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lSo\art4níik henicht woon, d"e 9*gru
Dit nummer is het laatste rlat aLs tceekblad zal uerst:hiljnen,

Vanal dett 7"" Oktober zal ons hlad regel*goig tu:eetnaal in
de maarud aerschijnen, nameliik den eersten em den zestierudert

aan. iedere maand.

Daartegertoaer staat tlat er belangriike uerbetpringen zullen
aangebrachl uord,en aan het blad. In plaats aan op B bladziiden
zullen u)e aoortaan op 76 bladziiden aerschiinen, Boaendien zal

ook,'de tweekleurendrUk worden toegepast en zullen -een grooter
aantal clichés ter aerluchtíng ooorden. aangeu:end, zood.at ons blad

er zoowel technis'ch als'tnaterieel zal bii winnen.

Het spreekt aanze$ d,at het ons ontnogetiitt. is den reeds gerin-
gen prijs aan 3 frank, per numnter te hanilhaaen. Alleen al de

aerdu.bbeling in lorntaat zou een priisaerhooging rechtaaardigen.

W ii kunnen. onze lezers eaenwel nlet genaegen rmeded,eelen

dat de prijs uarí ons dubbel tormaat-numfiLer is aastgesteld op

slechts 5 frank.
Ten einde onze abofinenten schacleloos te stellen, zultem zii

kostelloos ans speciaal numtnter (7'Noaernber) .n' de brochurc
<< ÍIet Rood.e Leger >> toegezonden kriigen.

Wij hopen dat onze lezers deze krachtinspanning zullen z,oete'n'

te waardeerene en, niet alleen ons met hun aertrouu)en zullen
blijaerl aereeren) maar ook ons lezersaantal zullen helpen uit-
breiden' 
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IIE 3' DE SOVTET-UI

Het wcrdt steeds duideiijker dat de goudproductie van de
U. S. S. R. een regelende rol zal hebben vcor wat de reke-
ningen in het buitenland betreft. Wegens veiligh'eidsredenen
heeft tle Sovjet-Unie bij het na.dere4 van de oorlog en tijdens
den oorloS alle aanwijzingen dienaangaande geschorst. Men
kan echter veronderstellen dat de voor'tbrengst onvermijde-
lijk gestegen is gezien den geweldigen voo,ruitgang op bijna
alle industrieele gebieden.

Het goud werd in Rusland bij het begin der l8de eeurv
ontdekt, maar de uitbating begon slechts zeer laa" en bleeÍ
langen tijd het voorrechL der regeering.

De bijzonderste gebieden van de Russische goudopbrepgst
\À'aren en zijn nog Siberië'en den. Oeral. In West-Siberië zijn

de bijtangrijirste gsbieden Altaï en Tomsk; in Oost-Siberië
iangsheen den Jenisseï, de Middsn Toengoeska en de BoIsJoï-
Pil. De grootste exploitatievelden zijn de mijnen van
Olekma-Vitim in de gebieden Jagoetsj en Nertsiinsk.

Onder het Tsaristische Regierr ontwikkelde de goud-
nijverheid zich uiterst langzaam. Ïn 1914 waren er in Siberië
30 naamlooze vennootschappen met meer dan 40 millioen

dao» N. lrl,loute»l

dolla: gestort kapitaal. Wegens een sirenge reglementee-
ring, had zích ín Rusland Seen << goldrush >> voorgedaan.
Sommige maatschappijen hadden geweldige winsten. geboekt
op de zeer lage loonen der rve.rklieden, waaronder zich de
bannelingen bevonden. Men herinnert zíc de bloedige sta-
kingen in het g'ebied van den Lena.

Na de revolutle van 1917 was de goudindustrie volledis
gedesorganiseerd, tioch hersLeide zich spoedig. Reeds na
1921 begcn tle herleving. In 7924 werd een centraal orga-
nisms cpgerichi. voor de verspreide uitbatingen. Een weten-
schappelijk onderzoek rverd ingericht, de prospectie met
moderne methoden leidde tot de onttlekking van nieuwe
goudvelden: de beste uitbatingsmethoden deden de produc-
tie onophoudelijk stijgen. Vóór den Duitschen aanval,
schatte me dat ongeveer cle helft der mijnen een algeheele
mechanische uitrusting bezateu.

Een van de bijzonderheden dezer nijrrerheid is het besiaan
van individr"teele goudzaken, zooals in het oude Rusland,
maar mei clit verschil .dat zii syndikaai georganiseerd zljn
en ondel vorm van kooperatieve.' Deze uitbatingsmethode
Iaat zich begrijpen door de gewèldige verspreiding der goud-
velclen, door de geringe bevolking en de 'transportmoeilijk-
heden. De Sovjet-Regeering heefl er rekening meè gehou-
den om cle initiatieven en plaatselijke gebruiken niet te
hincleren, daar deze nuttig kunnen zijn voor de volledige
reorganisatie dezer nijverheid.

Volgens cle meeningen uit het buiteniand, zal de goud-
industrie van de Sovjet-tlnie toelaten een groote goudre-
serve aan te leggen en aldus een belangrijke rol te spelen
irr cle internationale muntstapilisatie volgens de in de Ver-
eenigrle St:rten, in overeenstemming met de andere landen
uitgewerkle plannert.

1935

5.831.00O ons

1936

7.350.000 ons

Goudwinning in de fI. S. S. R.
Men weert dat geclurende het eerste vijfjalenplan rle

U. S. S. R. gedwongen was solrmige warel uit te voeren
die Ie noodig had voor haar eigen binnenlandsche martt.
Ilieronder stippen wij aan: petroleum, hout, gïaan, enz.
'\4rani ten allen prijze moest het lanci machines hebtren en
cl:ze kon het toen nog niet voortbren;1en. Onder de ooi'zaken
van deze gédrvongen uitvoer, die zoo behlitizeerd wercl door
de vijanden van de U. S. S. R. of door hen die de reden er,
van niet begrepen, kunnen rvij vermeldeir: de onvoldoende
buitenlandsche kredieten, ondanks Ce nauwheurige beta-
Iingen der Sovjet-Unie, en de zwal<ke goudopbrengst.

De trn'eede oorzaak zal u,elhaast verdwenen 2ijn, daar de
Sovjet-Unie op zeer korten tijd de tu.eede rang bekleedt
onder'de landen die goud opbrengen. Reeds benaclert haar
produkt,ie die der Zuid-Afrikaansche Llnie.

Ziehier (in ons == 28,35 gram)' de productie Cer verschil-
lende landen:

1936 193?

Zuict-Aftil<aansche Unic .,. rf.ei.OOO 11.73;.000
u. s. s. R.....................^ 5^400.000 6.000.000
u. s. A. 3.760.000 4.089.000
Kanada ...... 3.748.000 . 4.055.000
Aust,ralië 1.170.000 1.366.000

(Volgens de Kiesing-Archieven, April 1936.)
Andere bronnen, bij voorbeeld de Gold Union Corporation,

aanzien de Sovjet-productie als veel hooger, namelijk :

Dtr GtrSCHTEDtrI\IS VAN EEN DORP
In 1935 trok een klein dorpje der U. S. S. R. de-aandacht

van het Kremlin door de prachtige verwezenlijkingen van
twee kolchozen-landbouwstels : Maria Demtsjenko en Ma-
rina Gnatenko. Het dorpje heette Starosselje, irt de Oekraïna.
Zij lverden door den plaaiselijken Sovjet aan den Hoogsten
Sovjet der U. S. S. R. gesignaleerd en per telegram naar
het Kremiin geroepen om gedekoreerd te worden. Dat vol-
staat om aan een dorp de noodige bloei te geven. Welhaa'st
u/ordt er een hospitaal, een klub, een beroepsschool en een
rriachino:tation gebouwd. Hel dorp werd een stad.

Maar in 1942 onderging Starosselje het Hitleriaansche juk.
zeven en twintig kolchosboeren werden gefusilleerd,. 527
meisjes en jongelieden v;erden gedeporteerd naar de nazi-
kampen, het clorp wet'd verrvoest. Na de bevrijding vonden
de inwoners 7 galgen op het groote plein : geen enkel huis
was nog: bewoonbaar. VoI rvilskracht.en moed beslo'.en de
burgers van Starosselje hun stadje terug op te bourven en
zich aan't u,erk te zetten om de overwinning te bespoedigen
en de gemeenschap van hun werk te laten genieten.

Hei was geen gemakketijke taak, maar ieder zette zict.
aan 't r,l'erk : ouCen, jongen, vrouwen. De landbouwer,3
vereenigcien zich met vier of vijf gezinnen óm hun woning
terug op te bouwen. De regeering kwam hen ter hulp en
leverdè hun hout en bouwmaterialen.

Reeds werden 800 'uvoningen heropgebouwd, het hospitaal
functionnert, het machine- en traktorenstation werkl op
volle kracht.

Starosselje werd einde Maart !944 bevrijd. Zoohaast de
eerste zonnebtralen de sneeuw hadden doen smelten, ver-
trokken de boeren naar het veld. Bij gebrek aan traktoren,
€iingen ze aan den slag met gelegenheidsmiddelen. Zii }reb-
berr het mest dat zij kondeir vinden bijeengegaard en vijftien
tot negentien uren daags ger,r'efkt. Dit lvas in volle periode
van heropbour'r,, vele landbouwers hadden nog geen woning
en kampeerden in de veiden. Dan kwam de zomer' De
kolchoze ontving 550.000 roebels voor de opbrengst aan
suikerbieten. Buitendien weld el graan aan de Staat en het
Rcode Legei geleverd, terrvijl elke inwoner een voorraad
voor twee jaar ontving.

Dat is cle geschiedenis van. cen clorp uit de U. S. S. R., dat
in 'minder clan tien jaren geboren werd, dan stïerf, maar
weeÍ oprees cloor den wil van het Sovjelvolk. Maria
Demtsjenko studeclt nu voor landbouwingenieur. Zij schreef
onlangs uaar hare vriendinnen van het dorp: << Ik snak er
naar mijn studies te beeindigen om terug aan 't werk te
kunnen gaan en bij te dragen aaí den welstand en de faam
van mijn dierbaar dorP.- >> 

f.. A.



I DE SOVJET.UNIE--

Les ítt ntech«nieÀ in een soLtchoz.

INLEIDING
Sintls eenigen tijtl , meer bepaalcl sirtrls rle Ol;toltert'eoilutie

irr Àus/antl, :ijn nienwe begrippen ontstuon. [)e tuul, eucnuls
het leoen der uoll;eren zelf, ondergaut toijzigingen, cuolueert,
verrijltt of uerormt aI naar gelang de heerschende l;onjunl;-
tuttr of de ruíjzigling in het sociale stelsel rttrtt een oolk, Deze
v.erantleringen, die ui j aan de uetten uun het hi.sÍorisch rnaÍe-
rialisme toeschrijuen, worden kernuchtíg ttitgedrul;t door het
ou.de Vlcutmsche spreel:ruoord : << Andere ti jden, andere zelen >>,

Onder tleze níeuwe begrippen nu, ontntoeten rue o1t heÍ
gebied uun lunrlbottut in de LI.S.S.À. tell;ens het ruoord << sou-
choz >.

It'.{ 7' 1.§ ïU lgEN << SOt',CHOZ > ?
I)en souchoz, is een staatshoeDe, en de boeren die erop uter-

I;en, t. t. z. <le soochozboeren, zijtt loonarbeiclers, zooals in
iedere uttdere ottdernenting ; het ís de ofl;ortingl oun het
.Rtrssische uoortl : Sou jetbedri jf , - dit ín tegenstelling met de
l:olcho:en ( kollektieoe landbonutbetlrijuen)- ute«rDen de Ieden
niet uls LOO){ARBEIDERS worden uanzien.

Het vroegere Rusland, uÍt den tijd tler tsaren, bestond
grootendeels van de opbrengst van den landbouw. De nij-
verheid stond er nog in de kinderschoenen.

Dit wil echter nog niet zegg:en dat het land verdeeld was
onder de groote massa van het volk. Wel integendeel.
Miljoenen kleine keuterboertjes (de moezjiks) bebouwden
een lapje grond dat nauwelijks toereikend was om fren en
hun gezin niet van honger te la,ten sterven. De overgroote
meerderheid van het land behoorde aan de heeren groot-
grondbezitters, de tsarenfamilie, de kerk, de edelen, en de
koelakken (rijke boeren) die onmeedoogenC de kleine boe-
ren uitbuitten.

De eenige technische middelen waarover de landbouwers
beschikten om hun g'rond, en deze van hun heeren, te.be-
werken, waren de houten ploeg en eg.

Geen wonder dat de oogsten steeds mager waren en dat
de jaren van droogte of slechten oogst,.oorzaak waren van
hongersnood !

In tsar.istisch Rusland werd anderhalf miljoen Ha. Iand
bebouwd, waarvan 525.000 Ha. eigendom der boeren !r'aren,
600.000 Ha. van de groot-grondgezeitters, de keizerlijke fa-
mllie en de kloosters, en de rest of 375.000 Ha. in handen
van de koelakken,

Er ware4 2í miljqen hoeven; 65 7o ervan v/erden bQwoond
door 4rme boefhenrs, waarvan 30 Vo geen paard hadden, 34 %
zo\der la4dbouwgereedschappen, terwijl 15 % zicl't de weelde
niet konden veroorlooven eenige bezaaiïng of beplanting te
doen. Jaarlljks verlieten twee, miUoen geruïneerde boertJes
hun hpfsteden en trokheu nag,r den Noordelijken Kaukasq§

0o rÍtar"tsfiocvc

EEN SPECIFIEKE S(

of de,Oekraina om itun arbeidskracht te verhuren aan de

grootgrondbezitters en de koelakken.- Votgens officiëele statistieken van 1910, bestonden er in
tsaristisch Rusland 10 miljoen houten ploegen, 4 miljoen
stalen, door paarden getrokken ploegen en 18 miljoen hcuten
eggen. Dit bèteekende een gemiddelde, verouderde uitnrsting
van min dan 3 roebel o, nO*ïï".

De Revolutie heeft hierin een heele ommekeer teweegge-
bracht.

Op 1it Februari 1919 werd door het Centraal Uitvoerend
Komitee van de Sovjet-Unie de verordening uitgevaardigd
betreffe4de de << Socialistische landbouwwetten en de Maat-
regelen voor den Overgang naar den Socialistischen Land-
boirw », waarbii de grondslagen lverden gelegd voor de

organisatie der Staatshoeven of sovchozen.
De tlvee hoofdtaken der sovchozen waren:
1o hg1 land overvloedig voorzien in landbourvprodukten

van hoogere hoedanigheid en tegen lagen prijs ;' 
2o onder andere een helpende hand toesteken bij de reor-

ganisatie van de landbouwekonomie.
Volgens de Grondwet zijn de Staatshoeven, evenals de

fabrieken, mijnen, molens: « Staatseigendom dien het volk
toebehoort >>.

fn de eerste moeilijke jaren van den Sovjet-Staat waren
zij bijna de een.ige bron die de arbeiders van vo'edsel voor-
zagen.

Later werden zij de eerste kernen waarrond zich de

eerste kollektief-hoeven of kolchozen, vormden.
In den loop van het eerste en heL tweede Vijfjarenplan'

deed zich de noodzakelijkheid voelen om de landbouwtech'
nijverheid.

Ten dienste dezer hoeven, waren er voor den oorlog
6.350 machine' en traktorenstations door de regeering ter
beschikking gesteld, benevens wetenschappelijke en tech-
niek en -opbrengst dezelfde vlucht te laten nemen als da

nische hulp. In 1938 'waren er 483.500 traktoren aan het
rverk op de velden in de S. IJ., evenals 135.500 maai-dorsch-
machines en honderdduizenden andere landbouwmachines.
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Tegen de lente van het jaar 1930'
v/aren er reeds 143 sovchozen, voor het
verbouwen van granen, ingericht.

In 1928 waren er reeds een groot
aantal Staatshoeven voorzien van tral<-
toren en andere Iandbouwmachines.

De traktoren in de traktorparken van
de Staatshoeven groeiclen varr 3.477 tn
1925 tot 6.?00 in 1928. Er werden toen
reeds g:roote oogsten ingehaald en de
sovchozen produceerden 7/3 van d9 ge-
heele suikerbeetopbrengst. Dit jaar
werd vooral begonnen met het uitbreiden
van den graantrerbouw,

De sovchozen zijn verspreid over aile
deelen van de Sovjet-Unie: in de steppen
van den Noordelijken Kaukasus, in de
Krim, in de steppen van Orenburg, in
het Trans-Volga distrikt, en in de wijde
vlakten van Kazachstan en Siberië.

In het jaar 1930 leverden de sovcho-
zen 553.650 ton graan. In 1933-37 lever'
den zij reeds 9.136.000 ton'

Velen bebouwden grond die tot clan
toe braak \ ras bl{ye4 ltgceq' Gewe.ldige

Een sou?hor uoor
en
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zu
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>f de Oekraina om irun arbeidskracht te verhuren aan de
;rootgrondbezitters en de koelakken.

Volgens officiëele statistieken van 1910, bestonden er tn
saristisch Rusland 10 miljoen houten ploegen, 4 miljoen
rtalen, door paarden getrokken ploegen en 18 miljoen hcuten
rg6;en. Dil beteekende een gemiddelde, verouderde uitnxting
'an min dan 3 roebel op nO*ïy.

De Revolutie heeft hierin een heele ommekeer teweegge-
rracht.

Op 1il Februari 1919 werd door het Centraal Uitvoerend
(omitee van de Sovjet-Unie de verordening uitgevaardigd
retreffe4de de « Socialistische landbouwwetten en de Maat-
'egelen voor den Overgang naar den Socialistischen Land-
)ouw >>, waarbij de grondslagen werden gelegd voor de
rrganisatie der Staatshoev.en of sovchozen.

De tvuee hoofdtaken der sovchozen waren:
1o het land oveïvloedig voorzien in landbouwprodukten

ran hoogere hoedanigheid en tegen lagen prijs;
2o onder andere een helpende hand toesteken bij de reor-

;anisatie van de landbouwekonomie.
Volgens de Grondwet zijn de Staatshoeven, evenals de

'abrieken, mijnen, molens: « Staatseigendom dien het volk
.oebehoort >>.

fn de eerste moeilijke jaren van den Sovjet-Staat waren
lij bijna de eenige bron die de arbeiders van voedsel voor-
ragen.

Later werden zij de eerste kernen waarrond zich cle
:erste kollektief-hoeven of liolchozen, vormden.

In den loop van het eerste en het tweede Vijfjarenplan,
leed zich de noodzakelijkheid voelen om de landbouwtech-
lijverheid.

Ten dienste dezer hoeven, waren er voor den oorlog
i.350 machine. en traktorenstations door de regeering ter
reschikking gesteld, benevens wetenschappelijke en tech-
riek en -opbrengst dezelfde vlucht te laten nemen als da
rische hulp. fn 1938 waren er 483.500 traktoren aan het
verk op de velden in de S. IJ., evenals 1Bö.b00 maai-dorsch-
nachines en honderddurzenden andere landbouwmachines.

Tegen de lente van het jaar 1930 -
waren er reeds 143 sovchozen, voor het
verbouwen van granen, ingericht.

In 1928 waren er reeds een groot
aantal §taatshoeven voorzien van tral<-
toren en andere landbouwmachine.s.

De traktoren in de traktorparken van
de Staatshoeven groeiclen vàn 3.4?T rn
1925 tot 6.700 in 1928. Er werden toen
reeds groote oogsten ingehaald en cle
sovchozen produceerden 7/3 yan dg ge-
heele suikerbeetopbrengst. Dit jaar
werd vooral begonnen met het uitbreiden
van den graanverbouw.

De sovchozen zijn verspreid over alle
leelen van de Sovjet-Unie: in de steppen
yan den Noordelijken Kaukasus, in de
Krim, in de steppen van Orenburg. in
he1 Trans-Volga distrikt, en in de wijde
vlakten van Kazachstan en Siberië.

In het jaar 1930 leverden de sovcho-
zen 553.650 ton graan. In 1933-37 lever-
cien ziJ reeds 9.136.000 ton.
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Den sopchoa ttoor de kweek oan groqt fioorruteg
en zuittelprodukten,

oppervlahten werden uitgebaat. In 1929 l:edroeg cle gemrd-
delde door de sovchozen bebouwde oppervlakte ongeveer
380 Ha, terwijl de sovchoz << Reus >> meer dan 1.000 Ha.
verbouwde. Men . vond dat. deze . oppervlakten te gloot
waren (de bestuurder van de << Reus » had zes dagen
noodig om van het eene eind van zijn Iand tot het
andere te gaan) en in 1934 begon men deze << monsters »

tie onderverdeelen.
De Staatshoeven kenden pas hun grootste -ontwikkeling

in de jaren 1928-29, t.t.z. toen de industrie bij machte was
overvloedig en modern materiaal af te leveren, en toen op
initiatief van Stalin overal nieuwe ]andbouwmethodes wer-
den ingevoerd.

Hetzelfde jaar verschenan een reeks verordeningen van-
wege de Regeering, betreffende het invoeren van zekere
verbeteringen, zooals:'oogst-afwisseling, het.'invoeren van
de Iandbouwtechniek en het aanwenden van de uitslagen
van wetenschappelijke opzoekingen.

De sovchozen vormden een van de hocfdelementen die,
langs den weg. der overreding en met praktische, overtui-
gendc uitslagen, de boeren deden -nzien dat zij alleen nooit
zouden kunnen tot stand brengen, wat zij vereenigd' r,','".1

zouden kunnen.
Uitgerust met de modernste machines en met rationeele

methodes voor den landbouw en den veeteelt,, staken de
boeren gel'eidelijk de hoofden bijeen en vereenigden zíj zich
in kolchozen, zoodat aan de almacht en het verzet der koe-
Iàkken spoedig een e.lnde kon worden gesteld, daar deze
laatsten niet meer onmisbaarrvaren in het produktieproces.

Naarmate cle verwezenlijking der Vijfjarenplannen, ken-
den de sovchozen een ongemeene ontwikkeling en uitbrei-
ding. In Januari 1939 bedroeg het aantal sovchozen reeds
3.957. Zij bebcuwden de eerbiedwaardige opperr,Iakte van
80.000.000 Ha.

Typisch is, dat deze sovchozen overal werden georgani-
seercl op gronden die als ongeschikt voor den landbouw wer-
den aanzien onder tsaristisch regiem. Dit beteekent dus een

belangrijke aanlr.'inst voor de ekonoÍnie
des lands, .vermits miijoenen Ha. Iand,
die vrcoger braak lagen, werden omge-
schapen in golvende korenvelden.

Niet alleen zijn de ,sovchozen vel-
spreid in alle republieken en gewesten
van de Sovjet-Unie, doch zij werden ook
ingevoerd in plaatsen die vroéger geen
landbouw kenden. Dit beteekent dus op
zijn beurt, dat de gewes+.en die vroeger
waren aangewezen op anclere ,st,:eken
om in hun behoeften te voorzien, thans
zelfstandig kunnen bestaan, wat een be-
sparing in het vervoer meebreng:t en
e3n ra,tioneeler verdee)ing verzekert.

Niet alleen produceeren de sovchozen
voedingsstoffen voor d': groote centr:I,
zooals: graan, vleesch, rnëlk, boter,
fruit en groenten, doch zij voorzlen
eveneens in de behoeft'en d_er nijverheÍd
inzakc grondstoffen: katoen, vlas, wol,
suikerbeeteh, zëixere groenten, oliehou-
dende plantefl, €n2,..

T.UNIE DE SOVI]

EEN SPECIFIEKE SOVIET.INSTELLING :
vi

*

*



)VIET-INSTELLING :

,tto.p,§0ycfra,rze*t
oppervlahten werden uitgebaat. In 192g bedroeg cle gemrd-
delde door de sovchozen bebouwde oppervlakte ongeveer
380 Ha, terwijl de sovchoz << Reus >> meer dan 1.000 Ha.
verbouwde. Men . vond dat,. deze . oppervlakten te g:root
waren (de bestuurder van de << Reus >> had zes dagen
noodig om van het eene eind van zijn land tot het
andere te gaan) en in 1934 begon men deze << monsters >>

te onderverdeelen.
De Staatshoeven kenden pas hun grootste .ontwikkeling

in de jaren 1928-29, t.t.z. loen de industrie bij machte was
overvloedig en modern materiaal af te leveren, en toen op
initiatief van Stalin overal nieuwe ]andbouwmethodes wer-
den ingevoerd.

Hetzelfde jaar verschenen een reeks verordeningen van-
wege de Regeering, betreffende het invoeren van zekeie
verbeteringen, zooals:'oogst-afwisrseling, het- invoeren van
de landbouwtechniek en het aanwenden van de uitslagen
van wetenschappelijke opzoekingen.

De sovchozen vormden een van de hocfdelementen die,
Iangs den weg. der overreding en met praktische, overtui-
gendc uitslagen, de boeren deden -nzien d.at zíj alleen nooit
zouden kunnen tot stand brengen, wat zij vereenigd.wel
zouden kunnen,

Uitgerust met de modernste machines en met rationeele
methodes voor den landbouw en den veeteelt, staken Ce
boeren geleidelijk de hoofden bijeen en vereenigden zij zich
in kolchozen, zoodat aan de almacht en het verzet d.er koe-
Iàkken spoedig een elnde kon worden gesteld, daar deze
laatsten niet meer onmisbaa*rrvaren in het produktieproces.

Naarmate cle verwezenlijking der Vijfjarenplannen, ken-
den de sovchozen een ongemeene ontwikkeling en uitbrei-
ding. In Januari 1939 bedroeg het aantal sovchozen reeds
3.957, Z\,j bebcuwden de eerbiedwaardige oppervlakte van
80.000.000 Ha.

Typisch is, dat deze sovchozen overal werden georgani-
seer,cl op gronden die als ongeschikt voor den landbourv wer-
den aanzien onder tsaristisch regiem. Dit beteekent dus een

belangrijke aanwinst voor de ekonornie
des lands, .vermits miljoenen Ha. lancl,
die vrclger braak lagen, 1""'erden omge-
schapen in golvende korentelden.

Niet alleen zijn de sovchozen vei:-
spreid in alle republieken en gewesten
van de Sovjet-Unie, doch zij werden ook
ingevoerd in piaatsen die vroèger geen
landbouw kenden. Dit beteekent dus op
zijn beurt, dat de gewesten die vroeger
waren aangewezen op andere .streken
om in hun behoeften te voorzien, thans
zelfstandig kunnen bestaan, wat een be-
sparing in het vervoer meebrengt en
een rationeeler verdeeling verzel<ert.

:t**

Niet alleen produceeren de sovchozen
voedingsstoffen voor cl: groote centrs,
zooals: graan, vleesch, rlréIk, boter,
fruit en groenten, doch zij voorzlen
eveneens in de behocften cler nijverheÍd
inzake groldstoffen: katoen, vlas, wol,
suikerbeeteïT, zèkere graenten, oliehou-
dende plantel, €rtz,.,

*

*
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Í)ctt sttot:lut: in Xottrd-Oosteliik Siberiii, uitgerust rtoor tle
l;uteel; ttttt't el«ntlen.

Er zijn sinds 1934 ook speciale sovchozen voor het fok-
l<en van rendieren en andere dieren die een waardevolle
pels clragen, zooals: sabeldierpn, marters, rvaschbeertjes en

zilvervossen.
Vóór 194i waren cle sovchozen als volgt ingedeeld naar

hun aard:

Graanteelt
Veeteelt
Beeten
Varken:fokkerjjen
Aarclappelen, chicorei, hop .......'...
Schapenteelt
Katoen en andere vezelPlanten
Speciale planten (thee, tabak, enz.) .'.,.,...
Fruit, groenten en druiven
Stoeterijen (paardenfokkeriien)
Rendierfokkerijen e.a.

477 sovchozen

180
650
77

200
63

114
645
119

39

Van de 2,5 miljoen Ha. land die door de Staatshoeven
worden bebouwd, ziin et slechts 11.700 Ha. oud bebouwd
land, al het andere iu.gescheurden bra,akgrond'

De gemiddelde oppervlakte van een Staats-graanhoeve
beslaai thans 91,5 }Ia, deze voor beethoeven 112 Ha, voor
schaàpfokkèrijen 4.240 Ha.' 

De èerste Staatsgraanhoeve, de << Reus >> is nog' steeds de

grootste van de U'S.S.R., met haar ruim 1S0 Ha' oppervlak-
l.e. Zíj telt 3.200 stuks hoornvee, 5.400 schapen, 700-varkens
en Zti0 paarden. Het belegde kapitaal beloopt 12'800'000'

roebels. be bruto-opbrengst bedroeg in 1937 tot 7 miljoen
roebels.

De uitbreiding der sovchozen kat:n vooral gemet"ny-t--q91
aan de bezaaide oppervlakte, die in 1938, reeds 15.000.000

Ha. bedroeg.
In de fokkerij-sovchczen bedroeg het aantal stuks vee

2.597.000; de varkens: 1.830.000 en de schapen: 5.676.000.
Tijden:s rle twee eerste Vijfjarenplannen besteedde de

Staat ongeveer 15.000.000 roebel voor de ontwikkeling der
sovchozen en voor hun technische heruitrusting.

Neerhof 702
Teelt in de voorsteden (vooral groenten,

zuivelprooqkten, e.a. ...............'..'........ p36

Het aantal en de hoedanigheid der machines verhoogt van
jaar tot jaar.

Onder de traktors die thans !n gebruik zijn, bevindt er
zich een groot gedeelte van het rrrpstype' Er zijn eveneens
typen met Dieselmotoren en g:asgeneratoren. Zoo ook voor
de maai-dorschmachines.

In tien jaren, van 1928 tot 1938, werd het aantal trak-
toren in cle sovchozen, 12,5 maal vermeerderd; zij vertegen-
woordigden 1.751.800 P.K. Zii bezaten evene€ns 26.000 maai-
dorschmachines en 30.600 sleepwagens met motör.

94 7o van het werk wordt mechani§ch verricht in de



6 _ bs sovlET-uNrE

sovchozen, teru,ijl i. L oog.sten uitsiuitend op deze . wijze
gebeurt.

Door de steeds verder clcorgedreven mechanisatie op het
plàtteland, deed zich natuurlijk de behoefie aan technlische
krachten voelen.

A1 dè ingewikkelde machine5 moesten kunnen bediend
worden, en zooveel mogelijk met kennis van zaken, ten
einde vroegtijdige sleet cf vernietiging van het maleriaal
te voorkomen.

Te dien einde werden overal téchnische scholen georgani-
seerd. Sommige dezer schclen waren rechtstreeks aan de
sovchozen verbonden. Tusschen 1981 en 19BZ hebben de
sovchozen, onder het toezicht van het Kommissariaat der
Sovchozen, 200.000 traktorbestuurders, 52.000 maai-dorsch-
machine-operators, 25.000 hulpkrachten voor de maai-
dorschmachines, 6.000 wèrktuigkundigen en 27.000 meester-
gasten vcor g:raan- en veeteelt-sovchozen, opg.eleid.

Het personeel dat, zij onderr:chten is echter niet uitslui-
tend bestemd voor de Staatshoeven, doch eveneens voor de
kolchozen.

De sovchozen gebruiken een groot aantal landboutvkun-
digen, ingenieurs, deskundigen in veeteelt en veeartsen.
Deze beroepen worden in een g:roct aantal landbouwkundige
instituten en kolleges onderwezen.

Van .1933 tot 1938, t.t.z. op vijf jaar tijds, verlieten 2.000
ingenieurs, 2.600 landbouwkundigen, 7.50.0 deskundigen in
veeteelt en 3.500 veeartsen, deze instituten en kolleg'es. Hun
aantal werd echter nog vermeerderd door een groot aantal
anderen die hun pleiding in andere opvoeding:sgestichten
kregen' 

:r * *
De Stachanovisten hebben ook hier van zich laten hooren.
De traktorbestuurder Belenko, van de <<Batarsk >)-sovchos'lRostov), ontving een onderscheid-ng vanwege de regeering,

omdat hij in een seizoen 2.400 Ha. ploegd,e. Kostenko, van
de Kropotkin-sovcho5 (Krasnodar), ploegde 2.700 }la.

De traktorbestuurders Kapitko en Kovtun, van de sovchos
<< De Reus » (Noord-Kaukarsus), bezaaiden op een dag 300
Ha. met een'zaaimachine, gekoppeld aan een traktor.

Tijdens het oogstseizoen in 1938, heeft Bankln, een maai-
dorschmachine-op'erator van de sovchos van Privol (Rostov),
rond de 3.000 Ha. graan geoogst met een tandem van twee
combines, terwijl Galunsjikov, een operator van de sovchos
<<Podovinnojeië» (Tsjeliabinsk), rond de 2.000 Ha. graan
geoogst en 3.500 ton graan gedcrscht.

Ook in de fokkerij-sovchozen werden de Stachanovpral{-
tijken toegepast.

Oeliana Barkova, uit. de zuivel-sovchos « Karavajevo >>

(Jaroslavl), bekwam 8,8 ton melk per koe. Koeznetso\ra,
van de zuivelsovchos <<Koerkino» (Vologda), bracht 1.000

'kalveren op, zonder een enkel te verliezen, Lavrisjko, van
.de schapensovchos << Proletarski » (Noord-Kaukasus), heeft

De schapensovchos << Proletarski », bezat 22.000.vroegrijpè
schapen. In 1938 was de not:m 1.22 lammeren per honderd

ooien, en !n 1939 14? winterlahlmeren per 100 ooien, dit
in zes stallen. In deze farm werd de kunstmatige bevruch-
t.ng toegepast.

Deze sovchos bekomt 4,5 kg. wol per scha'ap en per jaar.
Itren airdère schaap-sovchos bezit 34'000 schapen van een

bijzonder soort, nl. een kruising tusschen een merinosschaap
en uen Amerikaansch Rambouillet. Deze soort kombineert
het gewicht vall een Amerikaansch schaap met een dikke
vacht. De beste rvegen 130 kg. en meer, en geven 17'5 kg.

'"vol. Per schaap levert deze farm ongeveer 7 kg. huiden' In
1938 verkocht deze hoeve 6.000 ooien met een stamboek-
nummer aan de kolchozen.

Het laatste vijfjarenplan (1938-42) was er vocral op
gericht de ekonomlsche ontwikkeling van de U.S:S.R. te
bevorderen, door de mechanisatie in den landbouw te ver-
hoogen, .en daarmee de produktiviteit nog op te drijven.

Dit machtig plan werd gedeeltelijk verstoord door de:r

verraderlijken fa,scistischen aanval.
Nu den vrede teruggekeerd is, staat de mogelijkheid veor

een ongebreidelde ontwikkeling en uitbreiding van de sov-
chozen in het bijzoncler,'en van de kolchozen en den land-
bouw in het algemeen, weer open.

Welclra za7 de tankist weer een vYedelievenden traktor
-tiunnen voeren' 

v' o' r' r''

ieder jaar 150 lammetjes voor iedere honderd ooien.

operators, melkvrouwen, enz,.. deelden in de verhooging.
In Oogst 1935 won een traktorvoerder 216 roebel per maand
tijdens het oogstseizoen. In Oogst 1938 beclroeg zijn loon
reeds 383 roebel (77(h hooger). In April 1935 won een
melksfer 96 roebel per maand. .In 1938 reeds 774 (81 (;/r

hooger).
Bij de stachanovisten was de verhooging natuurilik hoo-

ger. Aldus de traktorbestuurder Babisl, van de §ovchos
« Krivoi-Rog » die in 1938, op 6 maand tijtls 5.500 roebel
won. De melksters Markina en Rindina, van de sovchos
« Lesni Boliani >> (Moskou), wonnen 800 tot 1.000 roebel
pe. maand. 

:i: ,. *
In cle sovchozen vvordt de achturige werkdag' toegepast.

Er bestaat betaald verlof, en indien noodig kunnen de ar-
beiders naar sanatoria of rusthuizen worden gezonden.

Sommige sovchozen geven werk aan duizenden arbeiders.
Zij hebben hun eigen kinderkribben, moederhuizen, hospita-
len, klinieken en scholen. Alle uitgaven bii de geboorte
vallen ten laste van den Staat.

In de sovchos <<Elektrosavod>> (Sjkalov), hehben de ar-
beiders hun klub, poppentheater, boekerij, 9 lagere en mid-
delbare scholen, kursussen in landbouwkunde, een hospitaal
met 35 beclden, een kliniel<, een drogisterij, een kinderkrib,
enz.. Er werden 130 mooie huizen gebouwd ten behoeve van
de arbeiders. AIle w,ronvertrekken zijn voorzien van elek-
triciteit en radio.

De reeds vermelde << Reu§ >>, uit de noordelijke Kauka,sus,
verbouwde yan 1936 tot 1938, 1,75 ton tarwe per Ha. In
cleze twee jaren bracht zij voedingswaren voort voor een
waarde van 10.500.000 roebel, en maakte een zuivere \À/inst
van 2.785.000 roebels.

De sovchos « Kirov », die werkzaam is in de dorre streek
van Kazachstan,- waar er slechts een regenneerslag van 220
mn-r. per jaar js, werd in 1938 1,75 ton graan per Ha. ge-
oogst, dit voor een oppervlakte van 30.000 Ha.

in de sovchos << Karavajevo >) bedroeg de melkvoortbrengst
gemiddelcl 6,15 ton per koe en pe{ jaar, d.it voor 251 koeien.
Er waren koeien clie .na hun tr,r'eede kaH I ton melk gaven.
Het rekord hoorde aan een l<oe, die na haar zesde kalf,
16,3 ton melk gaf.

Dank zij de moderne uitrusting en de rationeele methodes
die. in sovchozen wcrden toegepast, werd de produktiviteit
in het algemeen, beduiden<l verhoogd. In 1938 ontving: de
§taat tienmaal meer graan en vleesch en vijfmaal meer'
zuivelprodukten dan in 1929.

In de mate dat de produktiviteil verhoogde, steeg ook
de levensstandaard der sovchos-boeren, en de Sovjetregee-
ring toonde zich uiterst bezorgd om hun welzijn.

Het inkomen van een regelmatige werkman op de sov-
chozen, was tegen 1938, twee en een halve maal hooger dan
in 1932. In dit laatste jaar bedrceg hun inkomen 9l0 roebels,
in 1938 steeg het tot 2.396 roebels (verhooging: van 763a/e).

De gevoeligste verbetering werd vastgesteld in de sov-
clrozen die zich bezig hielden tnet den varkenskrv'eek. Van
777 roebel, steeg hun inkomen tot 2.499 roebel, zijnde meer
dan het drievoudige.

Voor hetzelfde tijdperk bedroeg de verhooging in oe

schaaphoeven 169 ck $an 847 'tot 2.278 roebel per iaar);
in de zu.vel- en vleeschsovchozet 760 Va $an 854 tot 2'219
roebel) en in de graansovchozen 128 Vo (van L.20L tot 2.742
roebeLs).

Ook het technisch person€el, zooals de traktorvoerders,

Voor-onze abonnenten
Zooals wij reeds elders in ons blad melden, zullen onze abon-

neniÈí oóoï de nieuvre regèling bii het verschrijnen van het
blad, als volgt worden schadeloos gesteld :- í"'O.rs spe;iaal nummer van 1 November, gewijd aan de
28" Verjaring van de 5èevolutie, en

2" De- brochure <( Het ll,oode Ireger », die eerlang zal Yer'
schijnen, zullen hnn kosteloos worden toegezonden.
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Terwijl de narstische overweldigers he1 Sovjetiancl over_rompelden, en alle krachten der na-=tie op zelfverweer warentoegespitst, voelden de auteurs van de Sovjet_Unie dat hethun plicht was al hun talent over te scliakelen.naar de
oorlogsinspanning van hun zoo zwaar beproefd land. De
soloaten vochten met pantserwrgens, ,warÀ kanonnen, mo_
derne wapens, maar als het móest, zooals te Stalingrari,
ook met de bloote vuist. De Sovjetschrijvers vochten met
heel het potentieel van hun.groot talent. Zij hielden het
moreel van het leg.er ongeschonden. Dag_in dag-uit, jaar_rnjaar-uit stonden door God begaafde kunitenaarÀ, zooàls IIja
Fhrenburg en Alexej Totstoj, op de bres om met hun mach_tig woord de Sovjetsoldaten in hun harden strijd te steunen.
De gevleugelde woorden van den grooten Ehrènburg dedende ronde van het Roode Leger, àe zware zinnen -van e,
Tolstoj zong'en de schoonheid van het Sovjet vaclerland. En
nevens deze twee groote kunstenaars stond een schaar n:eu_
_w_e 

talenten op. We denl(en hier in de eet,ste plaats aan
WanCa Wassilevska, met haar prachtigen roman : « De
Regenboog », die, jammer genoeg, in het Nederlanclsch nog
niet vertaald werd maar als film in Vlaancleren cioor ieder_
een bewonderd werd. En onlangs lazeir we twee gebundelde
reportages van Sovjei-Russische oor{ogskorrespondenten.

FIet eerste bundeltje van N. Tichonov bchanclelde het
beleg va.:r Leriingrad. Het is een lyriscir werk clat door Ce
B. S. V. in 't Fransch wercj uitgegeven. Het tweecle ver_
scheen bij << De Kinkhoren >>, te Brussel, in Nederlanclsche
vertaiing van L|' Lanrlsma.n. Het ch.aagt ais titel << Stalin-
g'rad >) en behandelt den titanischen strijri d e in Ceze stacl
geleverd werd. Zooals reeds gezegd zijn het reportages van
den oorlogskorrespondent Groszmann, die aanvangen op 5
Septeiaber, L942 om te eindigen op het cogenblik dai Oe
Duitsoher.s teruggelvor.pen \rv'crclen, ci.i. in Decernber Lg43.
I\{en rnoet zich dus bij cle lekruut. niet rzerwachten aan een
machtig epos in den aard t,an clen « Ilias » cf clen « Flneis >>.

Dat rvas noch de b:doeling noch cle betrachting van den
zruteur'. De l<orrespondont geeft ons telkens een korte
schets van een of ander Íeii, ciat_ hen getroffen heeft, of
een typeering van een soldaat, een officier, een generaal.
Hij vervuit, ik zou bijna zeggen, de taak van een zoeklicht,
dat over de stad strijht en er achtereenvoigens cle belang-
wekkendste.punten of voorvallen belicht. En al deze kleine,
nu eens koel objektieve, dan weer. poëtisch verrukkelijke
tafereeltjes, voÍmen een organisch geheel en doen ons de
kloppingen van dit gevreldig oorlogsgebeuren meeleven.
Want gansch de Sovjèt-Unie, ja, gans:h de welelcl had in
deze jaren de.oogen op Statingrad.gericllt. Het boek vangt
trouwens aan met <Íezen mcoien iin: « De liefde der Rui-
sische vroulv gaat naar de soldaten te Staiingrad ». << Te
Stalingrad >>, zegt de auteur. elders, <r wordt g'estreclen om
hel lot van de wereld >>.

En wat onderstreept hij op een heei.lijke wijze het l<amc-
raadschap, de broederliefde die heerscht onder Stalingrad-
soldaten. Steeds tooili, hij ons, docr. kleine feitjes, deze
onverbrekelijke banden, die het 62" leger van Tsjoechov
tot een organisch geheel versmelten. Want, niettegenstaan-
de de Duitschers er in slaagden, het leger in drieën te
splitsen, bleef het, voortvechten onder één opperbevel: dit
van Tsjoechov. En wat volgens de beruchté strategische
wetten van Klausewitz, waarover generaal Dittmar het in
de Duitsche radic zoo gïaag had, een onmogelijkheid was,
werd hler toch mogelijk. Tsjoechov hield zijn in drieën
gespiitst leger sterk in handen en dat leger vocht als nooit
een leg'er te' voren. Zoo bewezen de Russen dat èn hun
ger-eraals èn hun soldaten voor niemand moesten onderdoen,
De schrijver toont ons r:p een klare en overtuigends wijze
het a,vakke punt der Duitschers, zwak punt dat generaal

Vas$ili Ëros$man §talingrad

-,

dooa 9nn 9.anuíA

Jereinerrko, ats gràot .strateeg, ontdekte: het was de Ouit-sche infanterie. Te Statingracl.was het onÉetwistbaar deinfanterie der Duitschers, die tekort schoot. Door haar ver-loor Hitler Stalingrad, door haar verlocr buitschland denoortog'. In pagina,s die uitblinken door.hun.grooten eenvoud,bewijst Groszmann dit alles. De volgende passage vindenwe verrukkelijk. Na harde, onmenscfràiit harde s:àgen fref_ben de Sovjetlegers de Duitschers einàeHjk omsinleld. Ertreedt wat rust in. De maan schijnt heldèr.
Ik laat den schrijver aan ,t woord :
<< Weldra viel de avoncl. in. De uitgebrande buizen gingen

op_ st-Ile, grijze dooden lijken. De àaan was honiggËel-envol. Haar licht, dat leek op he6 clroge, witte was dat zicinvan_honig' afscheidt, scheen. ijl, zonder smaak, zonder geur,zonder rvarmte. Het lag als een dun vlies óver de doodestad., Een schaduw gleed plots langS den àuur. Geluidloosgleed 
_een groote, Siberische t<at mét dik opgezetten staartvoorbij-». En plots zingt een_soidaat een Uód een prachtig,

l<lasslek lied. Ginds, ver in het Oosten, aan de oevers vande Volga zingt een Sovjetsoklaat'een lied van Ludwig vonBeethov:n. Bij cle Duitschers mochten de soldaten"geen
Russische_ liecleren zingen. Het bervijst hoe zwak de nazi,szicit voe,lcleil. De Sovjetsoldaat zingi een 1ied van Ludwigvan Beethovenl En Groszmann besluit zijn bcek met clezËprachtige r.roorcien: « Te. Stalingi"ad gaf àe sofOaat iewiisvan §e r_1'fheia van geest van het Russische volk », Voórheu rvas Beethoven geen vijand maar.een g:root kunstenaar,
een brceder.

Hiermede r,v.iilen we b_esluiten, met de hoop dat het boekje
<< Stalingrad ' cloor de Vlamingen gretig zal ge-ezen worde-n.De vertaiing laat weljswaar, wat de taal Íetreft, wat tewe.nscherr cver. We hopen_da1.D,, Landsman, bij een votgen_
!9 iritgaa,f, zijn tekst zal zuiveren. Maar, 'spijts dit aïtes,biijft het boekje onze lezers warm aanbevolen.

We ]aleu llier nog, om te eindigen, een mooie passage
voigen ove'r' den moed:

« In de Írontlinie wordt er zeer vaak gesproken over watde mocd eigenlijk is. Meestal gaat zoó,n-gesprek i; ;;;begeesterden wocrCenstrijd over: GewoonlijÈ worOt er Oe-
'veerd dàt de moed als een zich vergeten is dat den soldaatin he1 gevecht overvalt. Anderen vertellen dat, wanneer zijeen moedige daad verrichten, zíj erg. bang zijn maar zicËdan herstellen, door een krachtinspanning-van den wil hethoofd verheffen èn ziqhzelf dwingà de h-un opgelegde taakte vervullen, den doocl te trotseeien

Anderen nog zeg'g'en:

. . Ik ben moeriig omdat ik mezelf heb doen gelooven
dat men mij nooit zal doodschieten.

Iflfitein Kozlov, die een zeer moedig man is en die zeervaak zijn gemotoriseerd batajllon in uiterst moeilijke aan_vallen heeft aangevoerd, zegde mij dat hij integencteel moe-dig is omdai hij er van overtuigd is dàt hij zal gedood
worden etr dat hel hem volstrekt koel laat vandà-ag ofmorgen te sterven. Ve[en denken dat de oorzaak ra.iden
moed ligt in een zich gewennen aan het gevaar in de on_
vers'chilligheid tegenover den dood die in àen soldaat ont;
staat wanneer hij voortdurend in het vuur is. Bij velen ligt
aan den grond van moed en doodsverachting het gevóel vtrplicht, de haat tegenover den vijand, het vérlangen zich tewreken om de verschrikkelijke ellende door dè bezetters
9v9I ons land gebracht. De jonge menschen zeggerl dat zij
heldendaden verrichten ornwille van een zucht-naar roeml
sommigen schijnt het dat onder het gevecht hun vriendenj
hun verloofde naar hen kijken.;

«
I
I »

OVIÉT-UNIE



I DÈ SOVrËr-uNIË

Flitsen uit de lr.§.§.R.
5 Oogst was de Dag der Spoorwegarbeiders in cle U.S.S.R.

Deza, Dag werd in 1935 ingesteld.
In een land als de Sovjet-Unie, met Tijn oirmetelijh grontl-

gebied, is de ontwikkeling en de goede werking der spoor-
wegen, van buitengewoon belang. Het is juist daarom dat
een gansch bijzondere aandacht werd besteed aan den staat
der spoorwegen in den loop der vijfjarenplanner. Inderdaad.
tijrlens deze periode werden dertig duizend (30.000) km.
nieuwe spoorlijnen aangelegd, tenvijl dnizenden kiiometer
oudere sporen werden verbeterd.

In den loop van den Nationalen Oorlog hebben cle Sovjet-
spoorwegarbeiders wonderen verricht: zij hadden 3.000 km.
front te bevoorraden, fabr,leken evakueeren tijdens het op-
rukken der Duitschers, onverwijld de gebombaÍdeerde spoor-
wegknooppunten herstellen. De overbelasting op de sporen
en het materiaal, was enorm. Er moest onverpoosd gearbeid
worden om deze taak te vervullen.

'Wanneer men bedenkt dat Leningrad gedurende maanden
enkel met de rest van het land verbonden tvas door een
smalle strook grondgebied, waarop de si:oorwegarbeiders
een spoorlijn hadden aanglegd en dat zij onder een best,en-
dig bombardement de stad bevoorraadden, kan men zich
een gedacht vormen van de inspanningen die deze helden
van den arbeid hebben geleverd.

.fn den loop van den oordog heeft het het Roocie Leger
nooit aan bevoorrading ontbroken, dank zij de organisatie
der spoorwegen en dit niettegenstaande de lange afstandeu
en de door den vijand aangerichte verwoestingel.

De taak der spoorwegarbeiders vrerd des te lastiger naai'-
mate n-et Roode Leger oprukte. In vollen oorlog hebberr iit:
spoorwegarbeiders 50.000 km. spoor herbouurd op het grond-
gebied van de U.S.S.R. zelf, benevens 30.000 km. buiten de
grenzen. Bovendien werden door hen alleen al in de U.S.S.R.
13.000 bruggen heropgebouwd.

*++
12 Oogst was de dag der « Sovjet-Sport >>. Ïeder jaar

stroomen de sportmannen uit alle hoeken des lands naar
Moskou, om er cleel te nemen aan het sinds 1931 traditio-
neel geworden feest.

De Sovjet-macht moedigt ten sierkste de sport en de
lichame;lijke opvoeding aan. Zeer belangrijke sommen l\'or-
Cen jaarlijks aan de verschillende sportorganisaties toege-
kend. Er zijn in de U.S.S.R. meer dan 100 sportvereenigin-
gen die samen honderdduizenden leden groepeeren.

De organisatie << Lokomotief », de afdeeling der sport voor
de spocrwegarbeidcrs, heeft een jaarlijksche begrooting van
21 miljoen roebel. \Vij helen dit cijfer aan teu titel van
voolbeeld, daar de a,ndere organisaties eveneens over der-
geiijke begrootingen beschikken.

Tijdens den grooten Nationalen Oorlog, hebben de Sovjet-
sportmannen al hun kunnen getrruiht in den strijd tegen den
vr,and. Veien hebben zich op bijzonclere lvijze onderscheiden.

IIILMVOOBSTELI,INGB]N
De Sovjet-film << De Regenboog » woralt van 23 September tot

4 Oktober in de volgende zalen veltconcl:
Àthus -- << Palace )>

Berendlecht
GiUy-«Stuart>)
Hervé- « Pallaclium »
Kortrijk 

- 
<< Concordia >>

Lebbeke 
- 

<< Rubens »
van 5 oktober

Brussel 
- 

<< Odeon >>

Kasteelbrakel - « Progrès
Koningshooikt - <,AnlierPai.>>
Lauw€-«Pax»
Lanaken (Limb,) - <<Eldora.>>
Lessen 

-.< 
Marivaux »

Lsdeberg -- « Casino >>

Lendeiedc 
- 

<< Concordia »

Niel 
- 

<< F"oxy »

Ternsche -- <i Cursaal >>

:luilize 
- 

« Boule d'Or )>

11 Oktober:
Marchienne-àu-P. - <<I(urs. »

Mcssines 
- 

(< Lebastion >>

Micheroirx -- « Essor )>

Vielsalm ,! Casino )>

Wacht-ebeke - <il{onti-Rub,>>

Verantwoordelijke Uitgever : C. LEJEUNE'
1a, Regentlaan, Brussel.

Drukkerij IilELLENS-PÀY, Ruysbroeckstraat, 35, Brussel'

BELGISCH COMMISSAR,IAAT VOOR REPATRIEEEING

STEEKÏ(AART
voor het opzoeken der Vermisten
in te vullen voor ieC'aren persoon ciie, ingevolge den oorlog,
naar het buitenlanC werrl g:zonclen en nog niei naar het
vaderland is teruggekeet'd.

Alleen de personen voor dcwelke een vl'agenlijst ingevttld
werri, zullen opgespoord word:n.

EEN ENKEI,E VRAGENLIJST PER VER,MISTE. --. EEN
ENKELE VER,fuIISTE PEII, VII,AGENLIJST, - INVULLEN
IN GEDR,UI<TE IIOOFDLETI'EIiS, ZOO MOGELIJK MET
ANILINEFOTLC,OD.

Deze vragenlijst. behoorlijk ingevuld volgens de aanduidin-
gen, die tangs de Belgisclle radio zullen gegeven worden op
Zolrdàg 30 September, te 13 en 19 uur, Maandag 1 October,
te 7 uur en Dinsdag 2 October, te 22 uur, moet uitgeknipt en
onmiddellijk teruggestuurd worden, ONDER, NIET GE-
FR,ANKREERD GESLOTEN OMSLAG, AAN VOLGEND
ADRES : TÈEPATR,IEEBING - BRUSSEL, MEt, INDIEN HET
MOGELIJI{ IS, EEN PHOTO VAN DEN VER,\{ISTE.

flc verzcndingen worden na tlen 3" October niet meer aan-
geriomen.

LIIT TË,sNUDEN

Aanvraag y00r iltlichtingen oÍ tol repatriseriltg

rall :

Naatn :

Voolnamen :

Geboren den

Nationaliteit :

Gebeurlilk aangenomen naam (namen)

Laatste adles in België :

Laatste bel:omen iniichtingen van ........
den .... onder stamnummer
Overgemaakt door ...,.........

3.a Indien overlijden, door rvie(n) gemeld?

' ' ' ' ' "L' ' ' ' ' ' ' '

Gebeurliike bewilzen

Cafegorie (de onnoodigs uermeldingen doorhalen) :

1) Krijgsgevangete; 2) Politieke gevangene ; 3)

Vrijwillige arbeider ; 4) Weggevoerde arbeider ;

5) Vrijv.,illige uitge'uvekene.

Deze aanvraag is ingediend door :

1. Naam :

Nationaliteit :

) Adres : ... ..............
In verhouding tot den Vermiste is U .....

Handteekening :

?

4.


