekoslen lager waren dan de kosten der pro-
dukien ivaaraan zij behoefte had voor haar industrialioatie
en die zij nog niet kon produceerer in het land. Van het
oogenblik aaf de U.S.S.R. deze zelf kon produceeren, hield
zilop ze in 1e voeren en,rhield zij voor zíc}]zelf de grondstof-
fó waarvcor zíj zich kon bedienen ten bate harer eigen
bevolking, en dit niettegenstaande een stijgende voort-
brengst aan grond- en voedingsloffen.

Naarrnate de industrialisatie van het land vorderde,
daalde den invoer, en den uitvoer die steeds in verhouding
is met de betatingen voor den invoer, verminclerde in dezelf-
de mate. t

Wij kunn6n dit feit illustreèren door het voorbeeld der
petroïeumprodukten, waarvan den massieven uitvoer niet
weinig intit haa doen vloeien tren tijde van het eerste Vijf-
[arenplan :Ë 

Sovjet-uitvoer: (in Ïïitjoenen tonnen)
van PetroleurrProdukten i

i Sovjet-uitvoer
. Miljoenen

Jaar T. Roebels

1929 74.2 923
1g3O 2t,5 1.036
1931 21,8 811
1932 18,0 575

,B

1934

-4'3 , 3'4

1929 1$30 193I. L932 1933

-3 
" 

,J r,t

1935 1986 193? t93E

2,7 1,9 1.,4

Hieruit spruit voort da1, aangezien den uitvoer niet meer
moest opledreven worden, zelfs niettegenstaa* de groeien-

Oe proOï"ttie, de Sovjet-S aat steeds rneer- en meer petro-
leuàprodukten overhield vocr de binnenlandsche markt'
óoo, alt voorbeeld stellen wij vast dat den buíuenlandschen

handel van de U.S.S.R. onderleschikl was aan haar behoef-

i* iot uituoer en dat de uitvóer slechts 
?"rlrlr"#:i.iïj.$
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Ret:'zenliranen, aangeooerd uit alle deelen cles lands, helpen het puín
oplttitnen. f)e níeuue ttítrttsting omuat negen generators oan 90.000 kw,
eI7 een turbine »an 7,00.000 P.R. uoor ieder generator, Deze machines

uterdei ín de U. §. S. À. gebout»d..

Sinds de eerste dagen van zijn bestaan, heeft de Sovjet-
staat deze dubbele taak te verwezenlijken:'het heropbduwen
van de door den eersten wereldoorlog'vernietigde tandbouw
en nijverheid, en ze, volgens de uitdrukking van Lenin, ver-
nieuwen <( op een moderne grondslag, overeenkomstig de
laatste bevindingen der wetenschap ». En Lenin voeg'de
erbij: << Déze grondslag is de elektriciteit ». Hij legde er den
nadruk op hoe belangrijk en dringend het was Rusland te
elektrifiëeren, omdat het de voorafgaandelijke voorwaarde
lvas vocr de vlucht der produktieve krachten en voor den
opbouw der nieuwe maatschappij

Het is in 1920 dat, op initiatief van Lenin, een Staats
kommissie voor de elektriÍicatie van ff.usland werd gevormd.
Overeenkomstig de aanbevelingen van Lenin, maak[e zij het
v;eigekende plan op voor den heropbouw en de herinrichting
van de nationale Sovjet-ekonomie op basis van de elektrifi-
catie en van de moderrre techniek. Dit plan stond recht-
streeks in verbanö met den bouw van .een geweldig hytlro-
elektrisch werk: de dam, de sluis en het hydro-elektrisch
station van den benedenloop van den Dnjepr, nabij,de stad
Zaporozjei.

De Dnepr, deze groote Russische strooin, wgarlangs eer-
tijds dc Vareigen oprrrkten om van de Baltische Zee naar
de Zwarte Zee, Griekenland en Turkije te trekken, was over
een afstand van 90 kilometer, tusschen Dnjepopetrovsk en
Zaporozjei, bezaaid met geweldige stroomversnellingen.
Deze stroomversnellingen en den onstuimigen stroom die
er nit voortvloeide, belette het scheepvaartverkeer op
dit gedeelte van den Dnjepr; aldus kwam het dat deze
stroom met overvloedige wateren,'praktisch onbevaarbaar
rvas. Alleen de houtvlotten kohden er overhee4 kom'en, trou-
u'ens met veel risiko en enkel in het tunstig'e seizoen toen
de stroom gezwollen was.

De eerste ontwerpen om dezen grooten stroorrr aan bqF-
den te leggen, dateeren van twee eeuwen her. Meer db:r
eens, in de XVIIe, XIXe, én XXe eeuw, traohtte men de
rotsen, die de scheepvaarl belemmerden, uit den v/eg' te
ruimen, karlalen te graven, sluizen te bouwen, doch al dezet-poglngen mrslul{[.en.

De lz\ommissie voor de elektrificatie verklaarde in haar
algemeen plan, dat meníin de zone van de stroomversnel-
lingen van den Dnjepr, een hydro-elektrisch station van
geweldige kracht kon bouwen, en terzelfdertijd dit gedeelte
van den.stroom bevaarbaar maken.

Bijgevolg, moet den bouw van de hydro-eJektr§che cen-
trale van àen Dnjepr gelijktijdig twee omvangrijke vraag-
stukken oplossen, nl.:-den Dnjepr over zijn heele.lengte
bevaarbaai maken en een. machtige bron van Eoedkoope
elektrische energie tot stand brengen.- t

Het ontwerp der Kommissie werd in 1921 aang:enomen'
De opzoeking'iwerken namen een aanvang. In 1926 werd
fret ontweip der werken bepaald vastgesteld. Zij begonnen
in de lente van het iaar L927,

Het ontwerp van de hydro-centrale van den Dnjepr was
innig verbonctèn met'de algemeene vooruitzichten voor de
ontwitkeling van de nationale Soviet-ekonomie. Het voot-
zag lnet tot stand komen van een reeks geheel met elkaar
veiborden nijverheidsondernemingen die zouden gevoedwor-'
den met den elektrischen stroom der centrale. Het ontwerp
voorzag insgelijks de belangen van den landbeurv' Het loste
met den sla§ en in hun geheel een reeks ekonomische vraag-
stukken op, die eens op hun beurt opg'elost' talrijke ener-
getische en vervoerproblemen voorzagen.
; Ifet ontwerp voorzag dat den bouw van een elektrisch
station zou geëindigd zijn tegen 1 December 1932. De
geestdrift .,ef Sovjet-arbeiders en -ingenieurs liet evenrvel

Ioe dezen termijn met'zeven maanden ln te korten' Op
1 Mei 1932, begon de hYdro-oentrale
van den Dnjepr stroom te leveren. De
plechtige indienststelling vond plaats op
10 Oktober daaropvolgend. De hydro-
centrale van den Dnepjr, in afkorting:
Dnjeprogress, werd in liÍn gebracht op
het arbeidsfront, onder den naam van
.Lenin, de groote rbezieler van he.t elek-
trificatie-plan van het Sovjetland. Het
<< elektrische hart van de Oekraina »,

begon regelmatig te kloPPen.
Achthonderd-duizeud kilowal.t, be-

droef de kra"cht vair Dnjeprogres, de
grootste hydro-e;entrale van Europa. Àan
den vooravond van den wereldoorlog"
leverden al de elektrische stabns van
tsaristiseh Rus1and, in totaal ongeveer'
twee miljard kw.. Terwijl het station
van Dnjeprogress, alleen al op zichzelf,
aan den vooravond van den tweeden
wereldoorlog, in .staat wa§ een gemid-
delde van drie miljard kw., per jaar te

door M. Z

Atbe.iders hcrstellen de hoo



IVIET.UNTE DE SC

,De

a6
'@V

§res .-(u

door M. ZJIRMOENSKI

pen het puin
an 90.000 kw,
eze machines

Bijgevolg, moet den bouw van de hydro-elektrscbe cen-
trale van den Dnjepr gelijktijdig twee omvangriSÉe vraag-
stukken oplossen, n1.: den Dnjepr over zijn heele. lengte
bevaarbaar maken en een. machtige bron van goedkoope
elektrische energie tot stand brengen.' i

Het ontwerp der Kommissie werd in 1921 aangenomen.
De opzoek-ing'swerken namen een aantang. fn 1g26 werd
het ontwerir der werken bepaald vastgesteld. Zij begonnen
in de lente van het jaar 7927.

Het ontwerp van de hydro-centrale van den Dnjepr was
innig verbonden met-de algemeene vooruitzichten voor de
ontwikkeling van de nationale Sovjet-ekonomie. Het vooÍ-
zag }:.et tot stand komen van een reeks geheel met elkaar
verborden nijverheitlsondernemingen die zouden gevoedwor-.
den met den elektrischen stroom der centrale. Het ontwerp
yoorzag insgelijks de belang'en van den landbouw. Het loste
met den sla§ en in hun geheel een reeks ekonomische vraag-
stukken op, die eens op hun beurt opgelost, talrijke ener-
getische en vervoerproblemen voorzagen,
. Het ontwerp voorzag dat den bouw van een elektrisch
station zou geëindigd zijn tegen 1 December 1982. De
geestdrift .-er Sovjet-arbeiders en -ingenieurs liet evenwel
toe dezen termijn met-zeven maanden in te korten. Op
1 Mei 1932, begon de hydro-eentra,le
van den Dnjepr stroom te leveren. De

Arbeiders .begl

'"Y91"r, en, tijdens de bijzonder waterrijke jaren, een. midCelde van vier miljard 400 mi.{joen kw.
De neg'en enorme turbo-g:eneratricen van g0.000 kw. iec

ygnden hrrns gelijke niet in de lvereld. De Dnjeprdanr,
760 m, lang is, is een van de grootste ter weretd: :
bouw vergde 2 miljoen ton cement, zand en blokg.esteer

fngenieur Cooper, een Amerikaànsch specialist, verkla
de toen hi.j van de werken van het Dnjeprstation hoor(

. « Uit oogpunt van kulst, genie, zijn de werken van ,

Dnjepr de belangrijkste die de menschheid in clezen gecla
tengang heeft uitgevoerd >>.

De hydro-centrale van den Dnjepr is gelegen op ongev
80 km. van Dnjepopetrovsk, een vbn de grootste nijverhe:
centra van de U.S.S.R.; op de plaats rvaar de tweè bela
rijkste mljnbekkens, dit van Krivoï-Rog, waar ijzererts

..- overvloed te vinden is. en dit van den Donetz, de grool.L 
kolenleverancier van de U.S.S.R., elkaar ontmoeten,

IÍet station Dnjeprogress moast een streek voeden
zich uitstrekt rond een straal van 800 kilometer. Op
linkeroerrer van den Dnjepr "werd rond de Dnjeprogress
eenig energetisch centrum,, een geheel van grootè nijr
heidsondernemingen g:ebouu'd, voor het vervaardigen, speciale staalsoorten, alumÍnium, metaallegeeringen, er:

1 De stroom van Dnjeprogress moest drijfkrachl leireren I
Ye rderkhuizen van Dnjepopetrovsk en Zaporozjei, de k
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plechtige indienststelling vond plaats op
10 Oktober daaropvolgend. De hydro-
centrale van den Dnepjr, in afkorting: ,
Dnjeprogress, werd in lijn gebracht op
het arbeidsfront, onder den naam van
T.enin, de groote rbezieler van he.t elek-
trificatie-plan van het SovjeUand. Het
<< elektrische hart van de Oekraina »,
begon regelmatig te kloppen,

Achthonderd-duizend kilowai.t, be-
droeg de kra"cht varr Dnieprog.res, de .grootste hydro-eentrale van Europa. Àan
den vooravond van den wereldoorlog"
leverden al de elektrische stahns van
tsaristisch Rusland, in totaal ongeveer{
twee miljard kw. Terwijl het station
van Dnjeprogress, al,leen al op zichzelf,
aan den vooravond van den tweeden
wereldoorlog, in staat was een gemÍd-
delde van drie miljard kw. per jàar te

mijnen en werkhuizen van den Don
van Nikopol, van Krivoï-Rog, de I

chozen en kolchozen der talrijke aan
elektrische station pasnde distrik
en eindelijk ook voor den spoorweg
de gemeenschappelijke stedelijke
keersmiddelen.

De reusacht.ige clam die dwars <

den Dnjepr loopt. deed het waterpeil
Cen stroom stijgen. De stroomvers
lingen van den Dnjepr hwamen diep
der het wateroppervlak ts liggen.
stroom werd bevaarbaar over cle h
lengte der stroomversneliingen tot
den dam. Daar werden de schepen n
gelaten in een lager l<anlalvak, bij r
del van een sluis. cn'cen kanaal,
bouwd op den llnkerce'rcr van
stroom.

Àtbe.id.ers hcrstellen de hoogspanningslÍjnen neDens den dam. **{í
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leveren, en, trjdens de bijzonder Waterrijke jaren, een ge_' midCelde van vier miljard 400 miijoen kw.
De negen enorme turbo-generatricen van g0.000 kw. ieder,

y91den hrrns gelijke niet in de lazereld. De Dnjeprdam, elie
760 m. lang is, is een van de g.rootste ter ï'ereld: zi;n
bouw vergde 2 miljoen ton cemenl, zand en blokgesteentï.
- fng'enieur Cooper, een Amerikaànsch specialist, verklaar_
de toen hij van de werken van het Dnjöprstation hoorde:

. < Uit oogpunt van ku:rst, genie, zijn de werken van clen
Dnjepr de belangrijkste die de mensóhheid in clezen gec.lech_
tengang heeft uitgevoerd >>.

De hydro-centrale van den Dnjepr is gelegen op oltgeveer
80 km. van Dnjepop_etrovsk, een van de lroolste riiiveirreios_
centra van de U.S.S.R_; op de plaats rvàar'de twel betang_rijkste mljnbekkens, dit van Krivoï_Rog, waar ijzererts ïn
overvloed te vinden is, en dit van den bonetz, dL grootste* kolenleverancier van de U.S.S.R., elkaar ontmoetenlIret station Dnjeprogress moest een streek voeden diezich uitstrekt rond een straal van S00 kilometer. Op cte
linkeroerzer van den Dnjepr.werd rond de Dnjeprogresi als
eenig energetisch centrum,, een geheel van liooté nijver_
heidsondernemingen gebouwd, voor het vervàardigen van, speciale staalsoorten; aluminium, metdallegeeringen, enz...

1De stroom van Dnjeprog:ress moest drijfkra;ht leíeren voor\de rderkhuizen van Dnjepopetrovsk en Zaporozjei, de kool_
rrri;ir6n-en werkhuizen van den Donetz,

tpanningslíjnen neuens den dam,

I

van Nikopol, van Krivoi-Rog, de sov-
chozen en kolchozen der talrijke aan het
elektrische station palende distrikten,
en eindelijk ool< voor den spoorweg en
de gemeenschappelijke stedelijke ver_
keelsmiddelen.

De reusacht-ige dam die dwars door
den Dnjepr loopt. deed het waterpeil van
Cen stroom stiigen, De stroomíersnel-
ljng:en van den Dnjepr kwamen diep bn-
der het wateroppervlak te liggen. De
stroom werd bevaarbaar over cle heeie
Iengte der stroomversneltingen tot aan
den dam. Daar wérdtrn de schepen necr-
gelaten in een lager kanaalvak, bij micl-
del van een sluis. cn'cen kanaal, ge-
bouwd op den linker.re.ircr van den
stroom.

Arbeítlers .beginnen ntet h.et ooorltereidend uterk, nl. het optuinten
uan beton en staal, '

Op 19 April 1933, voor de eerste. maal in de geschiedenis,
verliet een groote stoomer Dnjepopetrovsk, vaarde over de
beruchte stroomversnellingen en legde aatt aan de kaai var
Kitsjkass, t.t.z. vóór de {M e l: v e n van het station
Dnjeprogress.

Öp 1 Mei 1933 was de sluis van den Dnjepr heelemaal
klaar voor de scheepvaart. De stroom was hiermee bevaar-
baar van aan de bron tot aan de Zwaríe Zee. Àldus lyerd
een nieuwen impuls gegeven aan een streek die buitenge-
woon rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, ekonomisch sterk
ontwikkeld, met een bevolking van meerdere tientallen mil-
.joen inwoners. Deze machtige ekonomische vlucht werd
stelselmatig verhoogd tot op den dag van den schurkach-
tigen hitleriaànschen inl'al.

***
De Duitschers vonclen te Zapotozie niets dan ledige werk-

huizen. Alle gereedschap was geëvakueerd. De dam van ,Ie

hydro-centrale was gedeeltelijk in de lucht geblazen, om
te beletten dat de vijand hem geheeL zou doen springen.

Later beschadigden de nazibandieten, alvorens uit Zapo-
rozje te worden verjaa,gd, op ernstige wijze de drie essen-
tiee.lste w-erken van de Dnjeprogress: de dam, sluis en
elektrisch station,

Er moester dus heropbouwingswerken worden uitgevoerd.
Meer dan 100.000 m' gewapend beton en meerdere duizende
ton door de ontploffingen vernietigcle mechanische konstruk-
ties, moèsten worden wegS'enomen. Daarna moest 175'000 :nB

beton gegoten worden, en ongeveer 20.000 ton uitrusting
gebourvd en gemonteerd.

ïn Maart 19114 richtte c1e Sovjetregeering een centrale
organisatie in voor den heropbouw van het station Dniepro-
gress. D.eze organisatie worclt geiioemd: << de werven van
den Dnjepr » of Dnjepostroi. Duizenden werklieden hebben
zichlingespannen voor het heropbouwen van den Dnjepro-
eresl. zij inspireeren zich hierbij aau de glorierijke traditics
die de eerste werven van denzelfden naam nalieten. In
Juli 1944 werden de eerste k^ubieke meter op de plaats van
den toeliomstigen dam gegcten. De Du'ltsche vandalen dach-
ten dat zij voor langen tijd dit machtige hydro-elektrische
vrerk, ciat gansch de iudustrie van de Oektaina voealt. buiten
gebruik zouden kunnen stellen. Zlj komen teleurgesteld uit
hun verrvachtingen. De hydro-centrale van tlen Dnjepr,
eerste kreatie van het eerste stalinistisch vijfjarenplan, zal
heropgebouwd worden. De- vlammen zullen opnieuw op cle

oevers van den van het Duitsche gespuis bevrijden Dnjepr
oplaaien.

',ilÍ'ïl':i' !'i

*.* * í
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1933

Uitv. t21
Inv, 11

Uitv. 381
Inv, 134

1936 1937 1938

88 130 11?
47 67 64

375
240

. Uitv.
fnv.

Engeland :

303 378 362 566
203 190 204 792',

/ Vereenigde Stalen:
61 63 116 130 134
73 78 729 209 244

Frankrijk :
20 79 103
51 77 42

Nederland :
97 7"1 54
69 86 73

97
406

'60
39,

87
28

' Duitsch.land :

Uitv. 378 43L 280 717 108 88
Inv. 649 1"26 95 808 z}t 67

Uitv. 100
Inv. 23

Uitv. 113
fnv. 26

De Buitenlandsehe Handel van de Sovjet-fl-nie
(Ver»olg uan blz, 3)

was om de aangegane verbintenissen inzake kredieten. irr te
lossen. Men mag er aan toevcegen dat de kritieË aitómstig
was irit die midclens die vaak over een monopolie beschiktèí
en die het met een slecht oog aanzagen àa1 de U.S.S.R.
rechtstreeks aan .belanghebbenden leveicie zonder hun hulp
in te roepen en zonder zich te bekommeren om de prijzeir
die zij derl koopers oplegden.

Het beginsel van den bàitentandschen handel der Sovjets
b9ryaa! er in cen ruil te ontwikkelen met alle landen, ïm
niet uitsluitend afhankelijk te zijn van eenige belangrijke
landen, nochtans wordt den voorrang.verleenà aan dè tàn-
den die de beste getdelijke en handelsvoorwaarden kunnen
aanbieden, zooals bij voorbeeld kredieten op langen termijn,
enz.,,

Wij hebben den indruk dat de U.S.S.R. op deze wijze de
l:elangen van menig grond.stoffen invoerend land heefi kun-
nen dienen, zooals bij vcorbeeld België, dat vóór den oorlog
niet te versmaden handilsverrichtingen had met de Sovjet--
Unie.

Zidhïer eenige cijfers over den buitenlandschen hanàel van
de U.S.S.R., in miljoeneí roebel rnet :

1934 1935
België :

75 89
32' 40 .

172 93
105 103

((De prijzen van den Sovjet-uitvoer zijn f.o.b. U,S.S.R.).
(De prijzen van den Sovjet-invoer zijn c.i,f. U.S.S.R,).
Her is natuurlijk een moeilijke zaà]r. h'et absolute belang

van den buiterilandschen handel van de U.S.S.R. volgenÀ
deze cijfers te beoordeelen, zonder hen te vergelijken met
de overeenkomeÍrde statistieken der genoemde landen (na-
tuurlijk in omgekeerdeí zin dan), .want de Sovjet-prijzen
werden soms gewijzigd. Docll het betrekkelijk belang van
den Belgischen en den Nederlanrlschen handel in vergeliji
king met de andere voornaamste kontraktanten met de
U.S.S.R. is tastbaar genoeg om er het noodige belang aan
te heehten.

Bij verordening van JuIi 1935 van den Raad van íon s-
kommissarisseri, wer.d aan het Volkskommissariaat voor
den Buitenlanclschen Handel liet toezicht, toegewezen over

volgende 'organismen,' dienende voor den handel met het
buitenland: -
<< Exportchleb >> vocr't graan en andere voedin§sprodukter;
<<Exportles» voor het hout en andere houtprodukten;
<< Sojoezneftexport » voor de petroleumprodukten;
« Sojoezpoesjnina >> vcor de pelsen;.
<< Sojoezpromexport )) voor allerhande nijv-,erheidsprodukten, '

inbegrepen scheikundige produkten en mineralen;
<<.Sojoezoegleexport» voor de kolen;
« Expcrtlen >) voor het vlas en gelijkaardige planten;
« Promsjrioexport >> voor het katoen,- enz. . . ;
«Autoexport» voor auto'sf enz...i. \
(( Technóexport >> voor machines en nijverheidsuitrustingen;
<< Lechtechsyrio >> vo3r pharmaceutische produkten, tabak,

enz,,.;
<< Raznoexport >> voor allerhande produkten.

Er bestaan nog andere uitvoer-organismen zooals bij voor-
beeld: « I*orgkino )), voor cinematografische films; «Mesj-
doenaroQnË.ja Kniga » voor boeken; muziek, kunstwerken,
enz,..

ln zekere invoerende landen had rrleh speciale handetsor-
ganismen geopend, zooals << Areos 'Lita », .in Engeland;
<< Àmtorg », in de Vereenigde Staten. fn Engeland. bestaat
ook nog: « R, O. P. » (Russian Oil Products), dat zich bezig
houdt met de verdeeling der Sovjetsche petroleumprodukten,
net zooals gelijkaardige or8:anismEn van de « Shell » of an-
dere petroleumtrusts.

Voor de Àziatische landen, zooals China, Iran (Perzië),
enz..., werden speciale org:anismen gevormd. Naar dezslan-
den vcercle, de U.§.S.R. hoofdzakelijk nijverheidsprodukten
en machines uit,

Men mag er zich aan verwachten dat de nijverheidspro- /

dukten eèn steeds groeiend aandeel ,innemen in de na-oor-
logsche uitvoer.

Er wordt een zeer strenge kontrool uitgeoefend. op de
hoedanigheid dor produkten, alvorens zij worden uitgevoerd.
Een << Standaard-komitee » opgéricht door het << Vnechtorg »
(Volkskommissariaat voor Buitenlandschen Handel) waakt
op de eenvormigheid en houdt er toezicht op dat de vqr-
kochte produkten overeenkomen met de stalen.

Inr de Àngel-Saksische landen, in .het bijzonder in de
Vereenigde Staten, b.ereidt men. zich voor op een berlangrijke
handelsbedrijvigheid met de U.S,S.R.'die, in de eerste phase,
deze van den heropbouw der verwoeste ge'*'esten, .waàt-
schijnlijk haar toevlucht zal nemen tot den Amerikaanschen
uitvoer, gefinanceerd met kredieten op min of meer langen
.tèrmijn. Daarna veiwacht men zich insgelijks aan invoer-
uerrichtingen uit de U.S.S.R., waarvan de waarde de toege-
stane kredi'eten en den nieuwen uitvoer zal moeten dekken.

pah.n,
nLuud,,§,;&,
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Ilet meu tn het park « Gorlii »,
uldeclíng kinderen ( Iloskott).

Het rust- en kultuurpark « Gorl<i ,), I:ct beste van de
U.S.S.R., is ook het §rootste: inderdar'J, het strekt zich
uit over een lengte van 7 km. Iang§ dc oever§ van cle

Moskova met zijn granieten kaaièn.
. Dit park, dat paalt aar de befaamde Neskoelsjni-hoven.
dic dateeren uit het tijdperk van Katherirp II, is het lieve-
lingsoord van de Moskousche arbeiCers, diie er graag hun
ontspanningsuren en rustdagen doorbrengen. fu het Kul-
tuurpark vi:rdt men schouwburgen in open lucht en kine-
ma's, tentoonstellingen die den bezoeker inlichten over dert
vooruitgang van nijverheicl, landbouw, het-liunst- en vt'eteu-
schappelijk leven ir zijn land.

De prachtÍg aangelegde sportterreinen en de zwembaden
van het Gorki-Park, worden cnd:r' de beste van de s'ra,l
gerekend. Tijdens de zomermaanden grijpen er talrijke
sportkompetities plaats, waaraan de Sovjdt-kampioe:reu
deelnemen.

Een bijhuis van de boekerij << Lenin »,,.Ieent aan deu lezel
uitgekoTen werken. Het schaakpaviljoen opent zijrt deuren
voor de liefhebbers yan het edele spel. Barken, jou?n, tr)a-
gaaibootjes wachten de liefhebbers van roe:en. In cle « rust-
hoekjes » bemerkt men, verdoken tusschen het lotnmerrijke
grcen, ggmakkelijke ligstoelen en kleurige zonrreschèrmen.

Iirrr,ien itt de oi jucrs uun'het purl:
<< SÍaIirr >> ( Ilosl;on),

De l<inderen vooral werdel riet vergeten. Er zijn minra_
tuurwerkhuizen ter hunner beschikking, .vnaar zij al lret
noodig'e materieel (eveneens aangepaste miniatuurwerktur-
gen) vinden, om zich naar hartelust over te geve:l aan hun
liefhebbedjtjes in het timmeren, smeden, draaien en allerlei
handwerk. Het hoeft niet gezegd dat zíj druk bezocht wor-
den door de jeugd van beider kume.

Een tuinman geeft irr de parken uiueg over de verschil-
lende kulturen.

Liefhebbers van muziek kunnen zich vergasten in de na-
bijheid lvan luidsprekers die symphcnie-orkesten van,ver-
schiliende zenders g'even.

De parken wordeir grootendeels onderhouden door
« Aktieve Parkvrijwillig'ers >). Dit zijn jong€ns of meisjes
die hun . vrijen tijd gebruiken om te hovenieren in de
parken. Aldus werd in het fzmailovo-park te Moskou, door
deze jonge,vrijwilligers 50.000 leliën, accacia's en bessen-
struiken geplant, benevens 200 appel- en perenboomón en
4.500 lindd- en mispelboomen en honderden andere boompjes.

Bijna al de groote stede:r van de SovjelUnie mogen fier
zijn over hnn Kultuur- en Rustparkén, waar de arbeiders
een ideale omgeving vinden om er uit te rusten van de
beslommeringen des levens.

a

**
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Op 1 September 1.1. werd voor de eerste maal in de ge-
schÍedenis langs de radio, 'n schaakmatch op touw
gezet tusschèn Europa en Amerika. De beste schaakspelers
van de U.S.S.R. namen er aa:r deel. Beide landen waren ver-
tegenwoordigd door een gemengde ploeg van tien spelers,

De ploeg van de U.S.S.R. omvatte: de grootmeesters'
Botvinnik, kampioen van de U.S.S.R.; Smysiov, Boleslavski,
F-lor, Kotov, Bondarevski, Liliental en de meesterB Flagosin,
Makagonov, Brcnsteiu.

De Amerlkaansche ploeg was samengesteld uit:
Denker, kampioen der Vereenig'de Staten; de grootmees-

ters Resjevski, E ine en Kasjdan en de meesters lforowitz,
Steiner, Pinaus, Seidman, I(upchik en Santasière.

De ploeg der Amerikaansche schakers staat gekend als
een van de sterkste in de wereld, Bijn4 alle deelnemers heb-
ben een grootè onderyinding bij de internaticinale kampioen-
schappen, en zij hebben meermalen aan hun land de zege
verzekerd.
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Het is dan ock niet te verwonderen dat deze match een
geweldige belangstelrling kende in de Sovjet-Unie.

De l-ederatie der Britsche schaakspelers heeft aanvaard
deel te nemen aan de match, in hcedanigheid van scheids-
rechter. FÍaar vertegenwoordigers zuilen zoowel te Moskou
els te lrTew-Yolk aanwezig djn en zullen alle geschillen en
betwistingeh beslechten.' De organisatie van dezerr radiomatch lvas zeer ingelvik-

.-*$-,ilield. Er moesten ta,l van moelijke vraagstukken opgelost
$ffi;.ïrorden. Het meest ingelvikkelde hieronder wlts zeker wel de
t"' rviJze waarop de onderscheiclelljke zetten moesten overge-
,'!"' maakt worden, de kontrool van den tijd, enz... Iedere zet

lverd door middel vàn een speciale schaat<code overgemaakt.
Daarenboven werd van tijd tot tijcl gebluik gemdakt van
de radiotelefoon om de stellingen in de wederzijdsche kam-
pen aan te geven. -

De spelers zaten zotwel te Moskou als te New-York irt
ecn van de buÍtenwereld afgezonderde zaal die enhel toe-
gankelijk was voor het technisch personeel, de scheidsrech-
ters'en den bode. De zetten volgden een ingewikkelden
gang vooraleer zij door den tegenstrever gekend waren.
Aldus, nadat de speler eeÍL zet had gedaan, werd deze over-
gemaakt aan den bode; deze maakte hem op zijn beurt
over aaÍi den opnemer die hem dan overhandiS:de aan den
telegrafist. Aan de andere zijde legde hij natuurlijk dezelfde
weg af, doch n om§ekeerde volgorde.

De deelnemers aan deze radiomatch, moesten meermalen

het bewijs leveren dat zíj ziclazelf volledig meester w&ren.
In pldats van vijf of zes uren spel, zooals dit gewoonlijk

het geval is, vergde ieclere partij in dezen radiomatch on-
onderbroken acht tot tien uur.

De tijd.die wordt vereischt voor de mededeeling der zet-
ten, wordt, gezien het ingewil<kelde err tijdrooventle procédé,
niet in aanmerking genomen. 

r

Deze match wekte een levendige belangstelling. Te Mos-
kou werden in het Centrale Tehuis Cer Spoorwegarbeiders,
openbare zittingeir georgan-seerd waarbij alle gespeelde
partijen werden besproken en ontleed,

De ma'uch is tenslottè geëindigd met een Sovjet-overwin-
ning. Botvinnik behaalde reeds na den 26" zet de över-
winning. Zooals men weet is het schaakspel eera zeer
verbreid en pcpulair spelin de Sovjet-Unie. Het wordt
zoowel gespeelo door de kolchosboeren als door de arbeiders
eh geesteswerkers. In de scholen zelf wordt het reeds vroeg
aangeleerd, iaar men zich in de Sovjet-Unie bevrust is van
de vorme[de liracht van dit spel op de geestelijke en zede-
íijke vermogens varl het kind. Er ls dan ook geen enkele
klub, geen enkel tehuis dat niet over de noodige schaak-

ÏË:|"i"ïttÏltàr, iong ingenieur, in de d.erriger jaren, is
reeds vier achtereenvolgende malen kampioen van de
Sovjet-Unie.

L. V. d. B.

lllilil1ililffiilililt!il1il1ililI UIT DË SOVIEÏ'-PERS ililffilllllllllllllllilllilffilllll

Intervieurv rnet generaal Eisenhower

Op 14 Oogst heeft generaaal Eisenhorver te Moskou een.
perskonferentie gehouden, in aanwezigheid van Sovjet- en
buitenland.sche dagbladschrijvers. Ziefret eènige zijner ver-
klaringen : '

Vraag. - Hoe zíet U de Amerikaansch-Sovjetsche be-
trekl<ingen in na dezen oorlog?

Antworrd. - 
Ik zie geen enkele oorzaak tot meenings-

verschiilen. \Mij moeten voortgaan elkaar wederzijds te be-
grijpen.

V. -- tr\rat denht U van den Gea^llleerden Raad in puitsch-
land ?

A. 
- 

Ik ben er heelemaal over voldaan. Zjoekov, Mont-
gomery en Koenig. zijn mijn naaste vrienden.

V. - 
V'lelke is de taktiek der Duitsche industi'ieelen ?

A. - ïk kerL ze niet. Ili ben er nochtans van overtuigd
dat geen enirel Duitsch industrieel zich bij mij zou durven
beklagen en mrJn steun vragen tegen beslissilgen die
Zjoekov zou hebben genomen. ,

V. - Weik is uw meening aítngaaude de oorlogsinspan-
ning van de U.S.S.R. ?

A, - Ik bewoncler Zjoekov als strateeg, organisator en
milita.ir hoofd. Ik aanzie de evakuatie van de Sovjet-nijver-
heid naar het Oosterr, op het oogenblik van den Duitschen
opmarsch, als verbazend. Wanneer de geschiedenis van dezen
oorlog zal geschreven'Àrorden zal de Sovjet-albeider er in
veropenbaard worden als een grooten he1d. 1

V. - 
'WeIk is de toestand in Duitsc[Iand ?

A. 
- 

Op dit oogenblik organiseert men in den Ameri-
kaanschen sektor het plaat§eliik leven.

AI de^organtaties moeten anti-fascistisch en liberaal zijn.
De groóte moeilijkheden spruiten voort uit het gebrek aan
vervoer dat werd vernietigd. Nochtans, de aan de Duitschers
toege#ezen hulp, zal zeer zwak z;.in; zij zullen zich met
hun eigen middelen moeten behelpen.

Wat de ocrlogsmisdadigers betreft, de politiek cler Ver-
eenigde Naties bestaat er in hen voor hel gerecht te dagen.

V. - 
\ryat dunkt u van clen Sovjet-soldaat ?

A. - De Sovjet-soldaat is een urtstekend strijder,
Generaal Eisenhower eindigde met te verklaren dat de

sport-parade op de §.oode Plaais, die hij had bijgewoon<l,
ten zeerste ziin belangstelling had weggedragen.

Een logenstraffing vain het Agentschap Tass

Het Amerikaansch dagblad << The New York Herald Tri-
bune>>. heeft een bericht gepubliceerd volgcns hetvrelk er
geen overstemm.ing zcu testaan tusschen de Sovjet-regee-
;ring en de Verbonden regeeringen betreffende de benoeming
van den vertcgeryroordiger der Vereenigde Naties bii Jalan
vool rvat de kapítulatie-vraagstuËken van deze laatste dàn-
gaat.

Volgens << The New-York Herald Tribune )), zou M. Molo-
tov z ch hebben gekant tegen de kandidatuur vati generaal
1ïIac Arthur tot dezen post en zou dit tijdens een onderhortd
aan M. Harriman hebben terklaard. Bovendien zou M.
Molotov een Sovjet-personaliteit hebben voorgedragen in
de plaats van Beneraarl Map' Arthur.

Het agentschap Tass is gemaclrtigd te bevestigen dat
deze berichtgevingen niet overeenstemmen met d-' felten.

Zie}r'et: hoe cle zaak ziclt in rverkelijkheid heeft voorge-
Jaan :

Na gedachtenwisselingen en raadplegingett tusschen M.
I'{olotov en den ambassadeur van de Vereenigde Staten,
L4. Harriman, heeft de §ovjet-regeering geen oplverpingen
gemaakt tggen de kandidatuur van genèraal Lllac Arthur.
De berichtgeving volgens hetwelk de Sovjet-regeering ver-
langde dat men eeh Sovjet-personalitelt zou bencernen om
cie Vereenigde Naties bij Japan te vertegenwoordigen, is
een leugen.

*:s:s

Edwin Bmith, voorzitter van de Ameï'ikaansch-Sovjetsche
Vereeniging, is te New-York teruggekeerd na een verblijf
van twee maanden in de U.S.S.R. H:j verklaarde dat het
ku,ltureele leven in de Sovjet-Unie rijker en meer afgewis-
seld is dan in gelijk welk ander land van de w'ereld.

Swing, de kommentatcr van'den Amerikaanschen radio,
verklaarde dat de intrede van de U.S.S.R. in den oorlog',
de belangrijkste faktor is van de ineenstorting van Japan.

Sprekende over het Chineesch-Sovjetseh verdrag, §chrijft
de << Times >> van Lcnden, dat dit verdrag een diepen invloed
zal hebben op de toekomstige organisatie van Azië.

-
1a, Regentlnan, Brussel.
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