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Roethenië of Subkarpatisch Oekraina is, zooals de naam
het zegt, dit gedeelte van Oekraina dat aan de:1 voet van
de Karpaten is gelegen. Het bgslaat een oppervlakte van
14.900 km2 of ongeveer de helft van België, en is zeer dpn
bevolkt: amper bo9.000 inu,oners.

Het is uit oogpunt van zeden, godsdienst en taal, veNyant
met het Oekrainsche volk.

Door heL verdrag van St-Germain-en-Laye, dat beschikte
over cie verdeeling.van Oostenrijx, na de ineenstorting der
Habsburgers en de nedérlaag der Centrale Machten in 1918,
rverd het vereenigd met den nieuwbakken 'Isjecho-Slovaak-
schen Staat, dit door de bemoeiïngen van in Amerika uitge-
weken Oekrainers. Deze waren onder aansporirg van
Tsjechische kringen bijeengekomen yala 23 Juli tot 19 No-
vember 1918 in kongres te Homestead en later te Scranton.
Daar lverd het lot van Roethenië beslist, zonder dat evenwel
rekening werd gehouden met den wil der Roetheensche be-
volking zelf.

Op 12 Januari 1919 werd te Uzhorod (hoofdstad van
Roethenië) een kongres. belegd .onder teiaiing van M.
Zathovíc, leider van de in Amerika uitgeweken Oekrainers,
alwaar de besluiten van Homestead en Scranton werden
bevestigd.

Het verdrag: van St-Germain-en-Laye, trad op 10 Septem
ber 1919 in werking. Het verklaart o.a.: <<De ethnische
rninderheden zullel ylijhsid geeieten en dezelfde rechten
verkrijgen als de andere bevolkingen van den Staat. Zij
zullen het recht hebben hun eigen taal te gebruiken en hun
eigen scholen te bezitten, evenals hun eigen godsdienstige,
kultureele en liefdadige instellingen (art. 2 tot 8).

De Tsjecho-Slovaaksche Republiek verbindt zich om de
beginselen vervat in de artikelen 2 tot 8 van het verdrag
als fundamenteele wetten te beschouwen. Zij verbindt er
zich toe dat geen enkele harer verordeningen of wetten in
tegenstrijd zaL zíjn met deze beginselen (art. 1).

'fsjecho-Slovakije verbindt zíc}r het grondgebied der
Roethenen, ten Zuiden der Karpaten, te organiseeren binner
de grenzen vastgesteld door de voornaamste geallieerde en
verbonden machten, onder den vorm eener autonome eenheid
in den Ts;echo-Slovaakschen Staat, voorzien van een zoo
ruim mogelijke, met de eenheid van den Tsjecho-Slovaak-
schen Staat, vereenigbars autonomie (art. 10),

I{et grondgebied der Roethenen ten Zuiden der Karpaten,
zal een eigen Rijksoag krijgen. Gezegde Rijksdag zal de
wetgevende macht uitoefenen op gebied van taal, onderwijs
en eeredlenst, evenals voor de plaatselijke bestuurkwesties
en alle andere vraagstukken die de wetten van den Tsjecho-
Slovaakschen Staat hem zal toewijzen. De gouverneur van
hel grondgebied Roethenië zal benoemd worden door den
Voorzitter van de Tsjecho-Slovaaksche Republiek en verant-
wocrdelijk zijn voor den Roetheenschen Rijksdag (art. 11.) »

Op 29 Febmari 1920, 
"verden 

deze beginselen opgenomen
in de Tsjecho-Slovaaksche grondwet, die een wet bevat
waardoor de autonomie van*Roethenië wordt geregeld.

Tsjecho-Slovakije dat, evenals de meest Staten uit Midden-
tr)uropa, een multinationale Staat is, kwain spijtig genoeg
zijn verbintenissen niet na. Óveral in Eurcpa woèdde een
verderfelijke politiek van opslorping der nationale minder-
heden, waarvan de tr'ransche staatsman Briand, de inspira-
tor was. Ook Tsjecho-Slovakije ontsnapte er niet aan, en het
Tsjechisch element in deze republiek ontpopte zich weldra
als het verdrukkend element van de nationale minderheden,
wat de ee:lheid van het Tsjecho-Slovaaksche volk proble-
matisch maakte.

Het is dezen toestand die Hitler toendertijd handig in zijn
voordeel wist uit te buiten dcor een zuiver Tsjecho-Slovaaki
sche aangelegenheid een internationaal karakter te verlee-

Een Voorbeeldige Oplossrng. . .

I oË sovlÈT-uNrE

nen e:l een spanning te veroorzaken die dreigde de rvereld
in vuur en vlam te zetten.

Chamberlain, ds Engelsche staatsman, de klassieke ver-
tegenwoordiger der struisvogelpolitiek, trachtte zijn handen
nog in onschuld te v,rasschen door het verraderlijke verdrag
van Mtinchen, clat de autoriteit van den Tsjecho-Slovaak-
schen Staat tot nul herleidde, en deze op genade en onge-
nade aan den hitleriaanschen rocver uitleverde.

Na hel verdrag van lVliinchen staken overal de fascis-
tische elementen het hoofd op: Henlein in Sudetenland,'de
spitsbroeders van Beck in Teschen, Monseigneur Tisso in
Stovakije en Monseigneur Volosin in Roethenië.

De regeering Volosin, hield het echter niet ia:rg vol,
amper zes maanden na haar oprichting, rverd Roethenië
opnieuw door de Hcngaren overrompeld op 15 Maart 1939.

Op 14 Maart had de nieuwbakken fascistische Roetheen-
sche Rijksdag nog de onafhankelijkheid der republiek uitge-
roepen en Mgr, Volosin tot voorzitter benoemd. Doch, de
fascistische wolven vreten elkaar op. Uzhorod valt op 16
Maart in handen rier Hongaren, 'waarna de strijd praktisch
geëindigd was. 

*++
De U.§.S.R. heeft zich steeds onthouden agitatie te ver-

wekken door het opdrijven der nationale passies, te meer
daar zíj met het demokratische Tsjecho-Slovakije steeds
vriendschappelijke betrekkingen heeft onderhouden, die hun
kon-§eltratie vonden in een verdrag voor o:rderlingen bijstand
tusschen d.e wederzijdsche republieken. De Sovjet-Unie was
het eenige land dal- ten tijde van Miinchen zijn verbintenissen
wilde nakomen en de Duitschers beletten de hand te leggen
op Tsjecho-Slovakije. Het is enkel op uitdrukkelijk r.andrir-
gen van president Benesj, dat cle U.S.S.R. van haar ver-
plichtingen ontslagen *".d.* 

* *
De §ovjet-Unie, waar het nationaliteitenvraagstuk, dank

zij het gerie van Lenin en Stalin, een wetenschappelijke en
afdoende oplossing heeft gekregen, heeft steeds in nauwe
vriendschappelijke betrekkingen met Tsjecho-Slovakije
geleefd.

Zij was het .eenige lancl dat vastbesloten weigelde de
besiuiten van Milnchen in 1938, te aanvaarden, daar het
een oplossing was die gcgronovest v/as op wapengewelC en
nieg sp de vreedzame overeenkomst tusschen de belang-
hebbende volkeren. Op 2 en. op 4 Oktober 1938, heeft de
SovjelUnie plechtig verklaard niets gemeerx te hebben
met deze besluiten, die een verkrachting waren van het
intemationaal recht.

Tcen in Maart 1939, Hitler Tsjecho-Slovakije volledig ir
zíjrr << ievensruimte >> inschakelde, en het protektoraat
Bohemen en Msravië instelde, weigerde de Sovjet-Unie even-
eens dezen machtsgreep, die onb een stap nacler tot, der
werelCoorlog bracht, te erkennen.

fn een nota van 18 Maart 1939, verklaarde de Sovjet-
Unie dat de inlijving van Bohemen en Slovakije in het
Duitsche Reich, indruischte tegen de internationaal erkende
wetten, evenals tegen de beginselen van heL zelfbeschik-
ki:rgsrecht der volkeren. Hacha en Sjvalkovski, die op 15
Maart 1939 Tsjecho-Slovakije, door het verdrag van Berlijn,
aan Hitler overleverden, werden in deze nota geschandvlekt
en veroordeeld. *rn

De SovjeLUnie die reeds op 16 Mei 1935 een Verdrag
van Onderlingen Bijstand met Tsjecho-Slovakije had afge-
sloter bondt zich op 18 JuIi 1941 dool een nieuw pakt,
waardoor beide Staten tot den gemeenschappelijken strijd
tegen Duitschland besloten.

Toen het Roode Leger in 1943 het grondgebied van de
vroeg:ere Tsjecho-Slovaaksche Republiek als bevrijder bin-



nendrong, en er de hitlerianen verjoeg', kreeg het waagstuk
vaa de verhouding tusschen beide Staten een nieuw en
praktisch belang. Op 12 December 1943 sloten beide Staten
een Vriendschapsverdrag, waarbij de Sovjet-Unie de soeve-
reiniteit erkende van de Tsjecho-Slovaaksche republiek.

Na de kapitulatie van Duitschland, werd op 16 Mei de
vorrning bekend gemaakt van een zelfstandige regeering in
Roethenië, alsmede dat de bevolking deÍr wensch had uitge-
drukt zich aan te sluiten bij het Oekrainsche moederland,
waarvan het ln de IX" eeuw door Hongaarsche feodalen
was afgescheiden.

De Briandistische assimilitatiepolitiek heeft overal sehip-
breuk geleden. Ook de Tsjecho-Slpvaaksche staatsmannen
zijn met ruimere inzichten en betere begrippen teruggekeerd
van een la"nge balrrngschap, De zware beproevingen die het
volk doorstaan heeft, hebben het niet, aliecnlijh nader tot
elkaar gebracht, maar ook beter de nooden en behoeften
van ieder der in het Staatsverband levende ethnische volken-
groepen doen begrijpen en waardeeren. Dat de vroegere
geschillen thans op vriendschappelijke en vredelievende
wijze hun oplossing en bijlegging tegemoet gaan, is een
bewijs dat de demokratie dan toch verrijkt uit dezen ver-
schrikkelijken oorlog is te voorschijn gekomen.

De huidige overeenkomst tusschen beide Staten waarbij
Subkarpatisch Oekraina aan de Sovjet-Unie wordt geheeht,
zonder dal daarbij verwikkelingen tusschgn beide Staten
optreden, is een nieuwigheiri in de internationale betrekkin-
gen, .waarbij in de eerste plaats werd rekenschap gehouden
met de belangen van de betrokhen partii, in kwestie
Roethenië.

De kunstmatige scheiding tusschen vclkeren die door taal
en zeden innig verwanl ziin, en de denationalisatie van
ethnische minderheden, is steeds een bron van tvristen en
onrust geweest, vooral sinds de kultureele, .ekonomische en

sociale vooruitgang en de ontwikkeling van het internatio-
nale verkeer onvermijdelijkerwijze de kunstmatige schei-
ding tusschen volkeren en naties overbrugden, en sinds het
nationaal gevoelen, meer en meer vorm en uitdrukking nam,
De verruiming der internationale betrekkingen, in plaats
van het nationaal bewustzijn te remmen of te verflauwen,
Ieidde integendeel, als een heilzame reaktie, tot de ver§te-
viging ervan 

* ,6 *
De heer Fierlinger, eerste minister van Tsjecho-Slovakije,

verklaarde over dit verdrag: <<...een veelbeteekenend ver-
drag dat zijn weetga niet heeft in de geschiedenis van de

vo1Èer1 en beschouwd moet worden als he! bewiis dat een

wederiijdsche en rechtvaardige verstandhouding, die ge-

baseerd is op rechtvaardige belangen, het mogelijk moet
maken alle hàngende kwesties tusschen twee landen in een

geest van vriendschap en onderling vertrouwett op te
lossen ,>.

Hij vcegde er aan toe, dt de groote meerderheid van de

tsjeóhen én de Slovaken, het verbond met Subkarpatisch
Oekraina. steeds als tijdelijk heeft aanzien, en dat het
Tsjechische volk er thans van overtuigd is dat de terugkeer

"àíoi. 
grondgebiecl tot het moederland, de Sovjet-dekrarna,

tharls moet geschieden.
He1 pakt íerd onderteekend door D' Zdenek F ierlinger,

eerste 
-minister van Tsjecho-slovakije, en door den heer

Molotov.
Het vermeldt o.m.: « Subkarpatisch Rusland is opnieuw,

overeenkomstig den wensch, uitgedrukt door de bevolking
en op gronclslàg van een vriendschappelijke regeling tus-
scheri [eiae kontrakteerende partijen, vereenigd met het
oucle varlerland, de Oekraina, en wordt ingeschakeld in de

Oekrainsche Socialistische Sovjetrepubliek' »

D E S O V I E T.U N I E

De Geolische Riikdommen
van den Kara-Taoe

door .ingenieur S. Goervitsj.
Ten zuiden van Kazachstan strekt zich de.bergketen Kara-

Taoe uit. Kara-Taoe beteekent in Kazachentaal: << de Zwarte
Berg ». Itrnkele jaren geleden kwamen lieden uit verre stre-
ken in de bergen van Kara-Taoe met machines, werktuigen
en allerlei toestellen, Het wàren Soviet-aardkundigen die op
deze plaatsen rijke lood- en zinklagen hadden ontdekt. Te
Tsjimkent werd een fabriek gebouwd voor de behandeling
van deze mineralen.

Eveneens enkele jaren geleden, verkende de geoloog, Ivan
Mcsjkar, de Kara-Taoe. Na enkele honderden kilometer te
hebben doorloopen, ontdekte hij er rotsgesteente met ee:l
hoog fosforietgehalte.

Men begon toen enerS-iek met de uitbating der fosforiet-
lagen, ontclekt door cle pJeoloog Mosjar. Er werd insgelijks
een kombinaat voor fosforieten gebouwd. Weldra zullen de
landbouwers uit Midden-Azië minerale meststoffen bekomen
van hooge hoeCanigheid, getrokken uit Ce fosforietlagen van
I(ara-Taoe.

Langen tijd maakten de fosforietlagen den voornaamsten
rijkclom dezer streek trit. In den loop van dezen oorlog, ort-
dekte de aardkundig'e Nikolaas Kozlov in de bergen van de
Kara-Taoe minerale lagen met ëen hoog' gehalte aan vana-
dium, een zee\ raar en kostbaar metaal. Geheel'onlargs nog
waren de mineraJe ertsen, rijk aan vanadrum, moeilijk te
vinden in àe U.S.S.R. en overal elders in de wereld. De door
den aardkundlge Kozlov ontdekte lagel in de berS:en van
den Kara-Taoe zijn zeer kostbaar door hun hoog gehaltc
aan vanadium en andere rare elementen; het is dan ook
daàrom dat zij éenig zijn ter wereld.

Men heeft insgetijks ià den Kara-Taoe belangrijke kolen-
lagen ontdekt, waarvan enkèIe reeds met sukses uitgebaat
wórden; de andere worden.nog onderzocht. Doch de inlich-
tingen die men thans reeds bekomen heeft, laten toe te ver-
zekeren dat het een rijk kolenbekken betreft.

Tientallen geologische expedities hebben kolenlagen ont-
dekt evenals iare mineralen, zooals: gips, dolomiet, beriet'
celestien en zouten. Deze concentratie van mijnrijkdommen
in een enkele streek, voorspelt haar een voorspoedige eko-
nomische toekomst. :i

Van wezenlijk belang is echter, dat de wederzijdsche
overeenkomst tusschen beide landen de rechten van het
individu eerbierligt. Aldus hebben de Russische of Oekrain-
sche onderhoorigen'die op Tsjecho-Slovaaksch grondgebied
verblijven tot op 1 Januari 1946 het recht om de Russische
of Oekrainsche nationaliteit te aanvàarden; terwijl ander-
zijds, overeenkomstig' de Tsjecho-Slovaaksche weLten, de

Tsjechische of Slovaaksche onderhoorigen in Subkarpatisch
Oekraina, tot 1 Januari 1946' het recht hebben te opteerèn
vcor de Tsjecho-Slovaaksche ntionaliteit'

**'t
Het laat geen twijfel over dat de kaart van Europa' nog

menige wijàiging zal ondergaan, vooraleer het vredesver-
drag definitief zal onderteekend worden.

Om een paar dezer netelige vraagstukken te noemen,

citeeren wij o.a. cle huidige Poolsch-Tsjecho-Slovaal(sche
onderhandelingen om de kwestie van Teschen, de verplaat-
sing der Poolsthe grenzen naar het \M9-stq1, de kwestie van
Triést en Karinthië, de Dodecanesus-eilanden, enz"'

Een prachtige gelegenheid vocr de andere naties om zich
teinspireeren-op-hef rs jecho-slwi$ff iiiàïlrÉLï"".

...van het Nationaliteitenvraagstuk



DE SOVIET.UNIE

De ondergrond in de U.S.S.R, verbergt onberekenbare.reserves aan koper, lood, zilver, aluminium, zeldz.ame
metalen.

Het gemiddelde per m2 oppervlakte ovenbodem bedroeg
in 1932 1,2 ton en in 1937 2,3 ton, in plaats van de bij het
pla:r voorziene 2 ton,

Het is interessant te vermelden dat in drie eeuwen
tijds, van 1640 tot 1937, in den Oeral (inbegrepen de vroe-
gere goevernementen Orenburg en Kazan) en op het grond-
gebied van het huidige Basjkirië, ongeveer 1 miljoen to"
koper gesmolten werd, waarvan 360.000 ton, hetzij meer
dan 30 %, op t5 jaar tijds, nl. van 7922 tot 1937.

In 1937 was 67 c/s van alle koper in de U.S.S.R. vervaar-
digd, afkomstig van den Oeral, en zijn reser'\'es zijn nog
steeds onberekenbaar.

De Sovjet-aardkundigen hebben evenwel nieuu,e reserves
gevonden -n }tazachstan e.r in Midden-Azië, nl. in Bachasj.
DzjeskazgaÍ en Almalil<. Deze rijke koperlagen werden on-
middellijk in uitbating genomen. Op 25 November 1938
kwam de eerste rookwolk uit de 130 m. hooge schoulv van
de werkhuizen in Balkasj en zij verschaften aan het land
de erste 45.000 ton koper.

De smelterijen van Balkasj worden bevoorraad door de
Koöenradmijnen, die op L8 km, afstand van de fabriek zijn
gelegen, en die voorzien zijr van de beste technische uit-
rusting van de heele *'ereid. In dit stadje wonen meer dan
6.000 mijnwerkers met hun ge2in. Het werd midden in de
verschroeide steppe opgericht.

Dzjekazgan werd nog niet heelemaal onderzocht. Doch
de reserven die men er aI vóór de Revolutie meldde, wer'-
den reeds 53 maal grooter bevcnden, ,-la 8 jaar lange, nieu-
we opzoekingen. Deze koperlagen kunnen ryedijverén met de
beroemdste van de wereld, zooals deze van Rhodesië-Katan-
ga, in Afrika, of van het Oppermeer in Amerika. Men
voorzag dat tegen 1942 in Dzjekazgarr het eerste'lroper
zbu worden voortgebracht. Doch met den fascistischen inv.al
in 1941, werd deze teï'mijn .vervroegd. Hiermede werd een
nieuw en machtig nijverheidscentrum opgericht in de ver-
laten steppen van Kazachtstan.

***
De polymetalige nijverheid kende een nog groctere ont-

wikkeling. Reeds in 1936 was de loodvoortbreng'st, in ver-

Ëen l;inderl;rib in de hoofdfabriek »an Tsjintl;ent
íS. S. n. Kazachstanl.

l:if--jyb:I"f.or rtttn"Í-lint-. lung u_eruoert het erts ttit de mijn
<< §(don » nu(tr de lubriel;, í,{. S, S. R, -u«n .yoorrl_OsseÍiè1)

Onder de Sovjetmaeht _heeft de bewerkirg van deze pro_
dukten ook een ongekende vlucht genomen.-

Onder het tsarisme was deze nijverheid praktisch onbe_
slaand. In de Sovjet-Unie- echter heeft'zij'een zoodanige
vlucht genomen, vooral_in den lncp van het laatste vijfjarei_plan, dat hoofdzakelijk g_ericht was op de ontwii'kkeling
ervan, dat een speciaal volkskommissariàat voor de indus-_
trie. der nielijzerhoudende metaJen werd opgericht.

Tijdens het tweede vijfjarenplan werd'àe aluminium_
produktie in de U.S.S.R. meer dan 40 maal verhoogd!, nl.van 900 ton in 1982 tot 82.100 ton in 1932. DergetijX ont_
wikkelin-gskromme is vo_orzeker in geen enkel lan-d sekend.Sindsdien is in den Oeral een réuzen_aluminium_-kombi-
]lXuljli^I^""king ge.treden d ,t de bauxiet _ tr)epen van
<< EoooKapJe » ontgtnt.
_ Vroeger jaren wa^g de Oeral aanzien als de voornaamste
basis vocr_ de koperproduktie. Hij heeft nog niets van zijnbelang verloren, doch in plaats van de reeks"kleine verbroi<_
kelde bedrijven, waar het metaal gesmolten werd in kleine
water-jackets, die men spottend ,.iamovars >> noemde, wer_den machtige kombinaten opgericht te Krasno_Oeralsk ente Sredne-Oeralsk, De oudè fabnieken van Karabasj enKirovograd werden heelemaal omgevormd en vergroot.In de kopergieterijen van den óeral werd de smelt_tech-niek in de water-jackets grondig verbeterd, en er werden
nieuwe methodes ingevoerd, o.a. voor het verrijken van heterts en het aatvoeren bij middel van àveefbakken, en het
smelten in vuurvaste ovens.

De fabrieken voor het verrijken van het metaal werden
overal in de nabijheid van de werkhuizen in den Oerql, daar
waat zíj voorzien zijn van vuurvaste ovetu,, opg:ericit. tn
1937 werd ö8,6 Vo van het koper in cleze ovens gewonuen.

De Industrie der Í
metÍ
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Het gemiddelde per m2 oppervlakte ovenbodem bedroeg
7932 7,2 ton en in 1937 2,3 ton, in plaats van de bij het

e:l voorziene 2 ton.
Het is interessant te vermelden dat in drie eeuwen
jds, van 1640 tot 1937, in den Oeral (inbegrepen de vroe-
)re goevernementen Orenburg en Kazan) er op het grond-
)bied van het huidige Basjkirië, ongeveer 1 miljoen to:
)per gesmolten werd, waarvan 360.000 ton, hetzij meer
n 30 Vo, op 15 jaar tijds, nl. var. 1922 tot 1937.
In 1937 was 67 c/c van alle koper in de U.S.S.R. vervaar-
gd, afkomstig van den Oeral, en zijn reserves zijn nog
eeds onberekenbaar.
De Sovjet-aardkundigen hebben evenwel nieuwe reserves
)vonden -n Kazachstan e.,r i.n Midden-Azië, nl. in Bachasj.
zjeskazgan en Almalil(. Deze rijke koperlagen werden on-
iddellijk in uitbating genomen. Op 25 November 1938
vam de eerste rookwolk uit de 130 m. hooge schoulv valr
) werkhuizen in Balkasj en zij verschaften aan het land
: erste 45.000 ton koper.
De smelterijen van Balkasj worden bevoorraad door de
oöenradm;jnen, die op 18 km. afstand van de fabriek zijn
:legen, en die voorzien zij:1 van de beste technische uit-
rsting van de heele \À'ereld. In dit stadje wonell meer dan
000 mijnwerkers met hun geZin. Het werd midden in cle
:rschroeide steppe opgericht.
DzjekazgarL werd nog niet heelemaal onderzocht. Doch
) reserven die men er al vóór de Revolutie meldde, wer'-
rn reeds 53 maal grooter bevcnden, ::a 8 jaar lange, nieu-
e opzoekingen. Deze koperlagen kunnen ',yedijverén met de
rroemdste van de wereld, zooals deze van Rhodesië-Katan-
r, in Afrika, of van het Oppermeer in Amerika. Men
rcrzag dat tegen 1942 it Dzjekazgan het eerste koper
ru worden voortgebracht. Doch met den fascistischen inval

1941, werd deze termijn .vervroegd. Hiermede werd een
euw e:l machtig nijverheidscentrum opgerlcht in de ver-
ten steppen van Kazachtstan.

**+
De polymetalige nijverheid kende een nog groctere on'--
ikkeling. Reeds in 1936 was de loodvoortbrengst, in ver-

DE SOVJT

gelijking met 1924, 47 maal gestegen; deze vai zink
42 maal.

De eene fabriek na de andere werd opgericht. Wij ver-
melden onder de voornaamste deze van Tsjimkent, die den
naam voert van M, Kalinin. IÍet personeel erwan werd ver-
eerd met de Leninorde voor de regelmatig.e uitvoering van
het plan en de voortbrengst van nieuwère en betere socrten
lood, alsrnede voor de modelorganisatie van het \Merk.

D6 polymetaal-lagen van deri Altai, hebben een buiten-
g'ewoon belang voor de nationale ekonomie van de U.S.S.R..
De rijkdom ervan is niet te schatten. En toa erts dezer
lagen behelst vocr 260 roebel waardevolle samenstellende
deelen, t.t.z. veel meer dan een ton erst van Dzjekazgan,
Alamialik, enz... Men vindt er goud, zilver, koper, zi:rk :n
lood.

De nieuw gevonden lagen 1e Ridder, Zfuianov, Bjeloöessov,
enz., werden ook tijdens het derde vijfjarenplan in uitbating
genomen.

In 1934 onderzochten de §ovjet-aardkundigen het schier-
eiland Kola, de bergpassen van den Nioedoeaiventsj (war
in het dialekt der Saam's beteekent: «Maagdber'g>>). Zij
brachten monsters erts naar Leringrad, waar zij onder-
zocht werden. De Regeering gaf aanstonds onderrichtingen
om de rijkciommen van het schiereiland Kola onmiddellijk
uit te bàten. De bouw van koper- ea nikkelkombinaten werd
verhaast. Vooral cle nikkeivoortbreD8st rvas van het hoogste
belang.

In 1933 werd in den Oeral de eerste nikkelfa.briek in
gebruik gencmen. Thans zijn er twee: een i:r het Noorden
en een in het Zuiden van den Oeral.

Reeds in 1939 nam de U.S.S.R. de trveede plaats in voor'
de voortbreng,st van :rikkel.

Onder het tsarisme bestonden. geen fabrieken voor trn,
nikkel of zeldzame metalen.

Nà de Revolutie werden zij door de Sovjetmactrt uit het
nietB geschapen, dank zij de volharding va.n de volkere:r
van de U.S.S,R.. Overal werden zij opgericht: in den Oerat,
Midden-Azië, Jakoetië, Verre Oosten, Hooge Noorden en in
den Kaukasut' 

*o* r

De Industrie der niet-ii zerhoutlende
metalen

Eert Iortdlabriek uun he.l regelmolig l:orrtbittturl ttart Riddcr

íS. S. R. Kazachsttut).
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I)en l;inderl;rib in d.e hooldfabriek »an Tsjíntl;enl
f§. §. R. Kazachstanl.



DE SOVJET-UNIE t

gelijking met 7924, 47 fl:.a;al gestegen; deze vai zink
42 maal,

De cene fabriek na de andere werd opgericht. Wij ver_
melden onder de voornaamste deze van Tsjimkent, die den
naam voert van M, Kalinin. Het personeel erva:r werd ver-
eerd met de Leninorde voor de regelmatige uitvoering. van
het plan en de voortbrengst van nieuwère en betere socrten
Iood, alsr-nede voor de modelorganisatie van het werk.

De polymetaal-lagen van deri Altai, hebberi een buiten-
gewoon belang voor de nationale ekonomie van de U.S.S.R..
De rijkdom ervan is niet te schatten. En ton erts dezer
lagen behelst vocr 260 roebel waardevolle samenstellende
deelen, t.t.z. veel meer dan een ton erst van Dzjekazgan,
Alamialik, enz.., Men vindt er goud, zilver, koper, zirk en
lood.

De nieuw gevonden lagen 1e Ridder, Zirianov, Bjeloöessov,
enz., werden ook tijdens het derde vijfjarenplan in uitbating
tenomex,

In 1934 onderzochten de Sovjet-aardkundigen het schier-
eiland Kola, de bergpassen van den Nioedoeaiventsj (rvat
in het diatekt der Saam's beteekent: « Maagdber.g >>). Z1j
brachten monsters erts naar Leringrad, waar zij onder-
zocht werden. De Regeering gaf aanstonds onderrichtingen
om de rijkciommen van het schiereiland Kola onmiddellijk
uit te bàten. De bouw van kopet'- ea nikkelkonTbinaten werd
verhaast, Vooral de nikkeivoortbrengst was van het hoögste
belang.

In 1933 werd in den Oeral de eerste nikkelfabriek in
gebruik g:encmen. Thans zijn er twee: een in het Noorden
en een in het Zuiden van den Oeral.

Reeds in 1939 nam de U.S.S.R. de tweede plaats in vcoi'
de voortblengst van nikkel.

Onder het tsarisme bestonden. geen fabrieken voor tln,
nikkel of zeld,zame metalen.

Nà de Revolutie werden zij door de Sovjetmacht uit het
niets geschapen, dank zij de volharding van de volkere:r
van de U.S.S.R.. Overal werden zij opgericht: in den Oerar,
Midden-Azië, Jakoetië, Verre Oosten, Hooge Noorden en in
den Kaukasus.

Een loitdlabriek uun hel regelnrulig l;otnbittunl r,'nrt Rídder
(.S. S. R. Kazachsttttt).

Een orbeíder aan het werl; in de kopcrfabriel; Písjma (Oeral).

Tijdens het tweede vijfjarenplan werd de kopervoort-
brengst verdubbeld, deze van lood steeg 3,3 maal, varl zink
5,7 maal, enz., In 1936 werd 7,7 /o van alle produktie van
niet-ijzerhoudende metalen door nieuwe werkhuizen ge-
loverd.

Íl-et derde vijfjarenplaJr bracht echter ee:l noB g:rootere
ontwikkeling. In vergelijking met 1937, was de produktie
(toen de oorlog uitbrak), van koper 2,5 maal verhoogd,
cleze van aluminium 4 maal,

Tijtiens het eerste halfjaàr 1939 verhocgde de produktie,
i:r vergelijking met dezelfde periode van 1938, met L4,L ok.

In April 1939, werden door delr Oppersten Sovjet van de
U.S.S.R. 679 Orden en onderscheidingen toegekend aan de
werkers dezer nijverheid.

Onder de voornaamste stachanovisten in deze nijverheid
vermelden wij: Samochvalov, volkskommissaris voor de nij-
verheid der niet-ijzerhoudende metalen, gewezen bestuurder
van de aluminiumfabriek van Volchov; verder, Alexander
Batalov, een eenvoudig werhman, die in de kopermijnen
van den Oeral, rieuwe arbeidsmethodes uitvond, waardoor
de pioduktie beduidend werd opgevoerd. Honderdduizenden
arbeiders volgden zijn voorbeeld. Batalov kreeg de gelegen-
heid speciale kursusseu te volgen voor de vorming van
Ieidend personeel in de nijverheid. .Hij staat thans aan het
hoofd van een zeer belangrijke mijn.

Een ander stachanovist, Ls Bobov, die door een nieuwe
arbeidsmethode jn de goudmijn, op 3 of 4 maanden, de taak
va:l een jaar volbrengt.

Het uitbatingspotentieel van de koper-, Iood-, aluminium-
rnijnen, e,a., heeft een nog grooter belang gekregen door
hel feit van den fascistischen aanval op het land van het
socialisme. Zooals overal in de U,S.S.R. hebben de arbeiders
ook hier gezorgd voor het eenig passende antwoord aan de
hitlerhorden: de velhooging der produktie om den vijancl

Liet-ii zerhoudende

te verslagen,



De Joden i

aan den oyerkan[ v.rn den O*"dl
I
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_ Einde 1941, begon de Sovjet-Unie de door Hiiler bedreigde
Joden uit West-Oekraina, WiLRusland en Noord_Boekovina,
over te brengen naar het vredevolle Centraal_Azië.

Van Bialistok tot Samarkamd en van Minsk tot Atma_
Ata waren, sinds het uitbreken van den oorlog 1,5 miljoen
Joden die de wijk namen voor de Hiileriaansche
bedreiging. Dank zij d.eze 3.000 km. verre verhuizrng
werd aan 1.600.000 Jcden de wreedheden van de gaskamers
en massagraven gespaard, waaraan menige hunner minder
fortuinlijke broeders ten offer vielen.

Velen hunner waren Sovjetburgers sinds de Revolutie,
andere:r enkel sinds de laatste jarcn.'Zíj vormden tijdens
den oorlog de nieuwe bevolking van.verschilleride steden,
waaronder vele oude steden met bazaars en moskees, terwijl
andere hun intrek hadden genomen in moderne nijverheids-
centra, meestal in de Turkmeensche, Oezbeeksche, Iílazak-
sche, Kirgizische en Tadsjiksche Republieken.

Zelfs ten tijde der Tsaren waren er kleine Joodsche neder-
zettingen in deze deelen van het land. Velen onder hen
spraken een Perzisch dialekt. Zij bouwden er sJmagogerr,
waarvan de befaamdste deze van Bochara was, die zes hon_
derd jaar geleden werd gebouwd.

**r

DE VROEGDRE BEPEN,KINGEN

Vóör 1917, waren deze gebieden van het moderne leven
afgesloten. De heerschers waren Oostersche despote:I, die
hun machten van den tsaar hielden. De meerderheid van
ht volk leidde een nomadenleven, alhoewel hier en daar aan
katoenteelt werd gedaan ir de nabijheid van oude steden
die langs gevestigde banen lagen.

De Joden waren ten prooi aan strenge beperkingen. Zij
waren verplicht te leven in ghetto's, het was hun verboden
de eigenlijke stad te betreden, evenals het hun verboden
was een gordel te dragen, behaive dan een reep,

Het jaar 1917 bracht deze gemeenschappen meer, geluk
den zij in honderden jaren hadden gekend. Aan de verdrukte
minderheden dezer steden werd onmiddellijk recht op ge-
lijkheid verleend. De Joden kregen scholen waar Jiddisch
en Hebreeuwsch als voertaal werden gebruikt. Schouwbur-
gen, dagbladen en andere uitingen van een vrij volk, deden
hun verschijning'.

Vanaf 1930 kenden deze streken een groote industrieele
ontwikkeling. Alleen al in de Oezbeeksche Republiek -waar vroeger enkel hand-manufacturen van ambachtslui €n
handswerklui bestonden - werd vastgesteld dat deze reeds
in 1938 een nijverheidsproduktie kende die grooter was dan
de gezamenlijke industrieeie produktie van het naburige
Afganistan, Turkije en Iran (Perzië),

Er werden vier nieuwe krachtstations g'ebouwd, waarvan
een met een vèrmogen van 270,000 kilowatt. In dit laatste
werden sommige turbo-generators. geinstalleerd die afkom-
stig waren uit het Dnjeprogress-station, vooraleer de Duit-
schers er de hand konden op leggen.

De Joden die naar deze streken afzakíen, werden er har-
telijk verwelkomd. Voedsel, kleeding en huisvesting werd
ter bescllikking gesteld van deze uitwijkelingen. De Kollek-
tieve hoeven uit deze gewesten namen Joodsche weesjes aan.

RECHT, GEDN LIEFDADIGHEIT)

Het was echter geen liefdadigheid dat dit volk ten deel
viel. Een groot aantal dezer uitgeweken Joden kenden
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vroeter geen beroep, doch toen werd hun de kennis van
handrge werxlui en kundige burgers bijgebracht, waardoor
zij hun land en zi.c}rzelf hielpen.

De ondervinding opgeclaan door 600 ui1 polen, West_
Oekraina en Bessarabrë uitgeweken Joden, die een neder..
zetting vormden in Krasnovardeisk, in het distrikt Samarh-
iand in Oezbekistan, is een typisch voorbeeld. De meesten
hunner begonnen meL ongeoefenden arbeid in de suiker-
raffinaderijen. Zij werden door het bestuur bijgestaan om
hu4 beroepskennis op te vceren, zoodat velen hunner thans
gespecraliseerde werklieden - machinisten en scheikundi-
gen 

- in de suikernijverheid waren.
Velen zijn van bezigheid verairderd en vinden thans meer

belangstelling in hun nieurv ieven dan in het vroegere. Julik
Kerstel, helper in een lakenweverij te Krakau, oefent thans
het beroep uit van deskundige in het klasseern der suiker-
beeten; IJergen, een veekoop man in Bessarabië, is thans
elektrieker in de machrnekamers der suikerraffinaderijen;
NIendeI Fabiasj, een 50-jar:g meubelverkooper, is thans
<< 200 percenter » (Stachanovist, die tijdens zijn dagtaak
het werk van twee man doet) schrijnwerker. De vrouwen
ook hebben beroepen geleerd. Hun leven is gevulcl doer de
beiangstelling in hun nieuwe omgeving.

NIEUW I(UI,TUR,ENI, LEVEN

De uitwrjkeiingen brachten met zich het puike hunner
nationale kultuur uit hun vroegere geboorteland, en de
Sovjet-Joodsche kultureele en wetenschappelijke leiders wa-
ren het werktuig voor de herinrichting van het scheppend
leven tusschen dqze nieuw-gekomenen, De schouwburgen,
kunsten en wetenschappeir bloeiden, zelfs midden in den
bloedigen oorlcg. Er q,elden Joodsche afdeelingen opgericht
in de Vereenigrng der Schrijvers. In Oezbehistan waren de
leidende figuren Solomoir Michoels, de beroemde tooneel-
speler en schrijver, en David Bergelson, een vooraanstaand
Joodsch schrijver van de Joodsche gemeenschappen uit de
Oekraina en Bessarabië. IIun taak bestond niet alleenlijk
in het kultureele werl< levendig te houden onder de uit-
wijkelingen, cioch eveneens te wljzen op het aandeel dat de
ioden namen in den oorlog, Bloemlezingen varl verzen en
proza over de heldendaden van Joden in den oorlog, werden
in het Russisch, Jiddisch en Oezbeeksch gepubliceerd.

Befaamde Joodsche schouwburgen - 
inbegrepen het

Joodsche Kunsttheater, het Joodsch Operettengezelschap uÍt
Leniilgrad, en het Kiëvsch Joodsch Variété-theater, boeken
grooten bijval .in hun nieuwe tehuizen. De groote Joodsche
zanger, Koesevitski, gewezen hoorhnaap in de \Àfarschauer
Synagoog, heeft triomfontelijke rondreizen gemaakt tus-
schen de nieuwe :rederzettingen.

IV[enige Joodsche stukiren kenden een heropleving in cle
groctere steden, en in de Kazaksche Republiek werkten
zij onder de leiding van Ida Kamirxkaia, de beroemde
Poolsch-Joodsche tooneelspeelster. Onder de populairsre
stukken noemen wij « Mirele Efros >> en << Chasie, de Wees »,

van Jakob Gordin.
Wat een tegenstelling dus in de manier waarop de Sovjet-

Unie vrijheid en gelijkheid brengt onder de volkeren die
eeuwen lang, de zondebckken waren voor iederen despoot.

t
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Hoe de l(azachen hun
65 SAHARA ))

omvormtlen
In de taal der Kazachen beteekent << koemi >> zand. Er

zijn uitgebreide zandvlakten in Kazachstan, en zij hebbee
in hun tijd veel schade veroorzaakt. Dit dorre land streKt
zich uit over een oppervlakte van honderden vierkante ki-lo-
meter. Doch getlurende de eerste jaren van den oorlog
herinnerden cle Kazachen zich dat in vroeger tijden, de
nomaden-v:edrijvers de gewoonte hadden hun vee te laten
grazen in de wcestijn, en dat het voedsel vond onder de
sneeuw.

Lr der waarheid, eenige kudden schapen hoeden om te
grazen is een ding, doch wintervoeder vinden voor duizen-

\r. - 
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den stuks vee, is '"vat anders. En er u'as een buitengewoon
snelle uilbreidrng in clen veekweek te Kazachstan, sinds den
oorlog was uitgebroken. Het voederpl'obleem begon nijpend
te worden.

Er werd besloten dat' kudden zouden gtaze in den
Moejcen Koemi woestijn, die onder den naam van << Kazach-
sche Sahara >> een duivelsche reputatie had gewonnen. Een
wetenschappelijke expeditie rverd vooruit gezonden, verge-
zelq door giijs-gebaarde veekweekers, kleinzonen van de

nomaden, d-e vroeger hun kudden gingen'hoeden in het
zand.

Weldra kwam er goed nieuws uiL de woestijn: « Weiden
staan rn de Dtoemen tusschen de duinen van Moejoen Koerti.
Het water in de outle bronnen is zcet en zuiver. >>

He1 experiment was buitengervoon gelukt' De dieren die
in de l\loejoen Koemi hadden overwinterd, waren zooveel in
gewrchc luegeno*en toen de tijd was aangebroken, in de

rente, om terug te keeren, dat het land en het front een

bijkomende hoeveelheici van 60 wagons vleesch kregen, zon-
cler eenige urgave vcol' het voeder. De overwintering in de

rvoestign bracht aan de kollekiieve hoeven een besparing
van 67.000 ton hboi.

ZANDVLAK'IEN OIIGESCIIAPEN TOT \VEIDEN

Dit gebeurde in het eerste oorlogsjaar. Tijdens den twee-
den oórlogswinter werden ?00.000 stuks groot hoornvee,
schapen, giiten, paarden en kameeien de woestijn ingezon-
oen àm'ei te gràzen. Natuurlijk i5 de organisatie voor het
wintergrazen thans heelemaal anders dan in vroeger jaren'
De noíaden trokken de woestijn in op eigen risiko' Ziin
tenL en eeni8e krachtige schapershonden, waren de eenige

bescherming waarover hij beschikte. Hij dwaalde vaÏI plaats
tol plaats. Het zand vertelde meer dan een tragedie over
bevrïren menschen en verdwaald vee dat den dood vond'

Nu echter, is het wintergrazerL in de woestijn georgari-
seerd zocals ieder andere groote onderneming in een Sovjet-
Staat. Nederzettingen werden opgericht, en op een behoor'-

(l'eruolg bl:' 8')
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T.ILNTVOOIiSTELLINGEN

Antwerperl. - «Coliseun)». I Gosselies, - o91néo''
Avseleri-Mine. - "Palacer). I LeoeDer8. - «Lroo».
Ëà#Àïàó;d.:' - ,. Riit,;. ï l,uix. - << cineac "'
ëffi"t"ö-: upàËii au I riett...- «Mo-v-v». 

.

Film ». I ]{_"."yil.. - « }r_lilstic »'
Wilriik, - << Trianon ».

De Soviet-film << De Regen boog >> wordt van 13 l"ot

Juli in de volgencie zalen v ertoond :
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Over het proees te Moskou
De Kanadeesche pers legt in haar komrnentaren den

nairul< op het feit dat de betichten hun wandaden hebben
bekend.

Het Amerikaansch dagblad « \d'ashington Star >>, schrijft:
Indien dergelijke daden waren bedreven in de zone der
Engelsch-Amerikaansche legers, dan zouden de beschuldig-
den zekerlijk vocr de militaire rechtbanken zijn gedaagd. »

De New-Yorksche radio, sprekende over het proces, heeft
bijzonderlijk de aandacht zijner luisteraars getrokken op
he; feit dat de vertegenwoordigers der geallieerde landen en
geheel de internationale pers zijn toegelaten om de debat-

ten te volgen.
De Zweedsche pers van haar kant, signaleert dat 12 van

de 16 betichten volledig schuld hebben bekend en dat de
Poolsche rcgeering te Londen onherroepelijk gekompromi-
teerd is.

De Amerikaansche korrespondent Steel, beschrijft in een
kommentaar over'het proces te Mcskou, de roodlottige ak-
tiviteit van den fascistischen agitator, generaal Okulitzki,
een der betichten. Steel onthult, dat Okulitzki zich reeds rn
1943 heeft gewijd aan de sabotage van het aanleggen van
basissen voor cle levering van Engelsch oorlogsmateriaal,
dat over Iran naar de U.S.S.R. werd vervoerd. Steel toont
vervolgens aan dat Okulitzki het hoofd is van een geheime
ant!-Sovjet-organisatie (Eenheid vcor den Gewapenden
Strijd), rlie in de drie laatste jaren talrijke Poolsche militai-
ren, verdacht van sympathie tegenover de U.S.S.R. heeft
doen verdwijnen en vermoorden.

UIT DE PERS
Het Engelsche dagbiad « Tribune », schrijft in een kom-

mentaar over de aanhouding va:r den Poolschen dagblad-
schrijver, Dr. Jagodzlnski, l<orrespondent van het agent-
schap Pol-Press (regeering van Warschau): << Het gaat hier
om een onnoemelijk fascistisch Manceuver, cp het oogenblÍk
dat de oorlog in Europa geëirdigd is en het fascisme ver-
pletterd. Bovendien laat men aan de Poolsche regeering te
Lonrlen toe Polen aan te werven en aldus de effektieven
van haar leger te verhoogen. Men mag zlch dus afvrage:r
tegen w.ie dil leger zal te strijden hebben en waarom het,
nu Duitschland verslagen is, nog van het recht op extra-
territorialiteit in Engeland btijft genieter ? Men kan zich
gemakkelijk vocrstellen hoe de Russen deze lange en vol-
Éardende bescherming verklaren. Indien wij Engelschen, de

achterdocht van de U.S.S.R. :riet willen versterken, dan
moesten wij, sinds lang reeds, een einde hebben gesteld
aan clezen absurden toestand.

WARSCIIAU
Het agentschap Pol-Press heeft een nota gepubliceerd

van het ministerie val Rechtswezen' betreffende de vernle-
tiging van een bende Poolsche fascistische terroristen, die
dót uitmaatten van cle groepeering << Gewapende Nationale
Strijdkrachten >>. Deze terroristenbende bestond uit meer
dalr 200 teden, hijna allen voorzign van automatische wa-
pens. In Maart 1945, deed deze'bende een expeditie tegen
àe patriotische militie en doodde verschillende miliciens'
Dezè organisatie vermcordcle insgelijks demokratische per-
sondiiteiÍen in de verschillende streken uit Polen. Geheel
cnglangs, op 6 Juni, heeft deze bende bij verrassing het
doip Vjerchovni overvallen, waar zii 194 personen' waaron-
der 66 kl,rcleren, vermoorcl'den. Om aan deze terroristische
praktijken een einde te steilen, heeft de regeering een ge-

iurp"tà. afdeeling op hun spoor gezonden-die, op 11 Junr,

Jezie orgat isatie treórt vernietigd door 166 bandieten uit
te roeieí. Het hoofd ervan, Stanislaw Sokol, werd toen ook
gedood, evenals zijn adjuCant, « kapitein » Szari; 41 ban-

tieten werden krijgsgevàngen gemaakt. Onder het buitge-
maakte materiaal bevon<len zich onder andere vijf zware

machinege'v!'eren en vijf lichte'

ECITOS



. DE SOVrËt-UÍ{tÈ

-

Hoe de l(azachen hun SAHARA oàvormden (vervolg van blz Z )lijken afstard van de warme vilten woontenten, werden i goedere:r, medikamenteri, post en nieuwsbladen. Deze boeren12'000 schapenkooien en- andere schuilplaatsen gebouwd | íeekweet-t<olchozen leveri hier met hun familie, en hebbenvoor de kudden. Wanneer $e ptgrrn buitengewoon woest was, I aan niets gebrek. Vele jongeren hebben zich ontw.ikketd totzochten de kudden hun schuilplaatsen op. I seëxneriménteerde veeliweËker", bekwaam om al de moei-
lijkheden en ongemakken var het woestijnleven, te verdurenEEN NETIVERK VAN BRONNEN I 
-o. .ra.* uarid" hoeder Asilbekov, ,ui d" kolchoz Kzitok-

I tiabr, in het distr.ikt Kokterek, rs beroemd van aan de
Geweldige stocks voeder, door de farmers << verzekerings- | banten van den Belchasj' tot de voetheuvels vaa Tiansjan.

fondsen >> genoemti, worden opge§tapeld tegen den tijd d;l I tiiaens de eerste maandèn.van den winter lg43-44 koo§ hijvorst of sneeuwstorm het grazen onmogeiiik maakt. Er is I zulke prachtige weiden, dat het gewicht van zijn veestapef
ook geen gebrek aan water' - 782 nieuwe bronnen werden I oie ouizena tó:r woog, met honderd ton vermeerderde.
aangeboord in de overwinteringsstations. Een talrijke staf I Door hun bezielend werk hebben de Kazachsche .veehoe-
veeartsen is beschikbaar gestelcl over 18 stations. I ders, Oe woestijn gedwongen vleesch, wol, boter en leder te

Deze veehoeders leven in de woestijn hun eigen leven. I leveren.
Bijna iederel dag komen kàravanen kameelen, het beproef- | rn rs+l heeft de Kazachsche republiek cle kudden vee,
de en trouwe woestijnschip, aan met voorraden, verbruiks_ [ aie in de wcestijn grazen, opgedreven tot 8.000.000 stuks.

Wl FHtsen uit de l.ffi
' De zesde zitting van den Cppersten Sovjet van de
R, S. F. S. R., is in het Kremfir geopend. Het betreft hier
dus eigenlijk het Parlement van de Russische F ederatieve
Socialistische Sovjetrepubliek.

730 afgevaard.lgden, uitgekozel onder de keur van het
Russische volk, nemen, onder het voorzitterschap van
Zjdatov, aan de werkzaamheden dee.l.

De begröoting van het loopende dienstjaar bedraagt 29.5
miljaid roebel. .lJeze som zal grcotelijks worden aangewend
voor den heropbouw en voor het meterieele en kultureele
welzijn dcr bevolkingen, 

* E &

De helden uit den strijd zetten zich lerug aan de studie.
Àan de Akademie << Ilroenze >) worden thans de toelatings-
examens afgenomen. Ho:rderden offi.i€ren, waaronder
twintig helden van de U.S.S.R. hebben zir.h aangeboden om
hun kennissen te verrijken. Het meerendeel der kandidate:r
zijn jongelingen, tusschen de 22 en 28 jaa-, van alle natio-
naliteiter: Russen, Oekrainers, Gecrgiërs,, Joden, Tataren,
eíz.,.

fn de U.S.S.R. bestaan ongeveer 720 inctellingen voor
hooger onderwijÉ. De-studenten genieten vocr het meeren-
deel over een studiebeurs. Er zijn gewone en rpeciale beur-
zen.'Deze laatste worden toegekend aan buitengewoon be-
gaafde elementen. De ivÍoskousche Hoogesch.ol telt meer
dan 5.000 studenten. Allen genieten van een studiebeurs.

De speciale beurzen laten aan de studenten toe op ruimil
wijze in hun behoeften te voorzien hoewel de gFwone beur-
zen reeds toereikend zijn om in hun onderhoud fe voorzien,
zonder zijn toevlucht te moeten nemen .tot de materieele
hulp der ouders.

De studenten genieten bovendien over talrijlre andere
tegemoetkomingen, zooals: maaltijden aan verminderden :prijs, goedkoope huisvesting,. plaatsen bij vertooningen
enz... Kortom, al de houders eener beurs verkeeren in de
mogelijkheid zich te voeden, te kleeden, te huisvesten e:r
zicÈ ailes aan te schaffen dat noodzakefijt is vÀr;; \
studies. Boven<lien houden talrijke studenten zich onledig
met studiewerken en opzoekingen i:r de hoogeschool zelf;
zij werken in de laboratoria waar zij de leeraren bijstaan.
AI deze prestaties worden betaald, en de genothebbers krij-
gen aldus de mogelijkh3iC om hun standing te verbeteren.l***

De plannen voor den heropbouw der stad Rostov zijn
g:ereeC. Deze voor de hoofdstad van Litauen, Vilna, zijn ook
beëindigd. Vilna zal mooier word'en, en de oude monumeticn,
die dagteekenen van meerdere eeuwen her, zullen g'etrouw
heropgebouwd worden; het oude kwartier zal gezonder wor-
dsn gemaakt door het aanleggen van parken.

Te Lenlngrad werken duizenden inwoners aan de zijde
van gespecialiseerde arbeiders, om de stad terug in goeden
§taat te brengen.

De haven van Taganrog is heropgebouwd en de eerste
schepen hebben er aangelegd,

Te Stalino is een sepeciale kommissie bijeengekomen om
een ontwerp in te studeeren strekkende tot een snelle
oprrriming der mijnen in de streek.

In Wit-Rusland, waar de .vernietigingen buitengewoon
ernstig zijn, gaat het werk zijn vollen g'ang, zoowel op her
platteland als in de. groote steden, zooals Minsk en Vjtehsk,

De fabriek van smeerolië van .Konstantinovka viert
haar 75et verjaardag. 76 jaar geleden was deze fabriek en-
l<el een laboratorium onder het beheer van den beroemden
Russischen scheikundige Mend'elejev. VerleCen jaar heett
deze fabriek aan het Roode Leger 40 treinan smeerolie boven
het plan geleverd.

De groote aanleg- en heropbopwwerken rverden in de
groote havens van de U. S. S. R. ondernomen: te Odessa,
Novorossisk, Leningrad, Riga, Talinn, eÍrz... AI de groote
havens van de Sovjet-Unie zullen met ue modernste uitrus-
ting voorzien lvorden ten einCe den bloei van de Sovjet-
scheepvaart te bevorderen.

SPORTNIEUlilS
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