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Tien jaar geleden stierÍ

Henri Barbusse

te iloskou
De

gekende anÍi-lascisÍÍsche

(1873-1935)
strijller en schrijuer

was begin
Híirr'ínrousse,'auieur Dun <Het Íuur»,
Hii
te
rusten'
uít
rsnt
er
bt;;í'r;;s"|,'okken
ï;iï'";;,';

oP 30 Oogsl.
ouerleed
""ö;;;- iier i6rir"
i\ïr sttoie!-reseering .u'erd ziin
*tÀtteli ik ouerichot terug rumr FÍankriil;. .ouetgeL:;,llÀï,';;,,,;; iii "í i sepíentber 1.e35 te Parijs onrler
een
machlíoen uolkstoelttop il'er'J begÍaDen'
"iï;;".;;;;ï"
níi"ia* dö hescnriiiins- u-a-n .Henti

f,,.tii,.tJJt lu«tsle uren, door
Sterven,
maa.r

,{N'VET?'E VIDAL'

dat ls niets;

niet meer

levon...

Zoo hield dan zijn hart op te kloppen, in deze stad' die
frei groote hart dei wereld iertegenwoordigt' Naar Moskou
vcor den
i;-;;;;; *; voor den grooten Franschman'
Daar'
levensbehoefte'
een
Baibusse
S"oJtu" i"t""nationalist
zich' aan die
in die atmosfeer van overwinning, staalde hij
groote levensbron verzamelde hij nieuw-e krachten' Dezen
de debatten
irrtrt"r, keer was hem de vreugàe beschoren'
kunnen bijte
der-Komintern
wereldkongres
àï r,ài vfrt"

volgde Jrij den strijd
;";;. Met hrandende ïelangstelling
;'e!;;-'rotË-en tascisme, wàarin É5 meekampte tot den
alÉrlaatsten kloP zijns harten'
van Dimitroff uit het
Ik herinner mii, troe wij na de rede
rede had hem in de
De
li*a,*"tt.
Vakvereenigingsgebouw
tot op
à*p"t" o"tio"iirr-g gebracht, Hij vond haar duidelijk'
geen rede'
àà,i àro"a der diigèn afdalend, geniaq' - Put is
monument' Voor den strijd tegen grootere beteekenis toekent. Het is op dit oogenblik het
dat Is
É:,
""tt
belangrijkste. ..
"r"f
deze rede den grondslag' waarop
biedt
;""1;B';; fascisme
fk kalmeerde Barbusse. Een kwartier later schrok hij
wij werken mceten.
wederóm op. Weer mompelde hij iets onverstaanbaars. Dan
gedure-nde- den ganschen
hij
werkte
óen 21" Augustus
"sprak met buitengewone helderheid' Na hot weer :
**àÀ" en hij
Abessinië... Dat kan een nieuwen wereldbrand doen
à"írï:J u"trotón wi:, naar den Dièrentuin te gaan' Barbusse
rWij kunnen dat allen verhinderen, als wij
ontvlammen...
groote vrienden waren' terugzlen'
íiiàJ a. apen, die zijn
-naàe
ja... wij hebben al veel gedaan... maar
wanneer
groots
iets
dcen,
ze
steeds'
en bezocht
iil:- t""ou Le alle u:j
Ín'
wij moeten nog meer doen... nog: meer...
iir't. Moskou was. Ook ditmaal schepte hij er'vreugde
bleek'
Ik zeide hem, dat alles volgens zijn wensch gebeurt.
ii"- i"rr't"ï" *ii den Dierentuin verlietqn, was'hii zeer
-- \ryij moeten veel in Engeland doen, zei hij opnieuw.
Àii s,e niet wel ? vroeg ik' - Het is niets' antwoordde
js zeer belangrijk,.. »
Ik ben alleen maar moe'
Barbusse.
- Engeland
-ï;;a'hotel
Ja, ja, « zei ik.
Rust u nu ; slaap nu. Wij zullen
nam ik zijn temperatuur op' Hij had -40
g.uÀ"" kcorts Ik liet direÈ den dbl<ter halen' die' toen den een groote hulpkonferentie beleggen, die zal sukses hebde temperatuur voortduurde' de over- ben. »
?;Ë;;à"; morgen
"d"
Maar dat 1§
Een konferentie ? « vroeg Barbusse.
kliniek vèrordende' rk zat niet vèrgeten'
;ie.nil; r.."
van Barbusse immers
meer een apenschouw ? »
;;; A;Ë.";;he energie, de algeheele levenswil
Waarom 6en apenschouw?
de ambulanceauto ge,óïpË"b*ràe. rrii weigeràe, van
- Een regeeringskcnferentie is altijd een apenschouw-..
De baar'
eenvoudige.taxi'
een
verlangde
bruik te maken en
- Maar het gaat niet over een regeeringskonferentie.
en
*"."Lp-f,i: zou worden get-ransporteerd, wees irij energiek
- zijn w{i, de Amsterdamsche beweging, het volksfront,
terug. Alvör"nt tiij voor de laatste maal het Dat
À"terr
papieren
ziJn
a'l
intellectueelen, de liga voor menschenrechten, de pacifisde
"ír..Ë"
mij
aan,
hij
Àaande
nolet vertieten,
*"J te nemen, want hij besc-houwde tische organisaties. lVij zullen sukses hebben en u, die niet
,ïr-rr a" .àt
"ijimachine
irr n"t ziekenhuis niet anders dan als een aanwezig zlult zijn, zal men toejuichen, daar gij dat alle,i:"- opo"tirorra
)>

<<

<<

eenvoudige verblljfsverandering »'
En ind-erdaad, in een toestand, die zonder de waakzaam-

tot den
rr"l"-4"" !"ootste sovjet-artsen binnen twee dagen voor
de
àóàà ,o""t"bben geleid, werd zijn belangstelling
een
zÀaf., *eff.e hij zijn leven gewijd had, ook nlet voor

oogenblik
--öocrr verzwakt'
de toestand van Barbusse verergerde zienderoogen.
zijn lichaam
o. À"" avond van den 29" Augu§tus verstijfde
bedekt'
És, hii was ijst<ouo
;.ïË';i""l;tt
-van en met zweet
strijd
vreeselijksten
den
uren
;ïÏ;;-iiid""
"oËa",i,
dood.
en
tusschen
"Ïk ffi leven
had het mij
*ii op mijn bed neergeleg-d' Barbrrsse
riep hij mij'- Ik snelde naar hem toe'
u"à"".-iràï."tittgj
-onvers'taanbàre
Àbessinië"'
yoorden ;
;iiï;*
-dan Meh moet Parijs zeggen, dat men het een nog:

Àï"".ï"ie.'.

maal gedaan hebt,^daar dat uw verdienste is.

Dat heeft geen
Niet ik, niet ik, << zei Barbusse.
en telèfoneert u morgen...- verbreed.en, steeds
beteekenis...
meer verbreeden. Grooter, breeder, veel-omvattender... Het
ls het €€ri8p Írfalilel om de wereld te redden ! »
En gedurende dezen ganschen tijd gaven de artsen hem
op. De verlamming ziJner hartspieren schreed voort. Alleen
de onafg:ebrcken zuurstofinjectjes hieJpen hem in leven.
Professor Vinogradov wendde zich met tranen in de oogen
rffelk een kracht ! zei hij met gesmoorde
naar het raam :

ik een nieuwe zuurstoftube bracht, §loot men
hem de oogen. Hij had'eens tegen mij gezegd : sterven, dat

af,em.

Juist toen

is niets, doch niet meer leven...
De doode Barbusse

za,L

voor on5 altijd leven,
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Víin de Sovi€t'vakbonden vriie organiscli9s ?

€"n arltil*crcLhd, cuwl de
fin@ikqn^r1r0&,e

MknrÀntie

Hoe orgqniseeren wii
onze vcrkbonden ?.
In rle laatste jaren heeft de werkende klasse in de demokratische landen veel gehoord over den heldenmoed van het
Roode Leger, de sterkle en de eenheid van het Sovjet-volk
en de rerisachtige verwezenlijkingen der Sgvjet-arbeiderc'
Doch de leugen àn laster die reeds voor den oorlog de ronde
deden over de Sovjet-Unie in het algemeen en over de
Sovjet- vakbonden in het brjzonder, blijven nog voortleven'

Welke verklaring zou er ander§ te vinden zijn op de
houding van de leiders der Àmerikaansche Arbeidersfede-

ratie die weigerden deel te nemen aan de \ry'€reldvakbondkonferentie (-Nota Red': deze ging door in tr'ebruari I'I'),
onder voorwendsel dat zij niet aan een tafel wenschten te
zitten met vertegenwoordigers van Sovjetvakbonden' die,
naar z'.j vodrgevà, Eeen <( vrije organisaties » zijn?
'Wat bedoelen zij

?

lid reeds van de Sovjet-vakbondenbeweging', voel
ik verontwaardiging bii het weder opnemen dezer reeds
lang gekrepeerde leugen.
vÍaï reaàeten de heer Green en zijn medewerkers met
or.ij", organisaties? Bedoelen zij de vakbonden van'tle
Als

oucl

waarvan de leiders bijna
^e.meïikaanÀbhe Arbeidersfederatie,
hun leven lang aan het hoofd blijven en die vaak beslissingen nemen dié

in tegenstelling zijn met

ds- levensbelangen

organisaties wiens praktijken niets te
zien hebben met vakbond-demokratie.

àer vakbonders?
Een poging

tot dergelijke gewelddadige- aktie

vanwege

een leiàer- vàn de Sov-iet-vaxÈonden -zou de onmiddellijke
ontslagrteming van de leden voor gevblg hebben.

À à" werfzaamheden van de Sovjet-vakbonden worden
op ruime schaal bekend gemaakt. AI de leidende lichamen
oirzer vakbcnden zijn veàntwoording verschuldigd a'an de
Èden. Verxiezingen bij geheime stemming geven alle vakbonders oe mog:aijxnàia- o- hun rechtstreekschen invloed
te laten voelen op de zaken van hun va.kbond'

Zidhier een kor-t overzicht van den bouw onzer vakbonden'
O"r, g"o.p, bestaande uit twintig leden, k-an reeds de kern

uo"*Àrr-eerier vakbond-organisatie. Bij geheime stemmtp-g
verkiest zulk een groep uit zijn eigen midden een vaklondorganisator voor den duur van een jaar'
öe organisator verzekert de nauwste betrekkingen met

leOenlHli zorg:t ervoor dat de dagelijksche nooden en de
kultureele èisctrJn van de leden van zijn groep w9rd9n
nàntwoorO, en door regelmatige produktiekonferenties in
te richten met zijru groep, weet hij den wedijver voor hooge
vàortbrengsten tó tàiaen. Eens om de drie maanden -' in

Ae

sommige groepen eenmaal in de maand - brengt hij tegenevenals de open'
o"., ,ij" lroep verstag uit over zijn werk,
verzekerinS:sagenten'
en
de
sociale
rrUui-at-inspekteurs
furu
geÈanaiaaat voor het ambt van vakbondorganisator zlirr
*ó"fijX de beste werkers, die zich op sociaal en nijverheidseebied onderscheiden.

'-öu
in een fabriekswerkplaats wordt
""r.ïo"àu"atijuisir.id
dat cp de dri'emaandewerkptaatskomitee,
r"t"ia aoo, een
iiii.J"r," ,Ësïà;ring der arbeiders, verslag uitbrengt aan de
leden.
'-8"'i
trt ri.kskomitee, gekozen voor den duur van een iaar'

brengt tweemaal per jaar verslag uit op de algemeene vergadering der leden, evenals bij het gewestelijk en het cen-

traal vakbondkomitee.
Het gewestelijk komitee brengt verslag uit op de gewestetijke konferenties, die jaartijks plaats grijpen. De afge't aa-"digder, voor deze konferenties worden bij geheime stemming íerkozen. Na bespreking van het verslag, verkiezen

de algevaardigden een nieuw gewestelijk komitee, eveneens
geheime stemming.
bij-H-et
alweer verkocentraal komitle van den vakbond

-

::il-:":'i:::::ï::"-::i:11i:ï-:::::-::::::i:
doo»

thiq,ui lkwcuyiiAo*
maar even-

"d" plenumziltingen van het centraal 'komitee, die
een: of- tweelmaal per jaàr plaats grijpen' Dit mechanisme
laat den .leden toé toèzicht uit te oefenen over het werk
van al de vakbondlichamen.
Èet aantal bezold,igde vakbondwerkers werd tijdens dert
or"to! t"t ingekrompen. Onzen vakbond (Vakbond van de

.àr"

op

MachÏne-bouiers-Unie van de U.S.S'R', waarvan steller van
het artikel voorzitter is) telt enkel 76 betaalde voorzitters
van fabriekskomitee's, en 6 voorzitters van groote werkhuiskomitee's. De overblijvende plaatselijke ambtenaren, leden
uan *e"$r"ats- of fàrriekskbmitee's, volbrengen vrijwillig
tun ta"t,'Ooor hun bedrijvigheid op de fabriek te verbinden
met
- hun vakbondaktiviteit.
de
íoorj mij heb ik bijzonderlleden liggen betreffende
vakbond
onzen
-van
fabriekskomitee's
110
in
ambtenarei
wat 'enkel een deel van het geheel is' Deze 110 fabriekgto-it""'" hebben een totaal van 3.867 vakbondorganisators

of fabrieks'
rïtà" ri"*."0"1, Z.OSI leden van werkhuis-leden
van de
verzekeringsaS:enten,
sociate
n.gàZ'
f."ïit""'.,
i"uri"f."- en werkhuisraden voor sociale verzekerinS:skom'
1'106 leden van
*Gi"., 925 openbare arbeidsinspekteu^rs^,sociale'welvaart- en'huiskommisie's, 2'334 openbare toekommissie's en
,i"frt""", 2.211 leden van opvoedkundige
sportmaatschapde
van
raadJleden
?38
fut""""r. werkers,
besturen van ziekenpi:àï-a""-""xbonden, en

250 leden van

bonden.

GEEN ENKEL OTT'ICIEEL BDZOLDIGDE
cenEnkel 8 van de 6? leden van het presidium van hetkomivan het centraal
tràl xomitee, ontvangen hun wedde zes
bestuurders van de
t""i-o"-"ào"ritter, de-sekretaris en
het centraal
overblijvende
De
froofOafOeetingen.
!eAe1 y3n kantocrbefabrieksarbeiders,
als
gebruikt
iià_it"" *"rdïn
ambten en ingenieurs.
*-

fvIà"

?een enkel officieel bezoldigde

in

onze lJnie'

"i"at
en eenige zaak van inVert"à"n
iaaikregen we de eene
"regeren
geschiedenis tegen..de
onze
in
ooit
tie
;r*k [L
centraal komitee
iaf.fà"o""gr;"enten plaats greep. in
^Het
een tekstielmachine;;fiÉ "ó b"i.t van een arÉeider
de leden van
lo"**-"rr.rr"is te Orel, meldende dat een vanwas
verkozen'

il;;;;;i"i;tomitee b,ij openbare--stemming
Het centraail komitee trad
;;i Ëil'à;-""g"r"tt iniruiscnte' en
eischte een nieuwe' en
ríet het komitee
il;;fifti"c
o"' ;;-;;k behoorlijk werddegbhouden'
vakbonte weten over
""r,Lit*"""r"'*irrg,
Ë;;" di""'-"er wenschenvrucht
""iö;;
Àrbrochure
onze
met
k,tn"n
d";-i" à;-U.§.s.R.
;;il;"ï"k;;naàn in'de u's'S'R' >> lapdplegen)'
<<

ET.UNIE

In de verzengde e:r dorre streken van Centraal
Àzië, waar het zand zich over duizenden kilometers uiL
strekt en waar de bronnen bijzonder schaars zijn, i,s de

landbouw onmogelijk zonder besproeiïng. Voor deze streken
beteekcnt water leven. De E erghana-vallei, een der mooiste
van Zuid-Oezbekistan, niet ver van de Tadzjiksche. grens
gelegen, heeft gedurende eeuwen gebrek aan water geleden.
Hetzelfde goid vocr cle Noordelijke streken van Tadzjikistan,
waar ieder jaar de bodem slechts door een onvoldoende
hoeveelheid water gedrenkt werd. Vóór de Oktober-Revolutie

[en reusrchtige
venuezenliiking

werd om het water oorlog gevoerd; met water kon men

zich een verloofde koopen en dank zij het water verzekerden
de rijken hun meesterschap over de armen.
Bij gebrek aan water verdrocg:den en verdorden de schrale gewassen van de arme boeren. De dechans (boeren) heb_
ben eeuwenlang gestreden om het water dat hun door de
zon verschroeide velden moest doen herleven, Te vergeefs.
Al het water was voor de akker:s van de bais.
I{et È slechts ten gevolte van de Oktober_Revolutie, die
de onafhankelijkheid voor de volkeren van het oude Ruslana
meebracht dat de toestand heelemaal gewijzigd werd. Later,
onder het regime der kolchozen nam het initia,tief van het
volk een uitbreiding zonder weerga. Oezbeken en Tadzjiken
ondernamen de oprichting van ,tientallen, honderden be_

sproeiingskaralen, kleine en groote, bestemd om

aà

de

kolchozvelden het noodige water te leveren. Nochtans, het
water bleef raar. 'Iijdens een bijeenkomst van de kolchozen
van 1\[arguelare, stelde de mirab (man gelast met de ver_
deeling van het water) Rassoelov, dan óok voor om door

eigen middelen, ,ter eere van het 1?e kongres van

de

Bolsjevistische Partij, het kanaal van Liaguan, 82 kilometer
lang, te bouwen. Zijn voorsrel werd met geestdrifl aanvaard.
Meer dan 14.000 ma:rnen togen eensgezind aan het werk,
ze vroegen niets aan den Staat: noch bouwmateriaal, noch

spaien, noch voedsel. Men verstrekte hun slechts plannen

en ontwerpen. Zij waren een voorbeeld van tucht en organisatie. Begeleid door een orkest en onder het zingen van
kooren, begaven zij zi:ch naar de werken met hun kmiwa-

gens, gereedschappen en voorraden.
De werken waren op 17 dagen tijds geëindigd.
'Het is door dit experiment dat de geclachte ontstond om
het groote kanaal van X'erghana te bouwen.
Dit incln-lkwekkend werk was niet voorzien door het
Staatsplan. 160.000 kolchozen namen het initiatief hèt
kanaal op hun eigen kosten te bouwen.
Het'*,as werkelijk een grootscheepsche onderneming. Uit_
gaande van de Narin, bijrivier van de Sir_Darja, doorloopt
lret kanaal 16 distrikten viln de Oezbeeksche S.S.R., eèn
distrikt van Kirgizië en een van Tadzjikistan. De totale
lengte van het kanaal bedrtagt 270 kilometer. Meer dan
1.300 dammen, kanalen, heuvels, spoorwegbruggen en dergelijke meer, werdel langs zijn loop gebouwd, Een dergelijke onderneming voor kunttma,tige bevloeiïng vertt g'e__
woonlijk 6 à 7 jaren arbeid, drrch het kanaal van X.erghanawas op 6 maenden geëindigd. Al de grondwerken waren
reeds op 20 September 1939 af. De inhuldiging van het
l<anaal was vastg'esteld op 5 December 1939, dag van den
XV. verjaardag van de stichting van de Oèzbeeksche S.S,R.
Eerst dacht men dat het volurne der grondwerken zestien
miljoen m3 zou bedragen, docir men kreeg af ,te rekenen
met onvoofziene mgeilijkheden: onderaardsche bronnen en
voorderij.

Er

moesten afwateringskanalen g'eg:raven worden,

De d.am uat

Koergan,

uan het

nuul

u

C

uan

do(

a,n

een

deel van de bedding zuiverelr, en daarna terug aarde

te bekomen. Het
volume der grondwerken werd aldus op 18.000.000 ms ge_
bracht. Het cijfer is ontzagwe,rkend, vooral'wanneer men
zich herinnert dat voor den br:,uw van het kanaal Volga_
Moskva, een der grootste werken van het Stalinistische
opvoeren teneinde een vasteren bodem

tijdperk, het volume der grondwerken slechts 4.000.000 m3
per maand bedroeg. In één marnd maakten 16.000 kolcho-

*.Aanaard.íngstoerken adn
clen d.am uan

het kanaalhooftl op de
Narin, bijri»ier oan de
Sir-Daria.

*

zen-vrijwilligers, geleid door 3.000 iagenieurs en techniekens,
een rverk klaar dat bijna 5 maal meer arbei( vereischte dan
den bouw van het kanaal Volgrr-Moskva.
.De Ferghanavallei, waardoorheen het kanaal loopt, is een
groot centrum van de kunstmatig bevloeide ,teelten; gij
levert meer dan 1,/3 van de totllre katoenvocrtbrengst van
de U.S.S.R.

Indien zij meer water toebedeeld kregen, zouden 24 distrikten van de streek
van llerghana 7.500.000 kgr. meer katoen
opleveren, hetgeen ong'eveer 50.000.000
roebels vertegenwoordigt. Door het gebrek aan water werden duizenden hektaren vruchtbaren grond niet bebouwd.
Het groote kanaal van Ferghana heeft.
gansch de streek omgetooverd. De wateren van de Navin die op de velden van

2.000 kolchozen werden

aangevoerd,

schenken leven aan duizenden hektaren

braakliggenden rond. Twee en dertig
katcendlstrikten hadden beiang in den
bouw van.het kanaal, waarvan de levenu'ekkende werking zich over 500.000 hektaren gronds deed voelen. Vijf steden van

Oezbekistan en vier landbouwdistrikten
van Tadzjikistan genieten van deze wate- De bouus oan het kanaal tijkt o1
ren. De aldus verbeterde bevloeiïng raat zang en d.ans begaieÀ di'iotcl
naar de uerken in de t
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en ontwerlren. Zij waren een voorbeeld van tucht en organisatie. Begeleid door een orkest en onder het zingen v=an
kooren, begaven zij zi.ch naar de werken met hun kruiwa-

gens, gereedschappen en voorraden.
De werken waren op.17 dagen tijds teëindigd.
is door dit experiment dat de gedachte ontstond om
-'Hct
groote kanaal van tr erghana te bóuwen.
het
Dit inclrukwekkend werk was niet voorzien door het
Staatsplan. 160.000 kolchozen namen het initiatief hèt
kanaal op hun eigen kosten te bouwen.
He! u'as werkelijk een grootscheepsche onderneming, Uit_
gaalde van de Narin, bijrivier van de Sir_Darja, do&loopt
het kanaal 16 distrikten virn de Oezbeeksche S.S,R., eËn
distrikt van Kirgizië en een van Tadzjikistan. De totale

lengte van het kanaal bednragt 2?0 kilometer. Meer dan
1.300 dammen, kanalen, heuvels, spoorwegbruggen en der_
gelijke meer, werden langs zijn toop gebouwd. -Een <lerge_
lijt{e onderneming voor kunrtma,tigè bevloeiïng vergt }e-_
woonlijk 6 à 7 jaren arbeid, dtrch het kanaal và ferghana
was op 6 maanden geëindigd. Al de grondwerken waren
reeds op 20 September 1939 af. De iahuldiging van het
kanaal was vastg'esteld op 5 December 1g89,-dag van den
XV" verjaardag van de stichtin6 van de Oèzbeeksche S.S.R.
Eerst dacht men dat het volurne der g:rondwerken zesfien
miljoen m3 zou bedragen, docjr men kreeg af ,te rekenen
met onvoorziene mgeilijkheden; onderaardsche bronnen en
voerderij.

Er moesten afwateringskanalen g'egraven worden, een
deel van .de bedding zuivererr, en daarna terug aarde
opvoeren teneinde een vasteren bodem te bekomin. Het
volume der g:rondwerken werd aldw op 1g.000.000 ma ge_
bracht. Het cijfer is ontzagwe.rkend, vïoral'wanneer men
zich herimert dat voor den br:,uw van het kanaal Volga_
Moskva, een der gÍootste werken van het Sta.linistische
tijdperk, het vol!,rme der grondruerken slechts 4.000,000 ms
per maand bedroeg. fn één marnd maakten 16.000 kolcho_

zen-vrijwilligers, geleid door 3.000 ingenieurs en techniekers,
een rverk klaar dat bijna 5 maal meer arbei{ vereischte dan
den bouw van het kanaal Volgrr-Moskva.
.De tr'erghanavallei, waardoorheen het kanaal loopt, is een
_groot centru1 varl de kurutmatig bevloeide ,teelten; 4ij
levert meer dan 1/3 van de totlle katoenvocrtbreng.st van
de U.S.S.R.

Indien zij meer water toebedeeld kregen, zouden 24 distrikten van de streek
van fferghana 7.500.000 kgr. meer katoen
opleveren, hetgeen ong'eveer S0.000.000
roebels vertegenwoordigt. Door het gebrek aan water werden duizenden hektaren vruchtbaren grond niet bebouwti.

De dam uan de OetsjKoergan, oertrekpunt
uan het Groote K«-

nuul uan

Ferghana.

het invoeren van regelmatige, rationeele wisselbouw in
de kolchoz
Yallej vln tr'ergana toe. De bevloeiing is voor
het beste middet om de wilt te n".ï"ijO"rr. -be wilt is er
gevaarlijke ziekte van de katoenplant,2ii veroorz,aakt
ve
het.o-orenbtik op èo.ooó to" r<atoen per ja
I:::l^S"_,y"or
geschat zijn. De uitbating van aieuwe gronden, dj
wifo,

r

bourv, de verbreiding van àe luzerneplantïges dràgen

in de dorpen.

*t't
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De _gedachte voor het bouwen van het kanaal, werd m
geestdrift
door de kolchoz.en yan OezAekistan,.etr Tadzjik
tan aanvaard. I{'anneer de onvergetelijke dàgen voor h
begin van den arbeid gekomen *argn, kwamen groepj
mannen langs alle wegen aar in de vallei van ferghàx
ontelbare rijen begàven de boeren zich te voe"t, p
]n
kar, per auto of per spcor naar den arbeid. Onder de'ho
derdduizenden menschen die hun arrnen kwamea aanbiede

koos men de beste en de bekwaamste uit, de stachanovistr

die reeds een voorbeeld v&n werkzaamheid voor een hoog

ootst geweest waren.
De werklui begaven zich naar het kanaal, begeleid do
- klanken
de
van het muziek en met de vlag vooraan, Ih

hart zelve van deze menschelijke storm dansten de kunst
naars. federe kolchoz had zijn muzikanten, àjn zanget
zijn dansers, zijn vrroolijkste grappenmakers'gezonde;r. De werken beg'onnen op den 1, Àugustus. AI de vastt
stelde normen werden onmiddellijk omvergeworpen dó
zekere kolchozen. fn verschillende sektoren-, werden de
normen 4 à 5 maal overtroffen.

fn den sektor van Leninabad voerde d.e brigade vt
Ikrambia Rodzjalov, afgevaardigde. bij den ópperst,
Sovjet van de Tadzjikistansche S.S.R., in vier aagà- Sff
uit van de taak die haar werd opgelegd; de brigade vr

Dodolai Cholmatcv, van de kolchoz Molotov, in àe stre,
van Leninabad, volbracht gedurende vijf opeenvolgen,
dagen 335 Vo van den gewonea norm. Deze kaders zónd
voorgaande liet aan de bouwkundigen toe het besluit
nemen het werk vóór den vastgestelden tijd a.f te makr
De bouw van het groote kanaal vi
tr'erghana was een eerezaak geword

voor atrle landbouwers van de streek vr
tr'erghana en de Noordelijke distrikt
van Tadzjikistan, voor gansch de bevr
king van Oezbekistan en Tadzjikis.tan. I
goede

Het groote kanaal van F.erghana heeft.
gansch de streek omgetooverd. De wateren van de Navin die op de velden van
2.000 kolchozen werden

aangevoerd,

en

wil van het v-olk kwam den

ing

nieurs ter hulp. De Ëolchozen drongen
op aan dat de sluizen van het hoofdwe
gebouwd zouden worden in de reeds kla
gemaakte bedding van het oude kana

schenken leven aan duizenden hektaren

braakliggenden rond. Twee

t

bij
het vermeerderen van de kudden aËr totifrozen €n voor
van de _zijdewormteelt werden de gerukkigs
:l_t_y}I-"tilg.
resultaten bekomen. Zuiver
en gezond water komt thans t

Oetsj-Koergan, hetgeen de werken aa
zienlijk versnelde. Ondgr andere vroeg'
de kolchozen dat het kanaal door
rivier zou loopen daar waar haar beddi:

dertig

katcendlstrikten hadden beiang in den
bouw van'het kanaal, waarvan de leven-

u'ekkende werking zich over 500.000 hektaren gronds deed voelen. Vijf steden van

ondiep en de strocm sneller is.
Wat scheelt het ons, z,/-iden ze, d
Oezbeki.stan en vier landbouwdistrikten
1ve- meer werk hebben, als tegenprestat
van Tadzjikistan genieten van-deze wate' De bouut
ren. De aldus verbeterde bevroeiïnr raar;;";-;; uan het kanaal líjkt op een scheppend fpest : oniler zullen we er hydraulische stations
zich

*:;i:ry"n"){r';1,}!í,;?i"ï::""i;iij:nen

bouwen.
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Groote Kanaal

van [erghana
t oan d.e Oetsin, trertfekpunt
rt Groote Ka-

'an

Ferghana.

het, invoeren van regelmatige, rationeele
wisselbouw in de
u?n Fergana toe. De bevloeiing is voor de kolchozen
Ylr",,
net Deste middel om de wilt te besirijden.
De wilt is

gevaarlijke ziekte van de katoenplant, zii veroorzaakt een
vertj:::l^9"_.y"or het.ooseablik op à0.óoó ii"-r.uto"r, per jaar
gqscnat zijn. De uitbating van aieuwe gronden,
ae- wisset-

van te ruzernepÀt-rg.. a"àg"r, bij tot
*yy9_"
":llreiding
ne[
vermeerderen
van de kudden der
kolJhozen en voor de
ontwikkeling van de zijdewormteeft -*"rà"" ï" gelukkigste
resultaten bekcmen. zuiver u" g.ro"a'*àiË" Ëmt thans
tot_

in de dorpen.

*tt

dnoq,

f?nqÍr$

Dg ggg"qhte voo_r het bouwen van het kanaal, werd met
geestdrift door de kólchozen van Oezbekistan, _err Tadzjikis_
tan aanvaard. Wanneer de onvergeteriif."-ààg"r, voor het
begin van den arbeid gekomen wargrr, kwamen groepjes
mannen langs alle wegen aan in de -vallei van ràrgrràia,
lijen begàven de boeren zich te voe-t, per
]11_o1!etUar^e
auto
of per spcor naar den arbeid. Onder de'hàn_
{arl
-p9r
derdduizenden
menschen die hun arÍnen kwamen aanbieden,
koos men de beste en de bekwaamste uit, de stachanovis,ten,
die reeds een voorbeeld van werkzaamheid voor een hoogen
oog'st geweest waren.

De werklui begaven zich naar het kanaal, begeleid door
- klanken van
de
het muziek en met de vlag vooraan. Ih ,t
hart zelve van deze menschelijke storm daisten de kunste_
naars. Iedere kolchoz had zijn muzikanten, zijn zangers,
zijn dansers, zijn vroolijkste grappenmakers gezondep. De werken begonnen op den 1. Àugustus. Al de vastge_
.
stelde normen werden onmiddellijk -omvergewo{pen dóor
zekere kolchozen. In versehillende sektoren, werden deze
normen 4 à 5 maal overtroffen,
fn den sektor van Leninabad voerde d.e brigade van

Ikrambia Rodzjalov, afgevaardigde bij den óppersten
Sovjet van de Tadzjikistapsche S.S.R., iri vier aae€í fÍ q,
uit van de taak die haai werd opgeiegd; de brfgade van
Dodolai.Cholmatcv, van de kolchói Mólotov, Ín de streek
van Leninabad, volbracht gedurende vijf opeenvolgende

dagen 335 7o var^ den gervonen norm. Deàe kàders zónder
voorgaande liet aan dè bouwkundigen toe het besluit te
nemen het werk vóór den vastgestelden tijd af te maken.
De bouw van het groote kanaal van

tr'erghana was een eerez.aak geworden
voor alle landbouwers van de streek van
Ferghana en de Noordelijke dlstrikten
van Tadzjikistan, voor garxch de bevolking van Oezbekistan en Tadzjikistan. De
goede

wil van het v-olk kwam den

inge-

nieurs ter hulp. De liolchozen drongen er
op aan dat de sluizen van het hoofdwerk
gebouwd zouden worden in de reeds klaar
gemaakte bedding van het oucle kanaal
Oetsj-Koergan, hetgeen de werken aan-

zienlijk versnelde. Ondgr andere

vroeg:en

de kolchozen dat het kanaal door

de

rivier zou loopen daar waar haar bedding

ondiep en de strocm sneller is.
Wat scheelt het ons, zaiden ze, dat
we- meer werk hebben, als tegenprestatie
zullen we er hydrauli,sche stations op

t op een scheppend f.eest : ond.er
olchozboeren en -bàerinnen zich bouwen.
de uallei uan Ferghana.

Bij Kokande, eerigen tijd voor den aaqvang van de werkiaamheden, ging men reeds over tot het inrichten van een
nautische instsllatie, en .dit nog: rÀ/e1 op een droge, ver_
dorde grond. Men had reeds op voorhand het aanl'eggen
van nieuwe tuinen op de plaatsen, waar het kanaal moest

doorloopen, verboden; oude huizen hadden plaats gemaakt
voor nieuwe, moderne wonilgen. Men verplantte de wijn_
gaarden, en afloopbuizen met steenen oploopers werden aangelegd op die plaatsen waar de toekomstige erven zouden
staan, Het was roerend te hogren met welke liefde het volk
over del bouwkundig'e van het kanaa"l sprak. Ifonderden
ouderlingen, wien het onmogelijk was een spa of houweel
te hanteeren, brachten frisch waf.er aan voor de arbeiders.
Tonnen wate{moe1en, meloenen en druiven werden op de
oevers neerg:ezet. Zij waren bester:rd voor de arbeiders van
het kanaal.
Het zal niet gebeuren, zeiden de kolchozen, dat onze
mannen
vermageren aan het werk, integendeel,

{.*r'
Een honderdjarige ouderling leeft blind in het dorp

Kantachan, ctistrikt tr'erghana. Onlangs vroeg men hem ot
hij zich rekenschap kon geven van de veranderingen rondom hem aangebracht.
Ja, beste vrienden, antwoordde hij, ik voel groote
Als ik mijn hand in de beek dompel, voel ik
veranderingen.
«lat er meer water in loopt en dat het sneller vloeit. ALs ik
een peer of een ap;iel neem voel ik dat de vruch,ten oÉzer
tuiaen dikker en zwaarder zijn. Het nieuwe water besproeit
overvloedig onze velden en ons leven wordt met den dag
beter.

Ja, de oude orinde heeft gelijk. Groote veranderingen

deden zich voor in Oezbekistan en in gansch Centraal-Azië.
En zelÏs degenen die het zicht verloren hebben, bemerkten
het.

*
Een zícht

olt

de t»erken toert

de bouw

uan

den dam bijna
geëindigd uas.

*
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ooruf gereedgemuukte huizen

in de (), ^S. S. R.
Een drie-kamerhuis in 30 uur gebouwd

rige pleister. Vloeren, deuren, vensterramen en buitenmuren zijn geschilderd. Het dak is bedeht met kunstmatige
Ielen, gemaakt van asbest-cement.
Buiten de 11.200 baksteenen, gebruikt voor de grondvesten (het Russisch klimaat vereischt stevige grondvestenl,

. .-lt.td-erltull ntilliuen uierl:«tt!!, ltilonte!cr Soujet-ge_
b.ictl hehben de I)uitschors tijdens lii,n ,p"i,"i,.1, i"
de S.l'. bezet.

gebiert tpr.r,l niet uttt,entíjl; grrndig
..2r, __l!::r,,"h,tig
L,un
zt-Jn srtbstunlie geledigil door de ia:ií. doe'h
bo.u.endien nog stelselmtrlig ett o1t ttelenschttppetijke
r.oi j:e tternieligd en »erruiesÍ. /liÍ uros
t"n tiifrà uun
neÍ « c/írsffscà fronl ». De bedoeting oiln ltct l)uitscà
opperDeuet tuus een toaar nientundsluncl te scheppen,
tuuur alle le-uen onmogelijk zou zijn : het urus een.
ut-ttng. Dun hun ntuchtelooae utoerle. Zoo de nuzis er
urrn het nt,oài--Lcger
i:":,.!i,
!"kt"n
1!cn <tpmarscà
te s|iltlen,
zoo hebben
zíj echter een niet te betumen
schude ueroorzaal;t en inillioenen n
met dukloosheid bedreígd.
"n-rri"i-'rrnrrn
Deze toestand uereischte een buitengeutoon snel
optreden Den»ege de Soujet-ouerheden. Ë,eiai -i,
i" »otlen
up_
-o.orlog taerden de nàoltige
"een
zoekingen gedrurn, uttruntit
,truarntee utíj hier den Iezer

!

het afleiden der vochtigheicl en de Hollanclsche kachel,'zijn
al de samenstellende deelen van het Pavlov'huis vooraf ver-

duon fi^ Kanp,a& erl U, I(o»enkctw
vaardigd. De buitenmuren bestaan uit vooraf g'ereedgemaakte houten lijsten, gevuld met een mengsel va,n zaagmeel en kalk als warmte-isclatie.

De inwendige deelen, zolder en vloeren zijn eveneens
uit vooraf gereedgemaakte lijsten. À1 de andere deelen en bijhoorigheden zijn fabrieksartikelen. Zij

samengesteld

"."p"ri^iÀiii
{gpe_hui"' ànistona,
in /ienrris brengen.

worden
worden op het bouwterrein afgeleverd, gereed
-kraan om te
de
eet plöeg

ioop"t
"n
"et""
Het voornaamste materiaal is hout. De karwei vergt
21 lnr hout, 140 mz kunstmatige leien, 25 pz glas en 100 kg.
nagels. Het geheele .gebouw weegt 219 ton, beslaat een
opperwlakte van 90 Ir\2 en heeft een totale'inhoud van
vergaderà rnet behulp

Er bestaan nu in de U.S.S.R. vooraf gereedgemaakte
huizen. Velen werden reeds opgericht te i4oskoi, Stalin_
grad, Kiëv, Smolensk en in dozijnen andere Sovjetsteden.
Onlangs bezochten wij een << pavlovhuis » _ aldus .ge_
naamd naar den ontwerper V. J. pavlov _ opgetrokÉn

in Oktober
Moskou.

1944 te Podliejski, een nijverheidsnedeiz"etting

bij

Het is een huis met een enkele verdieping, bestemd voor
een g'ezin. Juist 30 urén nadat de eerste zodl was omgespit

voor het leggen der grondvesten, waren elektriciteit en
water beschikbaa.r. De heele karwei werd uitgevoerd door
40 arbeiders, waaronder 12 schrijnwerkers, twee metsers,
twee elektriekers, twee loodgieters en drie schilders. De
anderen waren ongeschoolde werklieden.
Het Pavlov-huis is geschikt voor een gezin van

vier of

vijf 'leden, en de Sovjet-lyisvrouwen zijn er gewoonweg.
mede in de wolken. Het É komfortabel en goèdkoop. Dé

gezamentijke kosten, niaterialen en arbeid, be--iden ;lnËégrepen, overschrijden de 27.000 roebels niet. De maandelijksche
huur, waarin tevens licht en water zijn begrepen, ij vastgesteld op 70 ok van de verdienste van den huurder.
Rondom het huis ligt een eigen tuin.
Het huis bevat karrrers met een totale vloer-oppervlakte
van 50m2, waaronder een keuken (6,5 mz;, een provisiekamer (2 mz1, een badkamer (5,5m2) en een portaàl. Er is
een ingang aan den vóór- en den zijkant.
Rechts van het portaal bevindt zich een mime zitkamer,
links een kamer die geschikt is als werk- of slaapkamer,
die leidt naar een overdekte veranda die tijdens de zcmer_
maanden dienst kan doen als kamer. Aan den achterkant
is een ruime slaapkamer met er aangrenzend de keuken en
de provisiekamer.

De keuken is derwijz'e ontworpen dat er ruimschoots
plaats is voor het koken, het keukenvuur verwarmt water
voor het bad en voor de algemeene huishouddoeleinden. De
venrarming' wordt verzorgd door Hollandsihe kachels, die
algemeen worden gebruikt in de alleenstaande Russische
huizen.

De binnenmuren zijn bedekt door aangename PasGlkleu-

arbeiders.

315 ;ns.

De vooraf vervaardigde deelen zijn zeer licht en gemakketijk te behandelen, geheel geschikt om snel ter plaats te
worden aangewend. A.lvorens eigenlijk met het optrekken
te beg'innen, worden de materialen en samenstellende deelen
in logrische orde rondom de werk opgestapeld, ten einde de
behandeling en het verplaatsen tot een minimrtm te beperken. De snelheid waarmee de bouwers te werk gaan, is
hoofdzakelijk het gevolg van'het'zor8:vuldige, planmatige
werk. De geheele cyclus bewerkingen wordt rythmisch eh
nauvr'keurig' uitgevoerd,

Het gebruik van hout voor de vooraf gereedgemaakte
onderdeelen heeft het programma voor den heropbouw bespoedigd. Dlt materiaal is licht, gemakkelijk te bewerken
en te vervoeren, Half-geschoolde en ongesehoolde arbeiders
kunnen het gemakkelijk behandelen. Dit zijn dan ook be'
langrijke voordeelen voor de docr tlen oorlog geteisterde
gewesten van de U.S.S.R.

***

bij honderden op in de vroe'
gere oorlogszones. Einde 1944 waren er reeds meer dan 700
De Pavlov-huizen riizen nu

opgetrokken op de van bloed doordrenkte puinen van de
arbeiderswijk van de « Roode Oktober >>-Werken te Stalingrad. Het Volkskommissariaat voor de Vliegtuignijverheid
heeft het Pavlov-hui aan8:enomen voor zijn groot herbouwprogramma in dezelfde stad. Deelen worden vooraf gereedgenaakt,in den Oeral, vanwaar eveneens geoefende bouwers-ploegen en werktoezichters komen. Een twintigtal
fabrieken voor het vervaardi den van standaard-deelen voor
de Pavlov-huizen werden onlangs geopend, terwijl er nog:
meer in aanbouw zijn'
Dit is enkel nog maar een begin. De gansche verrichting
van het bouwen van een Pavlov-huis werd te Moskou' vana,f
het gravon voor de grondvesten tot het aandraaien van het
licht, vastgelegd op een film, wa&rvan afdrukken w'erden
uitgédeei(l àan de bouw-komitee'§ doerheeR heel de U.S'S,R'

HET GEHEIM

Uit bezet
Duitschlànd

vau de

Vallei Yan ChoeÍ

steld,

In het hart zelf van Azië, niet ver van het punt op de

g'rens van de U.S.S.R., Afganistan en China, ontspringt de

bron van den snelvlietende en onstuimigen panj, hoog in de

bergen.

Een expeditie, uitgezonden door de Tadzjiksche afdeeling
van de Sovjet-Akademie van Wetenschappe:I, heeft onlang§
een bezoek gebracht aan deze streek en vijf maanden door,
gebracht aan den bovenloop van den Pani, in de bijna. o:1.

I

aa.t. Nibaad

E(izatton

I

;

gel dat boomen, als de wilde abrikozelaar en den moerbeziënboom, die eigen zijn in de vlakten van Centraal Azië. er
zelfs niet meer groeien
De expeditie stond onder leiding van professcr Michail
Andrejew, den welgekenden Russisóhen orientalist, briefwisselend lid van de Akademie voorWetenschappe.,r. I-Iij is thans

teruggekeerd raar Tasjkent en ik voqd hem in den hoJ
zijner kleine villa, waar hij zijn vrijen tijd doorbrengt tus-

zijn bloemen, waar hij veel van houdt.
Eens was ik de eenige Europeaan die ooit de vallei van
Choef heeft bezocht, vertelde hij me: «Dat was in den tijd
der tsaren. Men kon er dan enkel geraken tangs paden die
zoo smal waren dat trvee paarden elkaar niet konden vóorschen

bijsteken.

» De zaken zijn nu echter veranderd. Wegen werden ln
de bergen gebouwd, luchtlijnen verbinden tglrijke dstrikten
met elkaar. Er bestaat telefoon, er zijn scholen en geneeskundige diensten voor de bergbewoners. Doch de vallei van
Choef lijkt nog steeds <( buiten de wereld >> te bestaan, ln

zoo verre dat het voll<, afstammelingen rran Iraanscho
(Perzische) kolonisten uit Centraal Azië, nog steeds menige
overblijfsels heeft bewaard van zijn vroegere gebruiken
en taal. Het doel onzer expeditie was het bestudeeren van
deze overblijfsels van het verleden, wat ons den sleutel moet
geve:r om de kultuur te begrijpen van de CentraalAziatische volkeren.
>>

In

de vallei va^n Choef

dagen.

De .herinrichtingswerken waren zeer moeilijk.
De Duit_
schers hadden van deze baan een
genlaakt
en zij hadden alle bruggen doen springer,."OË
"e"a"Aili.rg"lijn
g"ri" van het
Rcode Leg.er heeft deZè autostraàe
ó ïz aug.r, tijds her_

Een oade stam, in het hart
ean Soujet-Azië

í...,^."".^-a-

De autostrade Berlijn-Moskou is 1.g00 km. lang. Begin
-**u" zij reeds klaar voor het gebruik. De reis verg.t

{l*
drie

zijn de overblijfsels van het ver-

leden buitèng:ewoon overvloedig. De bewoners der vallel
spreken nog steeds een aan de streek eigen dialekt, dat

toebehoort aan de Roesjano-Sjoeg:ran-groep der oude Iraansche (Perzische) talen. Wij hebben den woordenschat van
het dialekt en materiaal over de spraakkunsg opgenomen,
» Het volk van Choef heeft in zijn taal het fijne onderscheid behouden tusschen het mannelijke en het vrouwelijke
geslacht bij de aanduiding der hem omringende voorwerpen.
Sommige der oudste inwoners beweren de beginselen te kennen volgens dewelke het mannelijke of vrouwelijke geslacht
oorspronkelijk werd toegewezen, en deze beginselen waren
soms zeer wontierlijk.
Bijvoorbeeld, de lucht zendl regen ten einde de aarde te
bevruchten, en daarom is in de taal van de inboorlingen der
sneeuw, regen
vallei, ieder ding dat uit de lucht kom,t
- is interessant
en hagel
v&n het mannelijk geslacht. Het
dat hetzelfde woord zoowel mannelijk als
vast te stellen
vrouwelijk kan zijn, naar gelang de omstandigheden.
» Bijvoorbeeld, hot water in een rivier die gevoed wordt
door sneeuw uit de lucht die in de bergen smelt, is manne-

er

integrepen d..l-

ruo ï

o"

b*gg"r,,
l".rop-no.*waaronder deze over de Weichsèl
te Warschau,
t.Zö m.
Iang is. Het verkeer op de autost"uOu G-à"" d.ie
intens, veel
het
vroe§er ooit geweest ,À.-e"" ononder_
S-rllk* .dan
Droxen stroom weggevoerden, krijgsgevang.enen,
vluchtelin_
gen

komen terug naar rrun_tana, rràtzii tï voet, pe" tiàt",
en,v]i9etuis... De sovjetstri3or<racrrteiiï|":,^1?_T^,:"ne[ verkeer en richten ontvangstcentra in langs deregeràí
bànen.

oader de ergste oo"ro*ïllï"digers die in oe

.
U.Sï.S.R.
-íi"
hebben
gewoed, noemt mà xotoneigeneru.r-Lirrau-"rr,
ev.ene€ns in F''rankrijk, Joegoslavië en Denemarken
een
bloedig spoor heeft nagelaten.

Lindeman heeff in de U.S.S.R. morxterachtig.e en
ontelbare misdaden bedreven. Hij is vera:rtwoordelijk voor
bcmbardement op Ireningraà en de verwoesting Oer het
ouOà
stad Novgorod. H.:j is eveneens ver&ntwoordetijk voor
verw_oesting en prunciering van de oude kunstschatten de
het Paleis van Lenrngrad, hij is nog verantwoordelijk in
de plundering van Esilant Hij È verantwoordelijk voor
voor
den mcord op honclerddulzerden Sovjetburgers en _krijgs_
8:evang'enen.

Deze sinistere beul zal loon naar werken o:ltvangen.

Iijk. Doch het water in een bron, dat kalm uit de ingewan_
den der aarde vloeit, is vrouwelijk
>> Specials spraakkuirdig_e
vorriren werden bewaard geble_
ven vocr ieder geslacht. Zij weerspiegelen zich in
de-voor_
naarnrvoordelijke en werkwoordelijÉe vormen. Inderclaad,
taal van de vallei is zeer,rijk, bijzónder verrassend door àe
overvloed in werklvoorden. Onderzoekingen in haar den
bouw
gullen ongetlvijleld veet hulp brengen ioor het begrijp;;
van den, oorsprong van verschillendÉ woorden en plàaÉ'na_
rnen in de talen van Centraal Azië.
» Zoo bijvoorbeeld, zijn wij er in gelukt den tot
nu toe
onbekend gebleven oorsprong op te iporen van den naam
van d.e vallei van tr erghana. In de dal van de Uevoff<in!
1a.n.C-hogt _en andere gewesten van den bovenlocp van dei
Pa',rj, beteekent het woord « ferghana » een vallei,ingestoien
door bergen met een enkelen uitlaa,t langs één tiit, aan
welke- beschrijving de. F.erghana-vallei -volkomen beant_
woordt.
»
overblijfselen van oude gebruiken, bewaard door mid- De
del
hunner taal, zijn niet- minder lelangrilk. Oe oorsprÀnl
;an rríenige dezer gebruiken gaat terug iot in het versté
i_9rl9den. Onze expeditie ncteerde een aàntal plechtighà;
die betrekking hebbe:r op verschillende feestèlijkheàen en
gebeurteitissen van dezen stam, zooals het aanvagel van
het
werk in de velden, het huwelijk van een lid van den stam,
de geboorte van een kind, de begraving van een doode, enz..i
>> De menschen die leven in de
nabijheid van den boven_
lgop van den Pairj, hebben een soort àonnewijzdr bewaarà,
die het begin van ieder nieuw jaar aanduidt, Hàt ritueel van
de feestelijkhederí van ieder nieuw jaar kcmt overeen mer
de ritueelen die bestonden in het oude lran (perzië), in den

tijd van

Sassanidae.

>>

'Professor Andrejev heeft ook een overvloed
van legenden
uit de bergvallei opgeteekend. Hieronder is er een versie
van de beroemde mythe van het « Gulden Vlies ».
De ontleding van het door de expeditie verzamelde mate-

riaal zal waarschijnlijk dit jaar nog beginnen.

TIEI\ JAAR GELEDEI\
erkende de Belgische Regeering olficieel de U. S. S. R.
Op 12 Juli 1935, na een lange-perio& van aJwachten,heeft de Belgische Regeering officieel de Unie der Socialistische Sovjet-Republieken erkencl. Het is van belang aan
te stippen dat België een van de laatste landen was om de
U.S.S.R. te erkennen. Inderdaad, de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie werden door Grcot-Brittannië hervat in 1924, door Frankrijk in 1925 en door de Vereeuigde
Staten bij de verkiezing van Roosevelt tot presideht.
Deze vertraging is zeker niet te wijten aan het bij uitstek
demokratische Belgische volk, dat steeds de houding van
2ijn regeering heeft vooruitgelopen. De oorzaak van dit
attentisme zat hem in het bestuur der buitenlandsche politiek van den Belgischen Staat, dat :n de handen was van de
reaktie. Deze politiek werd niet geleid dcor verantwoordelijke ministers, maar door duistere personnages die zeer
bedrijvig waren achter de schermen.

Als èindelijk de Regeering Van Zeeland de diplomatieké

en ekonomische betrekkingen tusschen de twee landen terug
aaq]<noopte, was het enkel cnder derr druk der openbare

meening die niet begreep dat men, ten overstaan van de
belangen van het Belgische volk, zóólang het terug voeling
nemen met een zoo belangrijk land had v€nvaarloosd.
Gedurende de vijf jaten die op deze erkenning volgden,

lll[illllilililililil1ilililil1lilt]

reldreaktie er op uit is om met alle middelen de konferentie te ondermijnen en te beletten dat zij tot een goed

einde kome.
Dienaangaande wijst hij op de noodlottige aktiviteit der
Poolsche uitwijkelingen die er naar streven een gelijkaardigen toestand te scheppen als deze van 1919 en een kon-

flikt met de U. S. S. R. uit 'te lokken. De Poolsche uit-

wijkelingen zijn ten andere niet de eenige.n die den opboulv
van een duurzamen vrede trachten te belemmeren; ook katholieke kringen uit de geheeie wereld, hebben met den
steun hunner pers, een schandelijke anti-Sovietkampanje
ontketend, waarbij zíj zelfs zoo ver gaan om het binnenrukken van de Sovjet-troepen in Polen en Tsjecho-Slovakije als een aanval te bestempelen'
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Ds BELGTScH-sovJETrscHE
vÍIREENTGTNG (B.s.v.) GENT
i. het bestendig sekretariaat
*", t"-*;ï;;"^ou'
Oe" afdeeling Gent gevestigd: Voetbalstraat, 21.
Voo" inlichtingen:
Spreekuren: Dinsdag )
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ern kulturreele banden tusschen de
twee landen verstevigd. De U.S.S.R. deed groote bestellln-

gerl aan de Belgische metaalnijverheid en voerde naar België
hout uit, dat de Belgische kolenmijnen zoo dringend troodig
hadden. Deze ekonomische betrekkingen zijn niet zonder
nut voor de beide landen geweest en hun kultureele toenadering heeft zijn vruchten gedragen. Gedurende deze tijdspanne, heeft de Sovjet-Unie m€erdere tentoonstellingen in
België ingericht, die aan de Belgen toegelaten hebben zich
te dokumenteeren over het leven in de UiS.S.R., en in 1986
ging Louis Piérard te Moekou een tentoonstelling inr,ichten
die er een weergaloos sukses kende. De §ovjet-kunstena&rs,
laureaten van den Isaye-wedstrijd, kenden te Brussel een
onvergetelijken bijval, en in alle steden waar zij optraden
mochten Zij rekenen op de bewondering en de sympa.thie
van het Belgische volk.
Al deze voor beide landen zoo vruehtbare betrekkingen
werden bruusk onderbroken op 10 Mei 1940, bij den brutalen inval der Hitlerhorden. Sedertdien werd den heldenstrijd
der Belgische Partisanen tegen den bezetter en zijn knechten, den hardnekkigen tegenstand van het Belgische volk
aan de nieuwe orde en zijn strijd voor de bevrijd,ing, met
sympathie en bewondering in gansch de §ovjet-Unie gevolgd.

UIT DE SOVIET-PERS

DEN VREDE OPBOUWEN.
In een kommentaar uit Radio Moskou betreffende de
resultaten bekomen op de Konferentie van San-Erancisco,
haalt Linetzki de aanmoedigende woorden aa:1 die Staatssekretaris Stettinius uitsprak. Doch terzelvertijd vestigde
hij de aandacht zijner toehoorders op het Íeit da.t de we-

i
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zijn de ekoncmische

Donclerdag ) van 17-20 uur.

Zaterdag

Ten andere, de reaktionnaire bladen van Mexico, Argen-

tinië, Zweden en andere landen, zetten het werk van
bels, dat

er toe strekt verdeeling te

--a

r.ILlU VOOR STEI,LINGEN
De Sovj€t-film « De Regenboog » wordt van 14 September
tot 20 September in de volgende zalen vertoond :
Mol)t-sur-Marchienne
<<

Caméo

Putte

Ouenast

».

Niettegenstaande dit alles weten de breede demokratische
massa's wat zij willen en :riets zal hun overtuiging in de
dwiirgende noodzaak een machtige Vredesorganisatie op te
bouwen, kunnen doen wa.nkelen.
a*Ír

van Radio-Moskou, heeft
bij Leningrad, bezocht. Zíe}:rier hoe hij het beschrijft: Vroeger, t.t.z. voor de revolutie, heette deze
plaats Tzarskoië Selo, wa! beteekende Dorp van den
Tsaar >>. OnmiddeUijk na de revolutie noemde men het
Djetskoië, in herinnering aan den grooten Russischen dichJacques E'àrand, reporter

Poesjkino,

<<

<<

ter. Deze kleine stad met haar vele paleizen, prachtige tuinen en meren, was vroeger een heerlijke streek. Nu, na den
doortocht der Hitlerianen, bevindt ze z'tch in een erbarmelijken toestand. Wat den bezoeke4. het meeste treft, zijn
niet de verwoesting'en, daar men die trouwens overal, wàar
de oorlog woedde, aantreft; maar wel het feit dat de nazis
koelbloedig en moedwillig alles wat eenig kultureel belang
en een geschieokundige waarde verteS'enwcordigde, vernietigd en verbrand hebben; het standbeeld van Poesjkin diende als doelwit bij de schietoefeningen der S§, tapijtwerken
werden afgerukt, meubels beschadigd, de kerk, een meesterstuk van Rastrelli, in Puin

ferhagen-

B

gelegd.
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eenigíng

KIEL.

Op Zondag 76 Scptember -4.s., Íe 20 u., gezellig
ntet oeruassingen, toàbola en lot slot bal.
samenzijn
-»rienden
en sgmpathisanten der Souiet-Unie
AlIe
worden híermee uitgenoodigd ons met hun tegenwoordigheid te oereeren in het caf é «Touer Brid.ge»,
Boomsche steenueg'

370'

-

«Toekomst».

Goeb-

zaaíert tusschen de

Verbondenen, verder.

)

lrn dit aclres zijn tevens alle uitgaven der B. S. V.
(Medegedeeld.)
verkr.ijgbaar.
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