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Sinds 9 Oogsi, te m.lddernacht, bevindt de Sovjet-Unie

zich in ooriog met Japan, Deze historische beslissing - de
laatste étappe die moet leiden naar de definitieve likwida-
tie van het fascisme in de wereld - is de onvermÍjdelijke
ontknooping van de ]atente spanning die sinds jaren de
Japansch-Sovjetsche betrekkingen vertroebelde, en het lo-
gisch gevolg op het besluit van de U.S.S.R. van Donderdag
5 Àpril 1945, toen het neutraliteitsverdrag met Japan werd
opgezegd.

Het ultirhatum van 8 Oogst Ll. dat tegelijkertijd te
I[oskou aan den Japanschen ambassadeur en buitengewoon
gevolmachtigde, den heer Sato, en door den §ovjet-ambas-
sadeur te Tokio aan de Japansche regeering werd overhan-
digd, luidt als volgt:

« Na de nederlaag en de kapitulatie van het Hitleriaan-
scle Duitschland, is Japan de eenige groote mogendheid
gebleven die nog'voorgeeft den oorlog voort te zetten.

» Het ver'zoek tot onvoorwaardelijke kapitulatie door de
drie nre.chten -- Vereenigde Staten, Engeland en China -op 26 Juli ingediend, werd door Japan afgewezen en het
aanbod van de Japanscire regeering aan de Sovjet-regeering
om als bemiddelaar op te treden in den oorlog iÀ het Verre
Oosten, is ongegrond geworden.

>> De weigering van Japan om te kapituleeren in over-
weging nemend, hebben de Verbondenen aan de Sovjet-
re8eering het verzoek gericht om zich aan hun zijde te
scharen in den oorlog tegen den Japanschen overweldiger,
waardoor den duur van den oorlog zou worden verkort, het
aantal slachtoffers verminderd en bijgedragen worden tot
een sneilere herstelling van dqn wereldvrede.

» Getroulv aan haar verplichtingen jegens de Verbondenen,
heeft de Sovjet-regeering hun aanbod aanvaard en heeft
zich bij hun verklaring van 26 Jufi 1945 aangèsloten.

» De Sovjcl-regeering is van meening dat een dergelijke
politiek van harentwege het eenige middel is voor een snel-
ler herstel van den vrede, om aan het Japarxchs volk nieuwe
offers en nieuw lijden te besparen en hot de gelegenheid
te geven de gevaren en de verwoestingen die Duitschland,
na zijn weigering tot onvoorwaardelijke kapitulatie onder-
ging, te besparen.

;> I{et vcolafgaande in overweging nernende, verklaart de
§ovjet-regeering dat vanaf g Oogst 1945 de Sovjet-Unie zich
in staat van oorlog zal bevinden met Japan. >>

Het besluit van de U.S.S.R. om Japan den oorlog te ver-
klaren, is te'r,ens het gevolg van een verzoek van de Engel-
sche, Amerikaansche cn Chineesche regeeringen, nadat
Japan het 'r'erzoek tot kapitulatie van deze beide laatsten
had afgervezen. Deze clrie regeeringen zijn terecht van
oordeel dat een ingrijpen vanwege de Sovjet-Unie den oorlog
in het Verre Oosten op aanzienlijke wijze zou verkorten en
den vrede op a.arde bespoedigen.

IIun rrerzoek is een akte van vertrouwen.in de volkeren
van de U.S.S.R., die zich als de kampioenen van den vrede
hehbcn ontpopt.

De oor:ogsverklaring van de Sovjet-Unie aan Japan moet
ongetwijfeld leiden tot een nog inniger verstandhouding,
samenlverking en begrijpen tusschen de « Big Three », van
rvier vercler gedragingen het lot van den wereldvrede afhan-
kelijk is.

OngetrviJfeld worden hiermede degenen teleurgesteld die
hoopten dat cie oorlog in het Verre Oosten vroeg of laat zou
leiden tct een konflikt tusschen de Sovjet-Unie en de Anglo-
Amerikaansche volkeren, wegens zoogezegde belang:enteg:en-
stellingerr en invloedssferen. Het is een laa,tste vingerwijzing
voor de vcrkapte fascisten in alle landen, die door hun anti-
Sovjethetze nog steed5 trachten de verstandhouding der
denrokratische volkeren op onverantwoordelijke rvijze in
gevaar te brengen.

Na de uitspraak van het Engelsche volk bij de'jongste
verkiezingen .en het afsluiten van de konferentie van
Potsdam, wadr belangrijke beslissingen werden genomen in
verband met de organisatie van de verschillende vredes-
problemen, zijn wij gerechtigd, na het in het strijdpark
treden van de Sovjet-Unie tegen Japan, de rneest optimis-
tische verwachtingen te koesteren wat betreft de toekomst
der menschheid.

'Wij kunnen niet nalaten nogmaals te wijzen op de talrijke
offers en de zelfverloochening die het Sovjet-volk zich heeft
getroost en opgelegd door deze oorlogsverklaring: na vier
lange jaren het voornaamste gewicht te hebben getorst van
den aanval der Duitsche oorlogsmachine en haar satellieten.
heeft het terulotte de vlag der overu'ínning gepiant te
Berlijn en het Hitleriaansche fascisme, vijand N" 1 en de
gevaarlijkste tegenstander der menschheid en der bescha-
ving, vernietigd. IIet geeft ons een gedachte van de groot-
heid en de macht'van dit volk dat na een zoo bloedige
aderlating, nog over de noodige stootkracht, elan en vooral
uithoudingsvermogen beschikt om den laatsten stormlopp
tegen de burcht van het m'enschrnteerend fascisme in te
zetten, na een korte vredespoos van amper 90 dagen.

Het past hier ook hulde te brengen aan de Sovj-'t-diplo-
matie, die erin gelukte om in de oogenbriikken van den
grootsten nood, toen Hitler de Sovjet-Unie verraderlijk
àanviel, he1 dreigend gevaar in het Verre Oosten te neutra-
liseeren door een verdrag af te sluiten tnet Japan. Velc
kortzichtigen zagen hierin, evenals in het pakt met Duitsch-
land, een « zamenzwering >> tegen de cverige landen. De
evolutie van het wereldgebeuren heeft evenlvel uitgelvezen
dat de Sovjet-Unie juist had geàen. Het pakt met Japan
heèft haar toegelaten al haar krachten en inspanningen te
koncentreeren op den Duitschen aanvaller.

Niet voor nieLs heeft §talin hulde gebrachl aan het
scherpzinnig en doeltreffend optreden van Molotov, volks-
kommissaris van Buitenlansche Zaken van de U.S.S.R.' door
te verklaren dat een minister van Buitenlansche Zaken dik-
wij^s beter is dan vercchillende divisies soldaten op het
front,

Wij denken het niet ,rn l"rury ontblcot om onze lezers
hler een kort rrverzicht te geven betreffende de evoluti-' der
Japansch-Sovjetsche betrekkingen.

Na de ineenstorting van de Centrale Machten in 1918,

begon Japan, samen met cie andere Verbondenen, aan de
intèrventiè en de blokkade tegen de nog jonge en militair
zwakke Sovjet-Unie. Japan ging over tot de bezetting van
Vladivostok, de Russische zeeprovincie Primorsk en van de

Noordelijke helft van het wegens zijn petrcleumbronnen
belangrijke eiland Sachalin. Dit was een pijnlijken toestand
voor het Russische volk dat aldís geamputeerd werd van
belangrijke nijverrr-eids- en landbouwprodukten, dit op een

oogenbtik dat het er geweldig behoefte aan had. Tot in 1922

cluurde deze bezetting, in welk iaar heq zegevierend Roode
Leger de Japariners terrrg op hun eiland joeg. Hiermede
waren de laatste int.erventionnisten uit het lancl verjaagd
en kon eindelijk aan den vredelievenden opbcuw worden
begomen.

Ín 1927 gebeurg er iets merkwaardigs: de wereld krijgt
kennis van een geheim Japansch dokument, het Tanaka-
Memorandum. Dit dokument zou den bijbel worden van het
JaDansch fascisme, evenals << Mein Kampf » den bijbel werd
uri, h"t Duitsche fascisme, waarin het toekomstige politieke
en militaire streven dezer landen w'erd uitgestippeld en

waaraan alle inspanningen en streven moest worden onder'
geschikt gèmaakt." Dit dokument verklsarde o.a. dat << in verband met de
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toekomst van Japan, een ocrlog met Rusland onvermijdelijk bekomen van een niet-aanvalspakt met de Sovjet-Unie. Dit
is >> en verder: « ten einde China te veroveren moeten we pakt werd op 13 April 1941 afgesloten en was geldig voor
èerst Mandsjoerije en Mongolië veroveren; ten einde de den duur van 5 jaren, onder beding dat zoo een der par-
§(ereld te veroveren moeten we eerst China veroveren. In- tijen niet zinnens w-as het te vernieur,l'en, de opzeg een jaar
ciieX §'ij dit bereiken zullen alle landen van Azië en de voorop zop gebeuren
Zuidelijke Zeeën ons vreezen en kapituleeren ». Een paar maanrlen na de onderteekening van dit pakt,

Een verrvittigd tegenstander is er echter twee waard. De werd de Sovjet-Unie verraderlijk aangevallen door Hitler-
Sovjet-Unie li;t da; ook nieit na de noodige realistische Het.pakt met Japan kree§ toen eerst zijn volle waarde, de

gevólgtrekkingen uit deze klare taal op te "maken, vooral Sovjet-Unie kreeg de handen in het Verre Oosten vrij, ten-
ioen àe « theorie » weldra in de praktijÈ werd omï;ezet. minste voorloopig; te m'eer daar Japan zichzelf voorloopig

Op 2g September lgBL begint iapan met de ver{rezenlij- ?,ou 
_onschadelijk maken door den verraderlijken aanval op

kin§ van hèt ranaka-plan, iloor. dè verovering van Manà- d_e vereenigde staten, die in December' 1941 tegen Pearl
s5oe-riie, dal in feite 

-drie 
Chineesche provi;ciën omvat. Harbour werd ingezet'

Jàpan maakte hiervan een marionettenstàat door er den in De snelle'en gemakkelijke suksessen in het begin, zouden

lgit afgezetten Chineeschen keizer weer op den iroon te echter de spanning weer opvoeren, vooral nadat Japan zijn
brengen. ' overecnkomsten in het pakt van 13 April 1941, niet heele-

van toen af aan zou het rythme versnellen, vooral daar maal nakwam. Door dit pakt had Japan zich verbonden om

de Westersche grootmachten Àun handen vol kregen met íle eenig,e r4aanden later over t:e gaan tot de likwidatie van
drijverijen van het opkomende fascisme "." "lrirur"ar"ii"i, 

de olie- en kolenmijn-koncessies in Noordelijk-Sachalin'
uiiter àn tutti quanÍi. Deze « enkele maanden >> duurden tot 30 Maart 1944. op

rn 1932 reeds vblgt de wreede aanval op sjanghaï. rn 19BB qi:i lr8 werd eindelijk bedoeld protckol onderteekend. Dit
wor.dt een begin geàaakt met den overval van froord-china, dgku]l.ent stelde de details vast waarbij de overdracht werd
door het binnenrukken van Jehol. De een bezetting votgoé geregeld van de Japansche petroleum- en koleirmijn-

op de andere totdat in 1937 Japan definitief aen àoïtog;er- ft,oncessies in Noord-sachalin, aan de regeering vajr de

kiaarrte aan China wegens een lncident dst het evenwöl zelf U'I' s.'R"

had uitgelokt. 
- Io 

'_9ï Pd,^1._§"1i?t-re-geering 
deze koncessies toege-

In dat jaar traden Japan, Duitschland en ltalië uit den slaa1=aen de Japaneesche regeering, dit voor een tijdpert<

volkerenbond, nadat zi3 ieeàs in 1g86 het anli-kominlern- van 45 jaren, t.t'2. dat zii eigenlijk ten einde liepen in 1970.

pakt hadden gesloten dàt er op gericht was de Sov3et-Unie Ten gevolge dus de overeenkornst van 30 Maart 1944'

te isoleeren om haar des te beter af te kunnen rrrït"n ;r, weld-26 jaar vóór den overeen8'ekomen tijd een einde gestetd

een nabije toekomst. 
- aan de Japansche voorrechten. dat een onbetwistbaar nadeel

Hoe reageerde oe sovjer-unie? rn le3r bestond d" g-:Jl::l Xff""#;: j,ïïAï"l3l"iï."0'1"'ï'"t:.1"1?ff1 Ï.ïïï'31i"ff
le Roode oor ogsvloot van het verre oosten "i! :-"-i "l\:l^" . p.rr.ti."i, Broot gebrek leed aan grondstóffe' wegenJ de
duikboot. Het was klaar dat hierin verandering moest k9 ' Ërrslf;.h_Amerikaansche blokkaclJ van het Japansche
men, en wel zeer spoedrg. Dank zij het wellukkct 

. 
u.rl, d" i"o[à."fu"0.

vijfjarenplannen en de daaruit voortvloeienQe fAys riltill; E;; andere onrechtstreeksche hulp aan de geallieerden,
tie werd er koortsachtig gearbeid aan de ver,ae{iSinS $91 rctrói A" vernieuwing der visscherij_óvereenkomst tusschen
lands. rn 1938 reeds was de Roode onderzeevloot Ju,l h,9i i"p^" u" de u.s.s.R., eveneens op s0 Ivtaart L944. Deze
Verre Ocsten machtiger dan de Japansche en.de Duitsche àuàrÉ""Xo*"t dateerde van Ín 192g. fn 1944 werd het ak-
samen. Vladivostok, het hart van de verdedrg'ing__ll..l"_t toàrí g"*i;rigd in het nadeel van Japan, door volgende
Verre Oosten, werd uitgebou\/d tot een machtige vesting, àiu*"f"",
uitgerust met kanonnen van 20 duim en meer; 

,d-e "_?i*9] 
-- 

íi+ loten voo' de ver.huring van vischkontrakten aan
gingsgordel werd noordwaarts uitgebreid tot^h€t_H,TII- rapanscire eigenaars werden ingitrokken, daar ztj geduren-
rneer, aan de grenzen van Mandsioerije, dat.-1!::-i^"pT^ ;;'t*;. achtËreenvolgende jarà niet waren uitsón;at;
schen invloec, een voortdurende bedreiging, Y91T1!^..P1 

-"uj Èet recht van de sovjei-organisaties oi jaarlijks
verdediging ',verd nog doeltreffender gemaakt_d?91 t:YY: rc-q,'i|-.iiiàir-u"J'u1à u*- o. ,ierhuring voortËornencle
nijverhèden en de opri,chtinq .van nieuwe :t:9:l-,^1":11: Jntíï.rg"t"" bij openbare verkoopingen;
sovjet-Haven, op den Amoer-stroom, en van III:PI:TI 

-'"jÏ"" 
verhooging, in vergelij-kin! met 1948, var- 6gto

Ëï íïi,ïï-:iÏff"i:ï:ï'"J"1ï11,1','Iïïliï!{:f,,öifu ;:Í,*ii*ÍU"frïa'' ""4óe 
àoor de Japanners in goud

sachalin werd een pijplijn aangelegd naar vladiv-oi^r-1l: tll "öï^à..ruru.rrkomst voorzag e\reneens dat tot het einde van
einde voor de noodige benzine te zorgen' t*i-"t"Yl:::u:.1: oelà oorlog het den Japaneezen en andere vreemdelingen
I'roote haven op u-et schiereilancl Kamsjtsjatka. werd ver- *--,-1 

,

sterkt en van vriegverden voorzien, zoodat ,I" ö:itrïli;"':; y^tlL::"" was in zekere zeegebieden van het verre oosten

de Japansche Koerilen-ëitanden onder r.o"t"ooïïuï";"^;or' l-:.-'.i":thtn' 
eveneens v'rercl in de gebieden a:'n de oostelijke

jet-ruchimacht kwamen te staan. kust vari Karnsjtsjatka en in het olinto,sl<-distrikt aJle

Begin 1988 *,aagde Japan een eerste steekproef,door een §Ëi,:ittJilï:cien 
tot het einde van den oorlog in den

aanval op de chineesche stad rbjang-koe-f*"tr.[i&ïÏJi; "ï;; beperkingen werden natuurrijk ingesterd met het

::iilï',ffji'}"ïl'31 YiïSi:H:ï-;3i iïlil; *^-t:^,** ï:ï.."f,,Xï.iï11f.,'"ïln:lf:*:.'a" 
sí"iut-unie en de

{líil"ïiii.f".i#ï:'"*ï.3f,1""f'.;"f,:ï &'.##il".ï'Ï 'ïà".rótt" ging Japan over tor de sruiting van haai arge-

gffi-:1i*,i;fiï'1*ï#'ffi#ttrij,i-1,ffiil 
ifli,{#i"ii*a*i',lr,lffrt';;**rifïP.:ïilïfr

":iï"ï :ïf,'i§8 
-;ï."i'àï.tLT#i1:;";""ï;'"à;"" 

"", k#;1, tfïi#1"i;;;;ru:nËl?, ïïXJffi:.#:
akkoord.

,"".*m#*=*3*+***.f""JïïJ*ïy,ï#;"?,.:ï i1ïi,ffi::,;ffiïffiiï:ïliïï#frï:q"ï$ftï{;
oost-chinegschen spooriveg, betaling oi" r'Et'ïi'"àÍ'^,Jià ;:ïïï3Ë§.;"ïéii,lïlfl,i;*:i.,1ï1t$l',t"ïïil$:,ïS;r','eerhield. .Unie. Boienclien haà Japan cle vijancleÈjkhedèir ingezet te-

In Mei 1940 reisl M. Matsuoka, toenrnalig Japansch Eer- gen cle Vereenigde Stafen en teten Groot-Brittannië, die
ste Mipister en minister van Buitenlandsche ZaJr.err, naar
Berlijn'om Duitschland's bemiddeling in te roepen voor het (Veruolg op blad'z' 6')



20 De filtÉtiemethodo.
De vergassing bij middel van de omloopmethode, die wij

hiervoren beknopt beschreven, biedt zekere schaduwbeelden
en kan aldus nieg word,en veralgemeend in al de kolenbek-
kens. fnderdaad, er moet rekening Behouden worden met
den aard van den grond, die de kolenlaag bedekt, en met
den aard zelve van de te bewerken kolen. (Helling der laag,
dikte, diepte, natuuikundige samenstelling van de kolen,
enz... ).

Zonder in details te treden zal het voistaan er op te wij-
zen daí, wanneer het er bvb. om gaat een ader van grocte
dikte uit te baten die evenwel dicht blj de oppervlakte ligt
en bedekt is fl-let een laag kleiachtige of zandachtige 8:rond,
dan is de omloopmethode praktisch moeilijk te vetwezert-
Iijken.

Inderdaad, onder dergelijke aardkundige voorwa.arden
kururen gebeurlijke instortingen van het terrein dat detr
ader bedekt, de oppervlakte bereiken en het gas laten ont-
snappen; de terreininzinkingen kunnen eveneens den toevoer
van versche lucht naar de gloeiende laag kolen afsnljden
en aldus de goede werl<ing'van den ondergronoschen gene-
rator in gevaar brengen.

Orr aan dit euvel te rrerhelpen, hebben de Sovjet-tech-
niekers meerdere. ander.e methodes uitgewerkt en beproefd.
Hiervan zullen wij enkel de filtermethode uiteenzetten, die
tot heden de beste blijkt te zijn, ten einde deze uile€nzet-
ting niet onnooCig uit te breiden.

Ziehier beknopt waaruit zij bestaat:
Men boort een reeks peilschachten tot aan de laag'. Deze

peilschachten worden volgens concentrische omtrekken ge-
boord, der:r.vijze dat de schachten 20 tot 40 m. van elkaar
vei-wijderd zijn (fig. 4). In de centrale peilschacht, evenals
in een cf twee nabur"ige, een dubbel concentrisch buizenstel,
en men steekt het vuur aan de kolen (door op den bodem
van den centralen pe,ilschachl gloeiende houtskool aan te
brongen en er zuurstof in te pompen). Zooals aangegeven in
fig. 5a, wordt het gaz geëvakueerd door de buitenste buis
en de lucht'roor de verbrandinS'wordt aanS'evoerd dcor de
binnenste buis.

Na zekeren tijd ontstaat er rond de uiteinden der concen-
trische buizen een luchUedige dat naarmate de evakuatie
van h,-t gas, vernleerdert. Onder de inrverking der warmte,

den de peilschach-
ten geschikt vol-
gens fig. 6 en op
afstanden die het
mogelijk maken
tusschenin hori-
zontale galerijen
(vuurgalerijen) te
g'raven met me-
chanische middelen
(gewoonlijk hy-

draulische).

De peischachten
L, 2, 4, 5 worden
vcorzien met con-
zooais hoog'er be-
centrische buizen,
schreven. De luchL
wordt bvb. langs
peilschacht 5 bin-
nengeleid, terwijl het gas v/ordt verzarnelcl in schacht 1, en
dat schacht n' 2 enkel dient voor de aansteking om dan
vervolgens te wcrden gestopt.

Het voorafgaandelijk aanbrengen van een weg voor het

*
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wordt de .kolen-laag ver-gast en droog.t over een steeds groo-
tere lengte uit. Diepe scheuren dóorploegen de aders en
veroorzaken de uitbreiding der vargassing. Om dit uitbrei_
dingsprocessus te verhoogen snijdt men geleidelijk de ont-
snapping van het gas in den eersten schacht af, tot men het
geheel afsluit. Op dit oogenblik dient de uitgepompte lucht
om de inwendige verbranding in de scheuren te voiden, die
weldra de uiteinden der naburige peilschachten bereiken,
langswaar dan de evakuatie van het gas gebeurt. (zíe Í.ig.
5b).

lVanneer gansch de kolenmassa rondom de centrale peil_
schacht opgebrand is, sluit men deze schacht en hetzéIfde
processus g'ebeurt met de nabrrrige schachten.

Door aldus met de cenLra"le sch*cht t-e beg-innen, wordt
de laag in concentrische cirkels uitgebaat, zooals aangege-
ven in fig. 3.

Om de gas-opbrengst te verhocgen, preconiseert men in
zekere gevallen de combinatie der t'À'ee methode.s (omloop
en filtratie).

Aldus volgens het ontwer.p van ,lngenieuf Tsjernisjev wol.-

1
l

b
I

i
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Fig. 5u.
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dour fngenieur
errakueeren van het gas en. d,e vergrocting der filtratie-
oppervlakte, veroorzaken vaak een nogal groote verhooging
val de produktie en een grootere regelmaat in de eval<uatie.

GEVOLGTREKKING
Wij hebben hier zeer beknopt de beide hoofdprocédés voor

de ondergrondsche vergassing der kclen beschreven. Ver-
schillende experimenten zijn in de tr.S.S.R. aan gang om
ze gebeurlijk te verbeteren of nieuu'e te vinden. Doch zooals
zij nu reeds geschiedt, kan de ondergrondsche vergassing
der kolen worden aanzien als een onafhankelijke nijveiheid,
voor w.e een schitterende toekomst is vr'eggelegd. Reeds op
het huidige oogenblik werclen indmklrrekkende uitslagen
geboekt.

Wanneer wij de werf van Gcrlovka (Donetzbehken) als
voorbeeld nemen, v'aar de arbeidsmethodes nog zekere pres-
taties in handenarbeid op den bodem der mijn vereischen,
mag men zeggerl dat de ondergrondsche vergassing der
kolen 5 tot 6 maal minder arbeiders-rnijnwerkers vereischt
dan bij een gewone uitbating.

Bovendien, wanneer men aan de oppervlakte de in het
gas Bewonnen koolstof uitrekent, stelt men het volgende
rendement vast: mijnen uitgebaat tloor vergassing 10 T,z-
arbeider', in plaats van bij de g'ewone mijmritbating
1T,/arbeider.

Het gebruik van gas-brandstof, zooals wij in heL begin
dezer uiteenzetting hebben uitgdlegd, is in veel opzichten
voordeelger. Wij voegen er aan toe dat het ook veel spaar-
zamer is.

Nemen wij het geval eener thermo-elektrische centrale.
Door het stoke[ met kolen te vervangen door stoken met

gas, bekomt men de volgende voordeelen:
IIet rendeinent der ketels verhoogt met 15 tot 20 9t;
de bedeeling in elektrische energie voor de hulpmachines

(blaasnrachines, ketelroosters, ventilateurs, enz...) van dc
centrale, rvordt met 30 à 40 /6 verminderd;

de onkosten vocr cciste installatie vertnin.Jer:en met on-
geveet L0 /c.

Al deze voordeelen worden nog verhoogd rvanneer rnen
tle ondorgïondsche vergassing verbindt met tle voortblengst
van elektrischen stroom en met de scheikundige uitbating
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nengeleid, terwijl het gas wordt verzamelcl in schacht 1, en
dat schacht n. 2 enkel dient voor de aansteking om dan
vervolgens te worden gestopt.

Het voorafgaandelijk aanbrengen van een weg voor het
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evakueeren van het gas en. de vergrocting der filtratie-
.oppervlakte, veroorzaken vaak een nogal groote verhooging
val de produktie en een grootere regelmaat in de evakuatie.

GEVOI,GTREKKING
Wij hebben hier zeer beknopt de beide hoofdprocédés voor

de ondergrondsche vergassing der kclen beschreven. Ver-
schillende experimenten zijn in de LT.S.S.R. aan gang om
ze gebeurlijk te verbeteren of nieuwe te vinden. Doch zooals
zij nu reeds geschiedt, kan de ondergrondsche vergassing
der kolen worden aanzien als een onafhankelijke nijveíheid,
voor w.e een schitterende toekomst is weggelegd. Reeds op
het huidige oogenblik werden indrukwekkende uitslagen
geboekt.

Wanneer wij de werf van Gcrlovka (Donetzbel<ken) als
voorbeeld nemen, waar de arbeidsmethodes noEf zekere pres-
taties in handenarbeid op den bodem der mijn vereisèhen,
mag men zegg,erL dat de ondergrondsche vergassing. der
kolen 5 tot 6 maa,l minder arbeiders-m.ljnwerkers vereischt,
dan bij een gewone uitbating.

Bovendien, wanneer men aan de oppervlakte de in het
gas Eewonnen koolstof uitrekent, steit men het volgende
rendement vast: mijnen uitgebaat door vergassing 10 T/-
arbeider, in plaats van bij de gewone mijnuitbating
l T,zarbeider.

Het gebruik van gas-brandstof, zooals wij in het begin
dezer uiteenzetting hebben uitgdlegd, is in veel opzichien
voordee[ger. Wij voegen er aan toe dat het ook veel spaar-
zamer i,s.

Nemen wij het geval eener thermo-elektrische centrale.
Door het stokeu met kolen te vervangen door stoken met

gas, bekomt men de volgende vcordeelen:
I{et rendement der ketels verhoogt met L5 tot 20 1t6;
de bedeeling in elektrische energie voor d,e hulpmachines

(blaasmachines, ketelroosters, ventilateurs, enz....) van de
centrale, worcit met 30 à 40 /6 verminderd;

de onkosten vocr ccrste installatie verrnin.leren met on-
geveer L0 /o.

.A,l deze voordeelen worden nog verhoogd ',vanneer rnen
de ondorgrondsche vergassiug verbindt met cle voortbrengst
van elektdschen stroom en met de scheikundige uitbating

onze lezers om enkele oijfers op te geven betreffende de
gasvoortbrengst in de Sovjet-mijnen.

Een brandende werf van 15 Ha. kan tot 50.000 m3 gas
per uur leveren, en dit gedurende 10 maanden (in het
Donetzbekken).

fn het Koeznetsbekken kan een enkele mijn tot 400.000 m3
per uur leveren.

Dienaangaande is het interessant te vermelden dat de
Duitschers de productie van gas aanzienlijk hebben ver-
hoogd met het oog op de voortbren8st van synthetische
benzine. Aldus was hun grootste batterij voor gaswinning
in staat om 42.000 m3 per uur te l,everen (waarmee per dag
160 T. synthetischs benzine werden vervaardigd. Doch de
kostprijs van het gas, voortgebracht met gaswinners van
zelfs zoo groote afmetingen, '"vas nog altijd 2 tot 3 maal
grooter dan deze van het gas voortkomende van de onder-
grondschs vergassing'.

Om nog te verduidelijken, preciseeren wij dat voor de
producte van elektrische energie de ondergrondsche ver-
gassing een dubbele besparing toelaat:

1n besparing voortvloeiende uit de vervanging van vaste
brandstof door gas;

20 besparing: voortvloeiende uit den zeer lagen kostprijs
van het bij ondergrondsche vergassing verkregen gas.

Doch het belang van de Sovjet-ondervinding beperkt zich
n:et tot dit enkele gebied.

fnderdaad, tot hiertoe volgrt het gebruik van gas voor de
behoeften van de produktie van elektrische energie, nog
steeds den g'e\rr/onen rveg', nl. langs de stokerij waar de
turbo-generateurs met stcom worden gevoed, en die den
elektrischen st.room l'everen voor het net.

Van aI de elementen der elektrische centrale is het de
stol<erij met haar ketels die het het laagste rendement geeft
(vn 15 tot 25 o/6 voor nolmale stokerijen).

IIen nieu-we Sovjet-uitvinding, verschutdigd aarl het genÍe
vair dc akademicien Kapitza laat tle mogelijkheid voorzien
om in de tcek.Jmst de stokerijerr ten behoeve van de ener-
gie-prroduktie af te schaffen, lvàardoor de kostprijs van het
kw./uur aanzienlijk zou worden herleid. Dit zou gebeuren
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onze lezers om enkele cijfers op te geven betreffende de
gasvoortbrengst in de Sovjet-mijnen.

Een brandende werf van 15 Ha. kan tot 50.000 ry1s gas
per uur leveren, en dit gedurende 10 maanden (in het
Donetzbekken).

In het Koeznetsbekken kan een enkele rnijn tot 400.000 m3
per uur leveren.

Dienaangaande is het interessant te vermelden dat de
Duitschers de productie van gas aanzienlijk hebben ver-
hoogc.l met het oog op de voortbrengst van synthetische
benzine. Aldus was hun grootste batterij voor gaswinning
in staat om 42.000 ry1:i p€r uur te l,everen (waarmee per dag
160 T. synthetische benzine werden vervaardigd. Doch de
kostprijs van het gas, voortgebracht met gaswinners van
zelfs zoo groote afnretingen, '"r,as nog altijd 2 tot 3 maal
grooter dan deze van het gas voortkomende van de onder-
grondschs vergassing'.

Om nog te verduidelijken, preciseeren wij dat voor cle
productre van elektrische energie de ondergrondsche ver-
gassing een dubbele besparing toelaat:

1n besparing voortvloeiende uit de vervang-ing van vaste
brandstof door gas;

2u besparing voortvloeiende uit den zeer làgen kostprijs
van het bij ondergrondsche vergassing verkregen gas.

Doch het belang van de Sovjet-ondervinding beperkt zich
n'et tot diL enkele gebied.

Inderdaad, tot hiertoe volgt het gebruik van gas voor de
behoeften varl de produktie van elektrische energie, nog
steeds den g'e\.ïonen rveg', nl. Iang's de stokerij waar de
turbo-genei"ateuls met stcom worden gevoed, en die den
elektrischen stroom leveren voor het net.

Van al de elenrenten der elektrische centrale is het de
stokerij lnet haar ketel$ die het het laagste rendement geeft
(vn 15 tol 25 9i voo,' not'male stokerijen).

Iilen nieu"'ve Soi'jei-uitv nding, r'erschuldigd aan hct genie
vair rio ai<aderricien Iiapitza laat de mogelijkheid voorzien
oin in tle tcirliunrsL de stokerijerr ten behoeve van de ener-
gie-produ}:tie af te schaffen. \\'àardoor de kostprijs van het
kw.,/uur aanzienlijk zou worcien herleid. Dit zott g'ebeuren

door bemiddeling een'er gas-turbine die de stoomturbine zou
vervangen en rechtstreeks het ondergrondsche gas als be-
u,eegkracht zou gebruiken.

'Wij weten zeer weinig af van deze turbine die nochtans
het ontwerp-stadittm 's ontgroeid om dit van het industrjeel
experimenl binnen te treden.

Te Charkov heeft professor Makovski rond 1938-1939 een
gas-turbine van 1.000 kw. gebouwd, die reeds voor den
Duitschen inval werd in gebruik genomen.

Voegen wij eraan toe dat de onderaardsche vergassing
der kolen grondstoffen levert voor de produktie van syntle-
tische benzine, synthetische lubber en ander onmisbare
nijverheidsprodukten.

Dank zij het stelsel der geleide ekonomie kan de Sovjet-
Unie zich veroorloven gekombineerde nijverheidsorganismen
(<<Kombinaat») te vormen die de ondergrondsche rijkdom-
men op rationeele en rechtstreeksche manier gebruiken.

De in den ondergrond verteerde kolen leveren gas aan de
elektrische centra"les die vervolgens de energie met een
minimum verlies naar verre afstanden overbrengen.

Zij leveren gas aan de scheikundige nijverheden die op
slechts enkele honderden meter van de gloeiende kolenlagen
zijn opgericht n d:e synthetische benzine en rubber voort-
hrengen. Zij bevoorraden de ovens der in de onmiddellijke
na.bijheid werkende ceramiek- en metaalfabrieken,

Door een doolhof van buizenstelsels verwarmen zij de
broeikassen der naburige kolchozen en de htlizen der stad.

In den str{jd voor den vooruit6;ang speelt de factor << ren-
dement >> een eerste-rangsrol. In de socialistische maat-
schappij is deze waarheid nog uitgesprokener dan in een
kapitalistische maatschappii.' Meer voortbrengen met minder uitgaven - ziedaar de
bron dle moet leiden tot de verhooging van het algemeen
welzijn in de socialistische gemeenschap.

Geen privaat- of klassebelangen kunnen den weg afsnij-
den aan den voonritgang die ten dienste wordt gesteld van
gansch de gemeenschap.

Daarom worden stoute en vernieuwende oplossingen, die
op het eerste zicht verstommend lijken, ;n de praktijk om-
gezet en dit zonder aarzeling of vrees deze of gene katego-
rie burgers te schaden.

fn België, waar de kwestie der kolen en van de gansche

lli!1. 6.

zrvaar-nijverheid zich met verontrustende scherpte stelt,
moet het stelsel der vergassing worden ingestudeerd. De
mangel aal werkkrachten in onze mijnen, samen met de
verouderde exploitatie-methodes in zekere mijnen, plaatst
het land veeleer tegenover sombere vooruitzichten.

Het is ontegensprekelijk van groot belang voor gansch
de natie dat men geefi enkele manier verwaarloosl , om de
rampzalige gevolgen, die hel voortduren van den huidigen
staat van zaken voor gevolg kan hebben, te voorkomen.

Zooals in zoovele andere gebieden, toont ook hier de
Sovjet-Unie ons den weg d:e, niet zonder mceilijkheden en
hinderlagen, niettemin leidt naar ruimere en lichtere
horizonten.

B:bllogra,fie. - « Onderaardsche vergassing' der kolen »

door de ingenieurs I .Jefremenko en Talizin (1939)' 
- <<De

onclergrondsche vergassing der kolen » door de ingenieurs:
Sjekin, Senenov en Galinlter (1936).'- «OnCergrondsche
vergassing der kolen door het filtetstelsel:>, dcot' Í)s. Ing,
W. Gung (Itrssen 1940). -- Nota's over clc konferenLie van
M. Demart, beheerder der kolenmijnen \ran L'Espérance-
Batterle en Violette (18-11-1943).
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[en (}nvermiidehike 0ntknooping
beiden de verbondenen waren van de U.S.S.R.. In dergelijke
voorwaarden had het neutraliteitsverclrag tusschen Japan en
de §ovjet-Unie allen zin verloren en was <le verlenging ervan
onmogelijk geword.en. Ingevolge par. B van hel pakt wercl
de overeenkomst een jaar vóór het verstrijken van r_ten
termijn door de Sovjet-regeering opgezegd.

Op 8 Oogst overhandigde M. Molctov, volkskommis-
saris van Buitenlandsche Zaken van de U.S.S.R., aan den
heer Sa,to, ambassadeur van Japan te Moskou, een verkla-
ring waarbij hem werd kond gedaan dat vanaf g Oogst, te
rniddernacht, de Sovjet-Unie zich in staat van oorlog zou
bev.inden met Japan.

Een sekonde na middernacht u'erden dan ook de vijande-
lijkheden ingezet door het Roode Leger van het Verre
Oosten, onder het bèvel van maarschalk Vàssiliëv. Dit mach-
tig leger is een miljoen man sterk en bestaat uit frisch
uitgeruste, zergvuklig en streng getraincle troepen die nog
niet waren gebruikt in den strijd tegen Duitschland.

Terzelfdertijd maken de geallieerde vliegtuigen gebruik
van de Srvjet-vliegvelden en van de Russische havens in
het Oosten, vooral van Vladivostox dat slechts enkele kilo-
trreters van horea verwijderd is, en die rechtover Hondo ligt,
het voornaamste. Japan.sche eilanrt, waarop zich Tokio
bevindt.

De oorlogsverklaring van de Sovjei-Unie a.an Japan, rverd
overal Beestdriftig onthaald. M. Attlee, de nieuwe Britsche
Eerste Minister, drukte zijn tevredenheid uit in een mede-
deeling waarin hij verklaarde:

<< De oorlogsverklaring van Rusland aan Japan is het
bewijs van de solidariteit die er bestaat tusschen de groote
Verbondenen en men mag er zich aalo verwachten dat deze
daad den strijd veel zal verkorten en de gunstige voorwaar-
den zal scheppen voor de instelling van een algemeenen'
vrede, ))

Doch, zoo een land deze daad met vreugde zal begr.oeten,
dan is het wel het bloedende, - verscheurde maar dappere
China, dat officieel sinds 1937 (in feite sinds 1931)in oorlog
was me,t den Japansihen overweldiger. M. Mitranov be-
schrijft in een reisnota Sjanghaï-Mandsjoerije (in het Mos-
kousche tijdschrift << Nieu'À'e Tijden >, d.i. het vroegere « De
Oorlog en de Arbeidersklasse >>, N, van 1 Juni 1945, aldus
den toestand in dit land:

« In het station te Tsitsikar, te Sartoo en nog andere hal-
ten (in Manclsjoerije), Iiet de agent zorgvuldià de venster-
stores neer, waarschijnlijk om zekere geheimen te verdui-
ken. Het is echber weinig waarschijnlijk dat er nog meer
bestonden na degene die wij met het bloote oog hadden
gezien, nl.: de algemeene eilende en den ondergang, de ont-
volking der steden, de losgevezen rails der zijsporen, enz... >>

Het uur van China en van de wereld is eindelijk gekomen.
Weldra zal de laatste oorlogshaard tot het verleden behoo-
ren en zal de wereld weer vrij kunnen ademen.

Ook het Japansch imperialisme zal zijn vergelding ont-
vangen I

's Wereltls 
.Ncorderlijkste 

Volksstaru

?-ann, iatut on&.» b N**atatl
door Andrej POPOV,

van het Ethnografisch Instituut
der Sovjet-Akademie voor'Wetenschappen.

Het Ethnografisch Instituut van de Sovjet-Akndemie voor
Wetepschappen heeft de laatste hand gelegd aa:r de ontledittg
van het materiaal dat verzamelC werd door een expeditie,
die juist vóór den oorlcg was ingericht om tot.in de bijzon-
derheden het leven in te studeeren van de Nganasan, in de
voor-revolutionnaire litteratuur gekend onder de benaming
Tavgin, - een volksstam die in het uiterste noorden van
de U.S.S.R., op het schiereiland Taimir (Siberië) aan de
IJszee, leeft.-

De Nganasan zijn het << meest nooldelijk volk >> van de
lvereld inCien men zíc}:. zoo ma5; uitdrukken. Eii hun tochten
bereiken zij hoogere breedtegraden dan eenige andere volks-
stam uit de Poolkringen, zelfs veel verder dan bij voorbeeld
de Noord-Amerikaansche Eskimo's.

Ik was belasl rnet de leiding van de exped,itie, en bleef
ongeveer trvee jaar onder hen. Ten ei4de hen beter te leeren
kennen, leefde ik twaalf maanden met het gezin van Akoea
oerannik. Ik deelile met hen aI de moeiliikheden van Éet
ncmadenleven in het hooge noorden, en leefde van de voort-
bregselen van de jacht, waaraan ik samen met miin her-
bergzamen gastheer, deelnam.

Ten tijde van de Oktoberrevolutie, in 1917, waren de
Nganasan aog steeds geg:roepeerd in clans. Nog tot zeer
onlangs was de zelfgemaakte trogen en piil hun voornaamste
jachtwapen: cle jacht en de rendierteelt waren hun voor-
naamste bestaansmiddel. Beenerkrabbers van het Nieuw-
Steeaentijdperk-type en andere primitieve gereeCschappen
waren zeer in gebruik'

--l--l
I

t_(VERVOLG VÀN BLÀDZ. 3)

Vóór de Revolutie was niet een Nganasarr. geletterd. Ten-
gevolge de volledige ontstentenis van eender lvelke genees-
Èundige hulp, stierf de volksstam snel uit, zoodat hij in 1917
tot een paar ho:lderd man \Àtas ingeschrompeld.

Dit alles behoorl than§ tot het verleden. De Nganasan
maken zich snel de Sovjetkultuur eigen, z'Lj bloeien en het
bevolkingscijfer volgt weer een stijgende lijn, De SÖvjeL
Staat heeft hen voorzien met moderne rÀ/apens voor de jacht
en uitrustingsstukken voor de vischvangst. Zij begoruren
met zieh kooperatief te organiseeren voor de renCierteelt en
voor de jachf, tengevolge waarvan de opbrengst aan2ienfijk
werd verhoogd.

Vóór de Revolutie lvaren er weinig Nganasan die twee of
drie rendieren bezaten. Nu kweeken zlj deze dierer op groo-
te schaal. Het rendier dient terzelfdertijd als trekdier tijdens

Veertig miljoen visschell...
De Azerbaidzjansche Sovjetrepubliek hoopt weldra de

opbrengst van de vischvangst te verhocgen door m,:dde} van
kunstmatige broedmethodes. Bakoe, de hoofdstad, is in de

U.S.S.R. zoo beroemcl om haar olie als om haar visscherijen.
Haring, zalm, snoek, baars en karper, zijn in overvloed te
vinden in de u,ateren van de Kaspische Zee, evenals ver-
schillencle soorten steur, die de beroemde Russische zwar+.e
kav;aar levert.

De rivier de Koera, die zich in de Kaspische zee werpt,
is eer ideaal broedbekken voor aIIe soorten visch. Inderdaad,
sinds onheuglijke tijden wonnen duizenden visschers hun
bestaan in de wateren van de Kaspische Zee en de r,ivier
Koera, doch voor de Revolutie waren de visscherijen in
Azerbaidzjar niet behoorlijk uitgebaat. Sommige visscherij-
eigenaars waren steeds op jacht naar gemakkelijke \'Iinsten'
,ó0"" :n het minst rekening te hourlen rnet de handhaving
dcl voortbrengst.

De Sovjet-rvetensch:rp heeÍ'1 onlangs veel aa:tdacht aan

dit vraagstuk gelvijtl. Een aantal experitnenten in de

kunstmat-íge voórtplanting van vlsch hebben reeds het
stadium dèr praktische toepassing bereikt'

Broedsel, uit Oe visschen genomen, wordt in speciale

F'ILMVOOBSTELLINGEN
De Sovje'.-film « Dg Regenboog » wordt van 17 tot 23

AuBustus in de volgende zalen vertoonal :
'Wommelgenr. -- << Nova r>

lVynegem. - << Moderl r.

St-Niklaas lv.
Peruwelz,-«Peuple».
Leuven. - << Luxor ».

Couvir:. - « Cas:tro:r.
Exel. - << Zaal Smets >>.

Herentals. - « Funki,s ».

Doihain. - << Kursaal :r.



DE SOVtËr-UNIE

de jachl of bij de vischvangst. en het levert ook versch
vleesch. De talrijke hongersnooden waarmede de Nganasan
vroe8er te kampen hadden, behooren thans tot het verleden.

In de rvintelkampen werden scholen geopend voor de kin-
deren en de ongeletterde vohvassenen. Er werden een aantal
geneeskundige centra opgericht. Geneeskundigen vergezel-
Ien de Nganasan op hun zomersche trektochten.

Tijdens mijn verblijf noteerde ik tot in de bijzcnderheden
Ce gansche bedrijvigheids-cyclus van de mannen en vrou-
\{'en, e;1 ik nam film-opnamen van menige'rÍijze van wèrken,
jachttafereelen, kleeding en van hun dansen. Ik heb een
prachtige verzameiiug kleederen, huishoudartikelen, wapens
voor de jacht en uitrustingsstukken voor tie vischvangst;
ook wist ik een groot aantal voorwerpen van oude gods-
dienstige g'ebruiken te verzamelen die nog dagteekenden
ult den tijd dat de sjaman-godsdienst .nog verspreid was.

De Nganasan zijn zeer behendig in hel snijden van kunst-
beenderen. Ik heb talrijke stalen dezer volkskunst verzameld,
evenals een aantal éenige pijpen gemaakt van maÍlmoet-
tande:r met ingelegd werk, die gebruikt worden door de
vrouwen.

Ik ben van meening dat een der meest belangrijkste re-
sultaten van mijn tocht is: een verzameling van tot hiertoe
ongekende tooverfee-vertellingen, Iegenilen, zangen, vertel-
lingen en raadsels van de Nganasàn, die ik de geleg'eilheid
kreeg op te teekenen. Trvaalf lange epische gedichten, de
vrucht van de niet-geschreven letterkunde van het Ngana-
san-volk, die ik klaarspcelde geheel op te teekenen, zijn van
grcote ku:astwaarde. De Nganasan-Iegende over het ont-
staan van de wereld,.die ik te hooren kreeg van een plaat-
selijke verteller', en die ik ook opteekende, is zeer interes-
sant en oorspronkelijk.

Het hocge artistieke poil van de monleling ovcrgedragen
Nganasan-folklorc e;r zijn inhoud, die talrijke elenlinten van
heldhaft, ge epiek, voert ons naar de verondersteliing dat de
mod:r'ne Nganasan afstar.rmen van een veel talrijker volk
dan de huidige vcll(sstam, van een volk met een hooge
kultuur.

E:n a:.;ltal punien in het materiaal dat ik verzamelde,
levestigcn het feit dat de verre voorouders van de. Ngana-
san. nirt altijct r'.:rblijf hielden in he'u hooge Noordcn, doch
dat zij leefden in de streken van zuidel.jk Sib:rië, aan dcn
voet der Saian-hcuvels. Bij hu:r verhuizing naar het Nool'-
d.n, vermengden zij zich met een inheemschen volkssiam
van de Pa]eo-az-atische volkelcn, waarvan nog ov:rblijf-
selen te vinden zijn op menige plaats van hei i{oordel,ijk
deel va,r hèt Aziatische vastelaud.

Uit d.rze .vermenging ontstonden de moderne Nganasan,
wiens kultuur onder de voor hen bestàande voot'rvaarCen
tijdens het tsalisrne, in volle verval was, docir d.e thallr
her:leven te:rEJevoige van de gezonde nationale politiek ve:l
de Sovjet-regeering en den steun d,ie zij verleen't. tot zelfs
aaí de kleinste natie in de U.S.S.R.

... verlqten de Kinderkrrbben
door A. TIKOV

bekkens uitgebroed, r'\'3arna het .'n cen natu'.trlijl<e omgeving
wordt geplàa31. 11 de Samoer-visscherijen bvb., wordt jon-
ge zalm en steur in cle <: kinderl<ribben >> gehouden tot zij ir
staat zijn zichzelf te beschermen tegen roofvisschen. Veertig
miljoen dezer vischjes lverden in 1944 overgezet naar het
natuurlijke reservolr van de riviet de Koera, dit is het drie-
voud van vorig jaar'.

Bovendiel werden 650.000.000 bevruchte eieren in de rivier
gelaten; he1 meerendeel hiervan drie dagen na de bevruch-
ting, 600.000 na zeven dagen, 200.000 na vijftien dagen en
60.000 na een maand. Het is klaar dat hoe later de eieren
in hun gevaarlijke << werelC >> rvorden gelost, hce minder
kans er bestaat dat zij ten onder Baan lvegens schadeliike
levensvoorlaarclen of door vijanden.

Enorme voedingsbasissen werden opgericht in speciaal
hiervoor bestemde cimenten poelen. De vischjes zíin zeet
gulzig en vraatzuchtig, want op één dag eten zii meer dan
hun eigen gewicht aan voedsel.

MOESTEELT

binnen den POOLCIRKEL
door Ivan JIROFEJEV

Ik heb onlangs per vliegtuig verschillende onzer nederzet-
tingea binnen den Sovjet-Poolcirkel bezocht. De menschen
dezer gewesten z,jn bekend wegens hun herbergzaamheid,
doch ik moet bekehnen dat ik verstomd was toen ik in een
klein dorpje aan de rivier Jan, niet ver van Vjerchojansk,
in de ijs-zone, vergast rverd met versche radijzen, sla, nieu-
we aardappelen en. kcolen met een gang vleesch.

De gerniddelda temperatuur in deze gewesten, is zestien
graden onler nul. De zon verdwijnt 's winters volledig voor
zes weken en heL kwik daalt tot zeventig onder nul,
's Zomers daarentegen schijnt de zon zes weken lang, dag
en nacht. Hoop en al zljn er sleehts zeventig warme dage:r
in het jaar.

In 1943 voor het eerst, probeerden farmers vàn de rivier
Jan groenten te kweeken in open lucht. Het experiment
werd ultgevoerd over een oppervlakte val amper 50 aren.
Er was een prachtige opbrengst aan kcolen, wortelen, spina-
zie, sla, radijzen en aardappelen. fl 1944 werd de beplante
oppervlakte tot 125 aren uitgebreid.

De plaats die voor den moestuin werd uitgekozen, is goed
bescherml tegen de koude noorderlvinden. De grond was
goed bewerkt met organische en minerale meststoffen. Het
mest, dat eenerzijds dienst doet als voedsel, beschermd ter-
zeHdertijd de planten tegen de uit den grond opstijgende
koude.

ARKTISCHE TOMATEN

Er worden enkel snelrijpende variëteiten geplanl. Zoo
rijpen kool bv. binnen de 100 tol 110 dagen, doch zij worden
45 dagen in de broeikasten gehouden. Om het groeien !e
bevorderen, passen de Poolbewoners eveneens deze methode
toe met de aardappelen, zoodat deze eerst worden gekweekt
in broeikassen alvorens in cpen lucht verder te laten rijpen.

Deze methodes werden eveneens geprobeerd in hoeven te
Tixie-Baai, Kaap Dixon en op andere punten van de Ark-
tische kust, waar suksesvol komkommer:s, tomaten en an-
dere groenten worden g:ewonnen. Broeikastprodukten, melk-
produkten van plaatselijke melkerijen en groote hoeven !n
het hcoge Noordel, voorzien iIl de behoeften van kindertui-
nen, kinderkribben en hosPitalen.

Een van de meest gekende groentekweekers uit het Pooi-
gebied, is een mechanieker, Koetin g:enaamd, die te Nord-
vick woont. In 1942 bouwde hij zelf een broeikast. Nu
vocrziel hij zelf in de behoeften in versche groenten van
zLJn gezín in dit het heele jaar door. Zijn tomaten, kom'
kommers en aardappelen zijn soms hct zien waard. Scm-
mige zijner radijzen zíirl zoo groot als eendeneieren, en heb-
ben eer aangenamen, zoetet smaak.

Smirnov, een radio-operator uit Voorzienigheids-baai, is
gekend voor zijn aardappelen. Hij gelukte erin rond de
30 kg. opbrengst te halen voor iedere 5 struiken, en iedere
liefhebber-tulnier in het Nocrden, tracht hetzelfde te doen'

De Noordelijke Zeeweg-Werkers-IJnie, voorziet al de tuin-
mannen uit de Poolstreken rr,et zaad, handleidingen en
pamfletten betreffende de moesteelt, en verspreidt regelma-
tig werken over het tuinieren in het Hooge Noorden-

\It'r'toonirrg van tle prachtige Russische film :

« DE WEG NAAR HET LEVEN »
Inkom te Màchelen : 8 fr. ; de letlen en cle politieke

gevangenen : 50 % venninclering op vertoon van huir lid-
k'aart. - \'oor Willebroeck is de inl<om : 5 fr.

i.--ïErcG6frEffifrrcrNc
I nÍdeeling MECH ELEN

I ZonOag 26 Augustus, te 10 u. 30' in canema « Luxor »,

I te Merhelen ;
Dinsdag 28 Augustus, te 20 uurr in oinema « Luxor ))t

te Willebroeck ;



KOTEN
UIT DEN

POOTI(RING
door A_lexander KARpOV

I{olenmijnen, krachtstations, spoorwegen, machinewerk-
huizen, hoeven, houten dorpen, clit alles herinnert ons aan
het Amerikalnsche Noord-Westen van de laatste eeuw -en zooals thans het Sovjetsche hooge Noorclen er tha:rs
uitziet.

Het nieuwe centrum van de industrie lig.t aan tlen uiter-
sten rand van den Poolkring, noord-oostelijk van de Siberi-
sche rivier Petsjora, die haàr onstuimige wateren in de
IJszee uitstort. Dil bekken is in Rusland gekend als het
Àrktische Donetz-bekken. De industrieele ontwikkeling aan
de Petsjora is een produkt van de oorlogsnoodzaak.

IOO.OOO MILJOEN TON
De kolenlagen worden geschat op 100.000.000 ton. De uit-

bating begon enkel in de jongste jaren en de jaarlijksche
opbrengst begint reeds beduidende afmetingen te krijgen.

Dezen Arktische:r Donbas lost een aantal moeilijkheden
op die tot nu toe de ontwikkeling vertunderden van het
Sovjet-Noorden. Om de ijsbrekers en de schepen die van
Archangelsk naar Vladivostok varen, met brarclstof te
'vocrzien, hinger de Arktische Sovjet-pionieren nog: onlangs
gedeeltelijk af van cle kolenmijnen van Spitsbergen en ge-
deeltelijk van de kolenvoolraden die van het Donetzbekken
1.000 km, spoor deden naar Leningrad en vandaar door het
Bzrltisclre Zee-\Mitte Zeekanaal werden verscheept.

De tijdelijke vijandelijke bezetting van Spitsbergen en
van de Oekraina sneed de Noordelijke zeeweg en Leningrad
van alle kolenbronnen af. Terzelfdertijd had de oorlog voor
gevolg dat de industrieele cntwihkeling van de steden in
den Noordelijken Oeral, waar de holenontgiinning zeer moei-
Iijk is, bespoedigd werd. Doch, in het Petsjora-bekken, onder
een witte sneeuwwade, Iiggen rijke kolenvooraden ver bui-
ten het bere-k van de invallers, en betrekkelijk gemakkelijk
te bereil<en langs de kusL van den Noordelijken Oceaan,
Leningrad en den Noordelijken Oeral.

Gcologisten, mijn-ingenieurs en mijnwerkers, die docr de
vijandelijke bezetting hun rverk in het Donetz-bekken moes-
ten verlaten, kwamen om mede te helpen aan de uitbating
dezer noordeljke rnijnaders. Terwijl de schachten werden
gegraven, sloeg men de hand aan den bouw van woningen,
fabrieken en de eerste krachtstations. Een leger van arbei-
ders hield zich onledig met het aanleggen van honderder
kilometers spoorweg', die recht als een pijl, vanuit het l{omi-
stadje Oestkcvja noord-oostelijk naar Vorkoeta, het hart
van het nieuwe koolbekken, loopt.

Het dóortrekken van dezen spoorweg liet toe het Petsjora-
bekken te bereiken, juist zooals de Canadian-Pacific-spoor-
weg het voorspel was voor de toegankelijkheid van westelijk
Kanada en de Noord-Westelijke gebieden van de Vereenigde
Staten.

Vorkoeta, met zijn sparrenhutten, scholen, hospitaal,
openbare boekerij en klub, is de grootste van de nieuwe
vlekken die in de laatste drie jaren overai als paddestoelen
uit den grond schoten. De grootete g'ebouwen zijn : het
krachtstation en cie prachtig uitgeruste werknuizen voor het
vervaardigen van mij:r-machines. De wateren van de Vor-
koeta-rivier werden gebreideld om licht en 'energ'ie voort te
brengen voor huishoudelijk en nijverheidsgebruik, Maand
na maand kwamen de kolen van nieuwe schachten de voort-
brengst uitbreiden van de reeds in uitbating zijnde mijnen.

Treinladingen met kolen snellen westelijk naar Leningrad
en zuidel,ijk naar het Nocrder-einde van den Oeral, terwijl
's Zomers barken en rivierstoomers noordelijk door de
Petsjora varer naar de kusten van den Noordelijken oce&an'

Niel minder belangrijk voor .deze noordelijke kolenvelden
is het feit ddt, alhoewel sneeuw en vorst ongeveer acht
maanden op een jaar aanhouden, reeds belangrijke.hoeveel-
heden zuivelprodukten en versche groe:rten ter Plaat§e te

HERSTETTING
van de Kuuroorden in de KRIM

door V. BELIKOV
De busrit van §imferopcl, hoofdstatl van de Krimrepu-

bl,iek, tot Jalta, duurt 4 uur. De 56 mijl lange hoofdweg,
door den oorlog vernield, is heropgebouwd en kan nu gun-
stig met talrijke rnoderne autobanen vergeleken worden.

Jalta, de Parel van de Zwarte Zeekust, is niet het Jalta
dat wij vóór' den oorlog kenden. De Duitschers hebben er
één puinhoop van gemaakt. Men vind6 amper een gebouw
dat ongedeerd bleef in dit kuuroord, dag meer dan 40 sana-
toria en rusthuizen telde.

De in Jalta aangebrachts schade beloopt mer dan 400
miljoen roebel,

Jalta bood een vreeselijk beeld toen het door de Sovjet-
troepen werd bevrijd. Alle straten waren vol afgebrokkelde
muren, glasscherwen en afgescheurde daken. De eeuwenoude
cipressen, ceders en andere boomen uit parken en plarltsoe-
nen werden door de Hitlerianen neergehakt vcor brandhout.
Zroowa;t 20 scholen dienden als stallen en garages. Een SS.
garnizoen werd in het theater van Jalta ,ingekwartierd.

Een jaar is verloopen sinds Jalta van den vijand bevrijd
werd. Onmiddellijk na de intrede van de troepen van het
Roode Leger, ondernamen inwoners van de ,stad met volle
kracht de reusachtig'e taak van den heropbouw van het be-
faamde kuuroord, Vijf sanatoria werden nogal gauw geo-
pend en 2.000 menschen werden erin ondergebracht.

Ik was te Jalta in Apr:iil en ontmoette officieren en sol-
daten van heL Roode Leger, marine-oficieren en Ínatrozen,
arbeiders van de Donbas en deir Oeral, van Leningrad en
Moskou; van het Volga- en Altaigebied. Volgens de plaat-
selijke overheden waren er 2.600 die daar rust- en genees-
kuntlge behandeling genoten.

Er wcrdt met. snelle schreden aan de restauratie voortge-
werkt. Men legt de laatste hand aan de herstelling, en
nieuwe ,installatie; worden aangebracht in sanatoria die tot
den mijnwerkersbond en de administratie van werkkracht-
bevoorrading behooren, en ook één voor de wetenschaps-
menschen. Het Dolossy sanatorium voot' Tuberculoselijders,
rvaar Mrs Churchill onlangs een bezoek bracht, zal weldra
geopend worden. Het zal dit jaar 6.000 patiënten opnemen.

Ook in andere Krim-kuuroorden wordt er aktief voortge-
werkt aen het weer in rverking stelien. Drie sanatoria
werden verleden jaar'n Aloepka geopend, en zeven zullen er
dit jaar iir functie zijn. Het Eetal werkende sanatoria in
Eupatória, een ander bekend kuuroord, zal van drie tot
zes rijzen. De urt jaar voor hersteilingslverl( toegewezen
som overschrijdt, enkel al in deze plaats, 2.300.000 roebel.

Drie sanatoria wcrden te F eoCosia geopend. Saki, be-
ïaamd voor zijn modderbaden, zal over eenigen tijd in staat
zij:r bezoekers ,te ontvangen. Artek, het welbekende kinder-
sanatorium, za^I tweemaal zooveel jongelieden als verleden
jaar onderbiengen.

bekomen zijn. Alhoewel het meerendeel der g:roenten in
broeikasten rvorden gewonnen, helpt de bljna drie maanden
bestendig schijnende zon ons den langen winter te beloonetr
en laat toe om €en groot gedeelte in open lucllt te 

"l'innen.EEN NOORDELIJK DONBAS
C)nder het beschernheerschap der Regeering werd een

netwerk van sovchozen opgerieht, die gced zijn uitgen-lst
met landbouwrnachines. Deze hoeven, die beheerd worder
tloor farmers die doorgaan5 vertroulvd zijn met de grillen
van het klimaat, Ieveten melk, eieren, aardappelen en ver-
sche groenten voor de mijrwerkers en hun families.

« Het Arktische Donetzbekken » is tot nu toe weinig ge-
kend. Het kan nog lang duren alvorens het zoo bekend is
als de kolenbekkens van Zuid-Wallis of Durham, ddch de

uitbating e:1 de ontwikkeling ervan, kunnen geteld worden
als een van de meest buitengewone verwezenlijkingen vau
de Sovjets tijderu de oorlog'sche industrialisatie'

1a, Regentlaan, Brussel.
Drukkerij WELLENS-PÀY, Ruysbroeckstraat, 35, Brussel,


