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Den laatsten tiid werd er een hevig debat gevoerd !r de
buitenlandsche pers, ten einde te weten o[ de Soviet'Unie
een demokratiels. Er ziin menschen die er aan twiifelea en
anderen die denken dat de U.S.S.R., niettegenstaande alles
een demokratie isr doch slechts eeo tweede-rangs demokratie,

Voor ons heeft dit debat geen zin, omdat onze meening
over dit onderwerp vast staat. In den loop van den oorlog
heeft de Sovjet-Unie zió vereenigd met de andere demokratiën, en heeft alles in het werk gesteld om het fascistische Duitschland te verplefteren. Het Roode Leger heeft,
na zijn eigen grondgebied bevriid te hebben, meerdere demokratiscÍe staten van een deel van Europa bevriid, en
heeff hen hun demokratische vriiheden teruggegeven. Heden
moet de Staat dië het krachtigst tegen het fascisme gestre'
den heeft beschouwdd worden als de meest demokratische,
eu hier zien wij dat dez,eo. Staat iuist de U.S.S.R. is.

Het valt te betwijfelen o[ Amerika en Engeland

alles

doen wat in hun macht. lig,t om het fascisme te venrietigen.
Op dit oogenblik leven in Engeland en Àmerika, rustig
en ongestoordr p€rson€[ Ívaarvan de houfing en de wer'
king tiidens dezen oorlog zeer twiifelachtig is.
Het'is juist in deze landen, dat het debat aangaande de
Soviet-demokratie geboren werd. Waarom denkt men deze
vraàg te moeten opwerpen. Mishaagt de Soviet'demokratie
trun I Of verwijten zii aan de U.S.R.R. het feit dat ei maar
één partij vertegerwoordigd is in het Parlement ?
Indien men den graad van demokratie van een land moest
meten volgens de partiien dre er vertegenwoordigd ziin 1n
het Parlement, dan,zou't oude Oostenrijksch-Hongaarsche
keizerrijk de meest demokratische Staat geweest ziin' dre et
ooit heeft bestaan, daar, men zal het zich wel herinneren,
het keizeilijk Oosteqriiksch-Hongaarsch Padement bijna
zooveel verschillende partiien telde als volksvertegerwoor'
digers- En nochtans zou het belachelijk ziin' te bevestigeu
dat het oude keizerriik ook maar iets gemeens had met een
demokratie. Van den anderen kant, hemen wii b.v. de republiek van de Vereenigde Staten van Amerika en de'grond'
wetteliike monarchie van het Vereenigd Koninkriit van
Groot.Brittannië en Noord-Ierland. In. de Vereenigde Staten
ziin er doorgaans twee partiien vertegenwoordigd in het
Parlement, namelijk de republikeinen en de demokraten. It
Groot-Brittannië ziin er drie traditionneele partiien in het
Parlement l de konservatieven, de liberalen en de werklie'
den-partii. Is dit een reden om te zeggen dat, aatgezien er
in dé Veieenigde Staten-twee politieke partijen in het Parlement ziio. en in Groot-Brittannië drie, de Britsche monar'
chie anderhalve maal demokra ischer is dan de Amerikaan'
sche republiek ?
Verder heeft men vastgesteld dat bii de laatste verkiezin-

gen in Engeland den,invloed van de liberale pafiii zeet
verzwakt is, en dat het aantal afgevaardigden van deze
partii onbeduidend geworden is. In feite ziin er in Engeland

slechts twee belangriike partijen Beteekent dit dat het
Groot-Brittannië van vandaag minder demokratisch is dan
dit van gisteren ? Men mag niet vergeten dat ten slotte
iedere paitij tracht zooveel mogelijk afgevaardigden in het
Parlemint te brengen, zotder zich druk te maken over hét

door Zqslqvski

bracht wordt. Want' overal waar er grondbezitters ziinr
overal waar er patroons en werklieden ziilr"- Àit er klassen
en dienrtengevolge is er een oppositie.
echter, is er- geel oppositie, omIn de So-vlet-àemokratie
-Lla..eo
zijn en daarom ook geen -tegenstriidige
dat er geen
Sela"geï.

Al

de belanlen zíin' integendeel geliikloopend. De

sovlei-Unie stelt ilr werkelrjkhei«t den hoo§sten vorm van
deókratie voor, zonder kàpitalistenl zonder gloot-grond'
bezrtcersr zotdet PatÍoon§.
'Het zou otzin zli\ b.v., een kunstmatige. oppositie te

stichtenr daar dit een achteruitgaflg zou beteekenen en eetr
dusdanige handelwijze zou beslist meer- krraad doeo dan
goed. i'lienrand denkt er voor het oogenblik aan in Amerika
Ëen monarchistische oppositie op te richten, o[ beter een

opposrtie die zou striiclen voor de heroprichtiag van let
.í.'rn.ndom van de nege"", omdat deze stroomingen sedert
lanoe iaren triet meer bestaan in de Vereenigde §taten"
Ëei oppositie toelaten in de U-§i.S'R, zou geriik staan
met hot ióehten van partijen die zouden vechten voor de
heropnchting van het isarisme, vaa het kapitalisme, van de
kasJen en lrào al het kwade dat hieruit kan voortspruiten' laet spreekt vanzelt dat hiervan geen sprake kan ziin' Erde hoogste sporten van de
kan oee'n sorake
-bereiktvan ziin na terug acnteruit te gaan' en
te héoben,
demoïratie
kan met eeo glimlach deze heeren gade'
t
"t Soolet*olk
Ai", vanuit een kweekschoolr de spitsen van de Soviet'

"i"""

1-"v:5::*-*Y*::::":-,----------,-------,---------.

De B-S-V ontvangt de Pers
ti"JiflËïif 'àn',i'.Ïï,)ïÏl"ffi 1,Kk3"",%1ï;,}""",Ï#:Jdf

*

zetel.
"Jfi
óizèn
"-ö;. - maat-sbhappelijken
si'usseË-cÍö dàgbladen, eve4als het - ag-ent";;"ö;nil-tè
dó róÉiicue Natioíale Eddio-omroep, hadden
""ËJ"'Èör-iiio
*ï[:iïii,i"is:*3",i#::ï,1ïïirst"",a,,
ber Nar ionaar Komitee
,"iiïàï-Ë.S.v"' sínetsti m [orte bewoordinsen onze doelstellin'
sen en ons
streven:
""ii b... -f.-s."sÏ.
neömt in de wereld een steeds beJangrijker
nlaats in, zi.i wordt thans oID ilenzelfden rang- gest€ld met'-de
'*J""ÏaÀóEóËaÈeden. Om deze redenen is het hoogst qenlgh-e-Eè-betEÈxinsó tusschen België en tle Sovjet-Uuie,
ii.iÉ--alat
'i"ï":of *;$,Xo"?"ïi"3ltfl ïlÏs,ltreMevrouwBrume,zou-het

vaíívese België wéinig inlelige4t- zijn- tle. uitgestrekte atzetonie niiveiheiasplbilulten n-aar het Oosterr
-riec"eióo.
ioó-EËriÏ[rr"aeï van
Íïel meei-dan de reeds ov-er-geoutilËïi-Ëilö;;-tè
leerde Aíglb-Amerikaansche markten, ziin de- landen in her
err-in-de eerste'plàats de U-.S.§'R., bii
öös[à-ïàï nuropa, bestellingen
aan inze niiverhQden ov-er
óóÈË uèianEri:Í<e'

óí-Í.-ririhen zii ons de lantlbouwproduliten leveren die
noodig hebben.
wij
"b;É;Íiii(;-etiónómiscrre
betrekkingen, onderliint ryÍevrguw
níÀe',-Èínnen echter niet tot stanilkomen in een atmosf-eer
ïiïwào-trouíèn-. ook zou-de pers een grobten tlienst bewijzen
aan Ët iaÀa door bii ieilere gelegenheiil ile kans waar te
rrËmen-bm iIè vrienasthaosbetrekkíngen, die België met ale
te versterEen.
binden,'het
U.S.S.R.
- Ínsceiiilis
oo
cebied- der ekonomische en sociale ilemo-

t"-iiai.ln

tràtiË tieat íe Soi,jet-Unie ons verwezenlijkingen die

een

lot van de tegenpàrtilen en geen enkele politieke parli zoa
er een'bezwaàr in. zien wanneer de tegenpartiien geen enke'
len vertegenwoordiger zouden hebben.
De demokràtie eisclr,t dat al de gedachtenstroomingen de
mogetiikheid zouden hebben hrrn belangen te verdedigen.
Nieis is iuister en wii zeggen dat, indien er een oppositie is

in een gegever land, het noodig is dat zii nöar voor $e'

seleerden.
- I)e heer §chetllnck

' vervolgens eenige blJzonderhe{en
geeft
ilit « -Cen-t-rum » dat,
behalve dkonomische, Ietterkuntlige, kunstaftleelingen, e. a.,

over rle praktische organisatie vàn

eveneeqs een afdeeling voor de jeugtl zal bevatten.

DE MONGOOLSCHE

VOLKSREPUBLÏEK
De Mongoolsche Volksrepu,bliek etsenals ile tusschen ileze
en dc Soujet-Unie gelegen Volksrepubl,iëk il,er Toetsa, maken
geen d,eel uit uan ile Unie iler Socialistische Sotsjet-republieken.

Zoo iLeze republi,eken onilerl,ing niet gebonden zijn ilóor
gerleenschappelijk Btaatsn:erbond, zoo onilerhouilen zij
níettemin hartelijke betrekl+ïngen oan goeilq nabuurscltap, die
iles te olotter uan stapel loopen d,aar lrct' maatschapieliik
stelsel er euolueert in ile richting Dan, llet kollektitsisme ueeleer ilan naar het kapitalistisch stelsel.
De Mongool,sche Vothsrepublàek is plots in ile algemeene
belangstelling komen te stao,n, toen, na, de konferentie uan
een,

uo,n « Buiten-Mongol,ië

'* *

900.000 zielen bedroeg,
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met de veeteelt. De hoofdstad Qer republiek ig Oelan-Bator.
De bergketens die van het Westen naar het Oosten loopen verleenen aan het landscha4l een eigenaardig karakter.
In he1 Noorden, waar de rivieren talrijk zíjt, zijn de hellingen bedekt met dichte wouden. In de valleien grq,zen talrijke kudden. I{oe meer men naar het Zuiden afzakt hoe
armer de plantengroei r,vordt; de kleine beekjes, die een
zouten grohd drenken, voldoen niel voor de bevolking. In
het Zuiden beg"int de groote.woestijn: de Gobi.
Op hun reis naar Tibet, aan de bronnen van den Hoang-

te berusten.in d,en oolhstnit, en ite MongoolVolksrepubliek binnen haar hni(lige grenzen te erken-

AG
o'tlo

Binnen-Mongolà,ë

Ver naar 't Oosten, in het Noordelijk deel van Centraal
Azië, strekt zich over een oppervlakte van 1.ö00.000 km,
de Mongoolsche volksrepubliek uit.
Het is een reusachtig bergland, waarvan de oppervlakte
zoo-groot is a"ls deze van Duitschland, GrooLBrittannië en
Frankrijk te samen.
Het grootste gedeelte van de bevolking, die slechts

e'n ilesgeoalïenil

i J"

<<

gertao,inil, behoort nog aan Chino, en omuat ile proadncie
Binkiang, eoenals een and,er ileel a,an den Zuiil-Oostettjken
'kant uan ile Volksrepubl,iek, jui,st booen peking, d,e oucle
Chineesche hoofilstad,, naast ile prouincie lehol. (Zie kaart).

rirog, met het oog op ilen iloor ile Mongool,sche tsolkeren
uitgeilrukten wensch, bereiil is, uan&Í ite kapitulatàe oan
Japan een oolksstemming in te ri,cltten iru Buiten-MongotiË
nen.

Inilerilaail, ile Vol.tcsrepubliek ombewoon:d uord,en door ile Mon-

goolsche uolkeren. Een gedeelte eruan)

Potsdam, il,e uoorzitter iler Volksrepu,bl,i,ek weril uitgenoodigil, aanwezig te zijn op ile toenmaal,s aan gang zijnite besprekingen ilie moesten lei,ilen tot ite alstuiting uan Ír,et
Chineesch-Soujet-oerilrag en ile oorlogsuerklaràng uan de
M on g oolsche V olksrepubliek aan J apo,n.
Bij het alsluàten pan het Clti,neesch-Sot:jet-oerilrag, heeft
ilen heer Wang-Isji-Tsjih, aan M, Molotou een notq, ouergemaakt, uaarbij d,eze oerklaart ilclt « ite Chineesche regee-

sclr,e
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DE SOVIET.UNIE
van Jrct volk is het opperste orgaan van het O"a1r,rt'. In 'le
tusschenr'Íuimte van de kongress'en wordt het beheer van
het land verzekerd door de Kleine Choeran en door den
ministerraad
Sinds de 24 jaar van zijn afhankelljkheid, wordt het Mongoolsche volk bestuurd door ds Mongoolsche Partij van de
Staatsomwenteling. Zijn ekonomie en zijn landbouw kenden

een bestendigen vooruitgang: De omlventeling heeft

de

kudden, die door de ldoosters gestolen waren, Leruggeschonken aan de nomadenherders, en in deze voorwaarden heeft
de veekweek, voornaamste tak van de nationale ekonomie,
een nieuwe vlucht genomen. Deze kuclden, de schaL van het
nomadenvolk, grazen in reusachtige weiden.
Sedert de omwenteling is de nomadenveeteelt op schranilere wijze ingèricht geworden.
Teneinde hooivoorraden voor de groote sneeuwdagen en
de dag:en van groote droog'te aan te leggen, zijn er meer da:l
20 stations vóor maaimachines ingericht op verschilleirde
plaatsen van het land. !)en veeartspost werd opgericht in

tr)en ail (kantpplutts uun llontaden)
oerloren in het grootsche lanclschap.

àtte aistrit<tcentra. Men heeft winterstallen gebouwd cn
duizenden nieuwe waterputten geboord in de droge strekee'
Dank zij al deze maatregelen heeft de veestapel van cle
Republiek een ongehoorde vermenigvuldiging gekend, gaan-

de van 11 Íniljoen stuks

In

in

1918,

tot 25 miljoen in

1938'

sommige streken beginnen de Mongolen graan te ver-

Ho, hebben wereldberoemde geleerden als Pzjevalski,' KozIov, Sven-Hedin, Andrews, meer dan eens het grondgebied
driorkruist dat tegenwoordig de Republiek van het Mon-

bouwen.

van het Mongoolsche volk bestudeerend,

gen: kolenbekkens, elektrische centralen, mechanische her-

goolsche volk is, het land verkqnnend en de geschiedenis

Vóór de XIV" eeuw werd gansch Oost-Europa, Centraa"lAzië en China overwonnen door het Mongoolsche nomadenen krijgersvolk, die een machtig keizerrijk vormden, waarvan Gengis-Chan de stichter was.

Het keizer,rijk werd onderverdeeld in talrijke k-leinere
vorstendommen ,en het verloor slilaan zijn macht; tegen
het eiade der XVII" eeuw viel het Mongoolsche volk in rle
handen der Mandsjoes.
Inziende dat ze dít volk, dat diep aan de vrijheid Sehecht
is, niet door de macht der wapens a"lleen zouden onderweÍpen,' voerde de Mandsjoesche dynastie het boeddhisme in
Mongolië in. Het land werrd bezaaid met kloostors, echte
versterkte vestingen, waarin de lama's leefden. Deze boeddhistische monniken wisten door listige ceremonieën, de primitieve inbeelding der nornaden te verblinden en gebruik
te maken van den invloed die ze op hen uitoefenden, öm
hun vee !e bemachtigen. Ook hadden de kloosters weldra
30 /o van alle veekudden van het land in handen, de arme
Mongolen, die geen eigen kudde bezaten, gebruikten zíj om

hun vee te drij'r4en en te laten grazera. De uitbuiting van
hèt Mongoolsche volk vanwege de Chineesche woekeraars,
r /as niet minder erg.
De Chineesche nationale omwenteling van 1911 maakte

Mongolië officieel onafhankeliik, maar het Mongoolsche votk
werd slechts bevrijd op 6 April 1921, wanneer het, bijgestaan door 't Roode Leger, baron lJngern, 'n Witte generaal
en het Japansch 8'espuis, uit de hoofdstad Oerga (thans
Oelan .Bator)

De industrie van de Republiek, die slechts opkwam na

de omwenteling van 1921,

telt nochtans groote

ondernemin-

Àtellingsfabrieken, steenbakkerijen, zagerijen, enz' Een gansche réeks ondernemingen die den binnenlandschen en buitenlandschen handel bevoorraden, huidevetterijen, schoenfabr,ieken, zeemleerhandel, viltfabrieken, textielfabrieken, spekslagerijèn, pasteibakkerijen, zeephandel, enz., 5 vereenigd
in de hoofdstad Oelan-Bator.
De Staatshandel en de kooperatieve handel ontwikkelen
zich voor:tdurentl. De Mongolen kunnen zich al het noodige
aanschaffen in talrijke winkels en kiosken'
Het Mong:oolsche volk bezit heden zijn eigen literatuur,
zijn na.tionàle muziek en zijn eigen schouwburgen' De artóiders, die vroeger gebogen gingen onder den dwang der
slavernij, nemen heden deel aan het politiek en sociaal leven
van hef land, zij nemen deel aan het bestuur, treden toe

tot de populaire Omwentelingspartij en tot de Jeugdgroepeeringen.
'Vóór de omwenteling bestond er geen g:eneeskunde in het
lancl, waar de lama's als eenige dokters en eenige opvoeders
(het onderwijs was ook in hun ha.nden), in hun onwetend-

heid veeleer de ziekte in de hand'werkten'
Ook op dat gebied werden ontzaglijke vorderingen ge-

maakt. Èr zijn-heden hospitalen en geneeskundige posten

in ieder distrikt-centrum, en de hoofdstad telt talrijke hospit":"rr, kindertuinen, enz'. Minèrale wateibronnen, die oniangs ontdekt werden, zijn aangelegd tot badplaatsen' Het
ond'erwijs gaai niet meer uit van de kloostels; het is de
Staat die er zíct. nu mee b-ezighoudt

verjoeg.

***
De Mongoolsche volksrepubliek is een burgerlijke, denrlkratische republiek van een nieuw Lype, een anti-feodale
republiek die de voorwaarden schept die noodig ziin tot de
anti-kapitalistische ontwikkeling.
Een groot politiek verschil scheidt het Mongoolsch régiem
van dii der burgertijke, demokratische republieken van het
gewone type: de grond werd ia Staatsbeheer genomen, Ce
ÉuitenlandÀche handel is Staatsmonopolium, evenaJs de nijverheid en de banken.
De binnenlandsche handel is eerst'en vooral Staatshandel

en kooperatieve handel. Alzoo komen de noodige voorwaarden toi stand,die aan het land moeten toelaten zich op te
werken langs den weg klaargemaakt door het Mongoolsche
volk en zijn besturende partij, de Partij van de Staatsomwenteling van het Mongoolsche volk. Het politiek regiem
van de republiet È demokratisch. À1 de organen van het
bestuur zijn verkiesbaar. Het Groote Choeran (kongres)

Het regeeringsgebouw te Oelan'Bator.
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leerlingen gaan naar honderden scholen, en
- Duizenden
deze
leerlingen zijn allen geen kinderen! Veischillende beroepsscholen leiden deskundigen op.
Tairijke dagbladen verschijnen in de Mongoolsche Republiek, alsmede tijclschriften, gewijd aan bijzondete vraàg_
stukken beLreffende de kultuur,
Honderden boeken van Mongoolsche schrijvers worden
uitgcgeven.

Een speciaal komitee bestuurd al het werk cler wetenschappelijke opzoeking'en aangaande de geschiedenis. rle
aardrijkskuncle, de kultuur van het land en de rijkdommen
van den ondergrond. De twee musea der hoofdstad
het
- van
Muzeum foor Natuurvretenschappen en het Muzeum
de Omwenteting
lokken steeds talrijke bezoekers, De
dramatische kunst- is zeer populair geworden in Mongolië.
Naast de Staatsschouwburgen telt men er talrijke andere,
zooals de Legerschouwburg, deze van de Jeugdgroepeering,
enz.. Allen. jong e1 oud, hebbe4 een voorliefde voor den
schouwburg. De jeugd gelasl er zich mede politieke interrnezzo's, een soort aktualiteitenrevue, ín ts richten.
De sprekende film heeft zijn verschijning- gedaan tot in
de meest afgelegen streken, en het volk volgt met groote
belangsteiling de filmen die in de studio,s van Oelan-Bator
opgenomen worden.

De post, de telegraaf, de T. S. F. werken over de gansche
uitgestrektheid van het land. Elken avond worden koncerten
en spreekbeurten te Oelan-Bator over de radio uitgezonden.
Eindelijk een rvoordje over de sport. Honde4den jongens
en meisjes zoeken verpoozing op de tennisvelden, l'olleybalterreinen, stadiums en in de talrijke klubs voor lichamelijke opvoeding die ter hunner beschikking zijn gesteld. De
nationale sporten: worstelen, paardenwedrennen, boogschieten, zijn uiterst populair.
Kloek, nroedig en uitstekende ruiters van kindsbeen af,
worden de jongelieden ingelijfd in het Mongoolsche Omwen-

telingsleger. Dit werd ingericht in 1921, 'onder bevel van
den nationalen held Soeche-Bator, en beschikt over ar de
moderne technische bewapeningen: luchtvaart, artillerie,
tanks. Het is een indrukwekkende macht geworden, bekwaam aan elken aanvaller weerstand te bieden.

***
Aan het Mongoolsche volk door onverbreekbarè vriendzijn de volkeren van de Sovjet-Unte
steefu bereid het ter hulp te komen.
Op 1 l,{aart 1936 zei J. Stalin:
schapsbanCen gehecht,

«

Indien Japan besluit de Mongoolsche Voiksrepubiiek, een

voik dat aam z't onafhankelijkheid houdt, aan te vallen, dan
zullen vrij de Republiek van het Mongoolsche volk moeten
helpen... Wij zullen de Mongoolsche Volksrepubliek helpen
zooals

Elf

wij het deden in 1921. »
dagen later teekende de Sovjet-Unie met de Mongool-

sche Voiksrepubliek een bijstandsverdrag.
In zijfl redevoering'van 31 Mei 1939, tijdens de III" zÍtting
van den Oppersten Sovjet van de U.R.S.S., mocht M. Molotov
verklaren:

Oolt de Mongoolsche ieugd stelt belang

in

de lttchtmacht.

<< Gezien het bijstandsverdrag dat de U.S.S.R. hecht aan
de Mongootsche Volksrepubliek, beschouwen we het als onzen piicht aan de Mongoolsche Volksrepubliek den noodigen
bijstand te verleetten voor de vriiwadnS'van haar grenzen.
>; We beschouwen een bijstandsverdrag, geteekend door de
Sovjet-Regeering aLs heel ernstig. Ik moet U verwittigen
dat volgens het bijstandsverdrag door ons geteekend, wij de
g'renzen van de Mongoolsche Volksrepubliek met evenveel
vastberadenheid zullen verdedigen als deze waarmede 'we
de onze verdedigen. »
Deze woorden van Molotov, die als een waarschuwing
moesten gelden tegen de steeds driester wordende Japansche imperialisten, werden door deze laatsten achteloos in
den winà geslagen, want amper eenige dagen later vielen
zij de Mongoolschq Volksrepubliek binnen; met het doel
zièh een deel van het grondgebiéd dezer republiek toe te
eigenen en aldus met geweld 'n grenswijziging in'hun eigen
vóorrleel en door het voldongen feit door te drijven.
Slecht bekwam het hun! Want deze eenzijdige methode
lokte een krachtig antwoord uit vanweS:e de Sovjet-Unie
die de MongoolscÉ.Mandsjoerijsche g:rens van de I\'Íongoolsche Volksrepubliek waarborgde.
De, gevechten duurden verscheidene maanden, t.t'2. van
Mei to1 half September 1939, in de streek van Nomanhan,
die paalt aan ae Mongoolsch-Mandsjoerijsche grens' Àlle
wapéns: luchtmacht, zware artillerie en tanks namen er aan
deej. De Japansche imperialisten die op een gemakkelijken
zege hadilen gerekend; zooals hun geloofsgenooten in het
Wèsten, kwamin bedrogen uit: zij leden zoodanig hooge ver-'
tiezen Cat zlj zíclt verplicht zagen de Sovjet-Unie voor te
stellen het kónflikt op vredelievende wijze op te lossen, Op
15 September 1939 rÀrerd te Moskou een verdraS: onderteelrend en den vrede hersteld.
Het vrije Mongoolsche volk werkt met zekerheid aan de
ontwikkeling van zijn onafhankelijken Staat; ont\Mikkelt
zijn kultuur] verhoogt zijn welzijn. H'et weet dat zijn onafhanl(elijkheid goed verdedigd is.

Vt/ij vestigen de aanilacht onzer abonnenten öp het

feit ilat wij in ons laat$te weekblarl (n' 38 - Vriiitag 28 September) hèbben aangeltontligil dat ons
eerste alubbelnumm€r zou verschiinen vanaf 1 Oktober.

Dít is eeu vergi§sing, het huitlige nurnrner is het

eerste van de nieuwe reeks.

Een straat te Oelan-Bator, de hoofdstad.
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Oorsprong en ontwil«keling van het

§retenschappeliik Leven
Het meest kenschetsende

uit

de verlossende groeiperiode'

van het Sovjet-regiem is ongetwijfeld het nauw, samengaan
van w'eterEchap en ekonomie, allebei gedragen door een
enthoesiast volk, dat, zoodra het de verknechting van het
tsarendom afgeschud had, zijn eigen toekomst opbourven
rvilde.

Indien de U.S.S.R. op dit oogenbtik de buitenwereld verhaast door haar hoogstaande verrichtingen, dan moet een
te.rugblik thans wel uiterst leerrijk zijn.
Even boeiend is het te vernemen op welke wijze de inge^
treden veranderingen, die een dom gehouden volk tot een
denhend volk hebben gemaakt, verwekt werden.
'Verre van ons het idee te beweren dat onder heL tsarisme het wetenschappelijk leven met verdwijning bedreigd
was. Geleerden als Dokoetsjajev, Lobatsjevski, Tsjebysje'r,

Zimin, Mendelejev, tr'edorov, hebben het hunne bijgedragen
om het poll der wetenschap te doen §tiigen. Het kan bovenclien niet betwist worden dat Karpinski, Pavlov en Koernakov, niettegenstaande ze tijdgenooten der Revolutie zijn,

reeds tevoren verdienstelijke prestaties geleverd hadden die,
chronologisch gesproken, onder het tsaristisch regiem
thuis hoorden.

IIet groote ruerwijt betreffende het kultureel ]éven in het
blijft nochtans het feit dat onder het tsarendom

aigemeen,

d6 geestesaktiviteiten aan banden gelegd werden door de
verlammende kontrool der hoogere bestuursinstanties. Onwiilekeurig denken we hierbij terug aan de eeuwenoude
cliktatuur die over West- en Midden Europa hobgtij vierde
en evenzoo ieder wetenschappelijk initiatief slechts aap

overeenkomst te brengen was
vaarden kon indien het
Inet een g'ansch stei van vooroordeelen, ingegeven door een

ongehoord bijgeloof.

Welk verschii kan er inderdaad bestaàn tusschen een
Galilei, die omwille .van zijn theorie omtrent het draaien
cler àarde orlr de zon, de grootste vervolgingen kende, en
een Morosov, die omdat hij, betreffende het materialisme,

nieuwe gedachten aankleefde en verkondigde, twintig jaar
opsluiting opliep in een Schlusselburgsche vesting? Ons
inziens, geen !

Het tsaristisch Rusland had zijn Keizerlijke Àkademie,

zijn

wetenschappelijke vereenigingen,

zijn

groepeeringen

van aardrijkskundigen kende zelfs geregeide kongressen van
na'Luurkundigen en g:eneeskundigen, doch dit alles werd
angstvallig van hooger hand in een wel bepaalde richting

gestuurd, waarbij het persoonlijk initiatief nooit

tot

ziin

rechten kwam.

En hier ligt nu precies de groote verdienste van

de

auteurs der Oktober-revolutie van 1917, dat zij beroep hebben gedaan op alle levenskrachten die in het land aartwezi.g
waren om te komen tot een vruchtaÍwerpende wetenschap.
Hier toe was het noodig het volk warm te maken voor
de wetenschap, het de groote beteekenis te doen inzien van
de beoefening der watenschappen. Vóór alles kwam het er
op aa{r een onderwijsstelsel uit te denken, waardoor het
mogelijk zott zijn de interessantste en de meest belovende
elementeh uit te pikken en ze te richten volgens hun res-

pektieve gaven.
De beschrijving die X''. Joliot Curie

in L944 gat van een
school te Charkov, is dienaangaarde bijzonder leerrijk. In
bewuste instelting v/erden de meest begaafde kinderen uit
alle scholen van Rusland samengebracht. De kinderen kunner er vanaf 12 jaar school loopen en dit tot op het oog'enblik dat ze geschikt bevonden worden om universitaire
studiën aan te vatten.
Den voormiddag volgen de uitverkorenen )) lessen, dÍe
overeenstemmen met de kursussen der scholen waaruit ze
<<

in de U. S. S. R"
-- en dit volgens hun
bezoeken zii de gebouwen waar deze of gene
wordt' Onder de leiding van bekwaspecialiteit onderwezen

weggetrokken werden; 's namiddag5

eigin keuze

rie leermeesters treden zij hier in voeling met het werkeIijke leven en leeren zij de moeilijkheden van de praktische
vèrwezenlijking kennen er\ overwinnen. Niet zelden gebeurt
het dat een ieerling, na enkele weken een bepaalde afdeeLing
bezocht te hebben, een andere specialiteit wenscht te volg'en: deze klasmutatie gesehiedl oogenblikkelijk. Op deze

d,ctrvt

9n Ít(, ë,

ll$Lhz4drn

wijze valt het den leerlinS'en makkelijker een keuze te doen
wanneer het oogenblik is aangebroken zich uit te spreken
vocr deze of gene aktiviteit.
Niet alleen is de organisatie van de onderwijskringen in
het huidige Rusland typisch, ook de geest die het gansche
kultuurleven bezielt getuigt van een verstrekkende zucnt
naar verbetering en vervolmakinS'.
Angstvallig streeft men naar innige samenwerking u§'
schen de bevindingen van de scheppende geleerden en de
massa. Er is tlan ooli geen plaats meer voor een beschrijvende en beschouwende wetenschap die zich niet bekommeren zou om de verwezenlijking der idee. Deze samenbundeling van theorie en praktijk gaat daarenboven gepaard
met. ae groepeering aller wetenschappen: de onderscheidelijke w'etenschappelijke aktiviteiten in het land leven inder-

dàad niet naast maar rrret mekaar. Immer is men er op uit
cle wetenschappelijke bevindingen bevattelijk te maken voor
de groote arbeidersmassa'
De Staat zorgt et voor dat deze richtlijnen geen ijdele

voorschriften blijven maar tastbare werkelijkheid v/orden'
Het wetenschafpeiljk onderzoek is door den Staat zelve
georganiseerd: de leiding wordt waargenomen door den
óppersten Sovjet van de U.S.S.R. en door den Raad der
VóIkskommissarissen. Laatstvermeld organisme pleegt over:
leg met de Kommissarissen van Opvoeding, Volksgezond-

hàd, Landbouw, lichte industrie, Textielwezen en vijftien
I{ommissarissen voor de zware industrie en de Landsver-

dediging.
Oàze Raad va"rr Kommissarissen onderhoudt op zijn beurt
nauwe betrekkingen met de Akademie van Wetenschappen.

Deze akademie is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de wetenschappelijke opzoekingen, die vereischt zijn
voor de verwezenlijkiag van he1 ekonomisch plan. De belangrijke problemen worden overgemaakt aan de verschillende instellingen, telkens rekening houdende met hun respek-

tieve specialiteiten. Eens dat een ibepaalde instelling

een

trent hàt bestrijden van de noodlottige verrottlng

der

opdracht heeft gekregen, worden alle leden van het wetensóhappelijk personeel in kongres vergaderd om de zaak
grondig te bèspreken. Het koördineeren van de verschillenàe resultaten langs verschillende wegen bereíkt (gezien de
medewerking van verscheidene instituten), geschiedt in den
schoot der Àkademie van Wetenschappen.
Elen sprekend voorbeeld was het onderzoek, ingesteld omgranen ten tijde van de eerste kollektieve oogsten' Veertien
Instituten weiden met het vraagstuk belast: een jaar nadien

was de oplo*ing gevonden!

DE SOVIET.UNIE
Önder deze fnsiituten voor Opzoekingen bestaan er verschillende kategorleën.
Tot de eerste kategorie behooren de Instituten die rechistreeks afhangen van de Akademie: hier worden de gestelde
problemen zuiver wetenschappelijk afgewerkt; in dit midden komt hoofdzakelijk de geleerde aan het woord.
In een tweede kategorie hooren de fnsHtuten thuis die
vooral op de. praktische toepassingen zijn afg'estemd. Zoo
trekken de Instituten van Charkov, Leningrad en Sverdlovsk
het verband tusschen de physica en het industrieel onderzoek.

Zoo zal bv. het Instituut van Sverdlovsk zich tegelijkertijd interesseeren aan de experiménteele en theoretische
studie van het magrretisme eensdeels en aan de magnetische
eigenschappen van het metaal voor de industrie anderdeels.
Een derde kategorie groepeert de Instituten van beschei-

dener omvang, industrieele laboratoria; de

bij hospitaal

en

gemeenschapshoeven gevoegde laboratoria, alle belast met
vraagstukken van praktischen aard.

Een vierde kategorie werkt rechtstreeks voor de Landsverdediging: vele van de Instituten die hierin zijn opgenomen presteerden reeds voor het uitbreken van het laatste
wereldkonflikt op volle kracht,
De nauwe samenwerking: tusschen al deze instellingen.
gevolgd- en beïnvloed door deà Staat, vergemakkelijkt bovenCien het werk van den geleerden: immers, zonder onderbreking blijven ze op de hoogte vain de praktische mogelijkheden hunner uitvinding:en
Naast het oprichten dezer onderscheiden organismen, had
de Staat ook nog tot taak de passende elementen op te
leiden dié ze zouden bevolken.
Het grootste gedeelte wordt g'erekruteerd onder de meest
belovende elementen der Universiteiten en der Techniscne
scholen.

In den schoot der Akadèmie bestaan er acht afdeelingen:
1. Wis- en Natuurkunde;

2. Scheikunde;
3. Geologie (Aardkunde) en Aardrijl<skunde;
4. Biologie (Levensleer);
5. Technische Wetenschappen;
6. Geschiedenis en Wijsbegeerte;
7. Staathuishoudkunde en Rechten;
8. Lelterkunde en Talen.

ontdekking

van het fenomeen der gekombineerde verspreiAing van frel
licht; N. C. Kornakov onderscheldde dch o.a. me-t zijn op_
zoekingen betreffende het evenwicht in de chemischè diafra§ma's; A. E. F'avorski staat geboekt als de auteur van
een nieuwe theorie over de scheikundige synthese; N. D.
Zelinski was de uitvinder van het eerste anti-gasmasker;
A. LebedeV, 'die van het synthetisch rub,ber 1n SovjetRusland; A. N. Bach werd de ;baanbrèker van de biochemie
in zijn land; L. A. Orbely zett"e zijnsdeels het v/erk van
Pavlov voort.
Het ledenaantal van de Àkademie wordt vastgesteld door
den Raad der Kommissarissen, volgens de lijsten door de
Akademie voorgedragen.
fndien er een zetel vrij komt, wordt clit bekend gemeakt
in het dagblad « Izvestia ». De organisaties met weténschappelijk en sociaal karakter, alsook hun medewerkers, hebben
het recht in de eerste twee maanden, die op de bekendmaking van dit bericht volg'en, kandidaten voor te stellen;

de namen dezer handidaten worden door de pers bekend

gemaakt.
De opperste bevoegdheid van de Akademie van Wetenschapp,en berust bij een AJgemeene Vergadering, die samengesteld is uit de aktieve leden en de eereleden. Dit organidme leidt de werkzaamheden der AJ<ademie, het lost de
voornaamste problemen op inzake organisatie, verzamelt
de verschillende ingezonden verslagen en bestudeerL de
vraagstukken van wetenschappelijken, wetenschappelijktechnischen, en wetenschappelijk-socialen aard.
Een Presidium
bestaande uit een vooriitter, drie ondervoorzitters, acht-sekretar{ssen der sekties en vijf andere
leden, a^llen voor drie Jaar gekozen
past de door de
Algemeene Vergadering getroffel beslissingen
toe.
De Algemeene Vergadering stelt ook de leden aan, belast
met den dienst der Redaktle.
'9llat de instituten betreft, deze worden onder het g'ezag'
gesteld van een bestuurder, die voor 3 jaar gekozen wordt
onder de akademici door de Àlgemeene Vergadering of de

afdeelingel oer Akademie.
Bovendien werd een Raad der Akademie ingestelcl die tot
taak heeft een onderzoek te doen betrefJende de natuurlijke

rijkdommen en de produktiemogelilkheden van het land;

Buiten de vermelde Instituten beschikt de Akademie nog
over bibliotheken, musea, enz.,. Een bondige vergelijking

tusscheir den toestand in 1937 en 1941 moge hier als passende illustratie dienen.
In 1917 bezat de Akademie van \Metenschappen 5 laboratoria, 5 musea, 1 instituut, 2 observatoria en 15 arbeidskommissies en telde ze 272 medewerkers.
In 1941 zag de toestand er als volgt uit: 76 instituten,

11 taboratoria, 42 stations voor seismologie, biologie

L. L Mandelsjtam trok de aandacht door zijn

en

andere wetenschappen, 6 observatoria, 5.000 medewerkers.
In 1929 werd de Kruidtuin opgenomen in den schoot van
de Akadernie en in 1931 verbonden aan het Plantenkundig
Museum.. Samen vormen zij thans het fnstituut voor Plantenkunde: in 1943 bezat deze inrichting niet minder dan
5.000.000 monsters en een bibliotfieek van meer' ,dan 135.000
boekdeelen over plantenkunde.
Tet einde het wetenschappelijk onderzoek in de hand te

werken en de aktiviteiten der respektieve instituten te
koördineeren, belegt de Akademie kongressen en konferenties en onderhoudt. ononderbroken relaties met de wetenschappelijke organisaties'in het buitenland.
De Akademie bezit burgerrechten: de ibegrooting van de
Akademie is begrepen in het Staatsbudget. Aldus kende de
Staat een som van 135.413.000 rroebel toe aan dé Akademie;

hiervan werden 18.033.000 roebel voorbehouden aan de
konstruktie van gebouwen voor wetenschappelijke opzoekingen.
De Akademie bestaat uit akademici, eereleden, hiermede
overeenstemmende leden en medewerkers die in de institu-

ten optreden.
De SövJet-regeering gaaL terecht fier op haar akademici: Komarov is een gekend bota.nicus; P. L. Kapitza
specialiseerde zich in de studie van de lag'e temperaturen;

te dien einde worden expedities op touw gezet.
Van 1917 tot 1940 werden niet minder dan 500 verschll-

lende expedities gevoerd, die verrassende rssultaten hebben
opgeleverd. Zoo ondernamen ineer dan 8,00 wetenschappeliJke medewerkers en technici 'n tocht naar de Oeralg'ewesten:
meer dan 800 mineralen en ruim 12.000 verschillende formaties werden er ontdekt.
Iedere afdeeling der Akademie is samengesteld uit een
bureau (met eigen personeel) en inrichtingen voor weten-

schappelijk onderzoek.

Opdat

dit machtig apparaat zonder horten of

stooten

bestendig rendeeren zou, is he1 vanzelfsprekend noodig dat
het immer de noodige gelden te zijner beschikking heeft;
eens te meer wordt de moeilijkheid uit den weg gerrimd
door den Staat zelf, die alles financiert.
Voor het jaar 7944 voor"À.g de U.S.S.R. een ruim pro-

gramma van sociale en kultureele verwezenlijkingen en
sehreef hiervoor 51,4 miljard roebel uit (dit beteekende
14,2 miljard meer dan het vorige dienstjaar). Opmerkelijk
is, dat op dit kapitaal 21 miljard toegekend werden aan het
Openbaar Onderwijs, 10,4 miljard aan de Volksgezondheid
en Lichamelijke Opvoecling en 1,3 miljard aan het Instituut
voor'\il'etenschappelijk Onderzoek.

Deze cijfers

zijn

sprekende getuigen va.n

de

eËoote

krachtsiirspanning die de U,S.S.R. zich getroost om het peil
der 'Wetenschappelijke bedrijvigheid steed§ hooger op te
voeren. Zebewíjzer^ daarenboven dat de Wetenschap er zeet
in aanzien gehouden wordt en in zekeren zin de spil uitmaakt van de a,lgleheele bedrijvigheid van het Sovjet-volk.
A. de Monzie. had een bijzonder duidelijken kijk op de
U.S,S.R. toen hij tn 1931 den opbouw van den nieuwen
SovjeLstaat in het teeken stelde van « un lyrisme spécial
sur-fond de science» («een bijzonder lyrlsme met wetenschappelijken ondergrond »).

D" A. L.
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van de voorstanders dep begrenzing >> omverwierpen en
dikwijls de oude technisch norÍnen overschreden. De beweging Stachanov-Krivonos onthulde aanzienlijke reserves
<<

op alle B:ebieden van den arbeid,en van het vervoer,.

Terzelfdertijd werd het vervoer met nieuwe technische
uitrustingen begiftigd. fn den loop van het tweede vijfjarenplan, werden meer dan 20 miljard roebels gewijd aan den
bouw van nieuwe spoorweglijnen, lokomotieven, wagons, de
Van 1929 tot 7939 uerden 26.000 km. spoot bijgebouutl.
ooornaamste centra zijn oerbonden door treinen met
ultra-snelle lokomotieuen (reeks F. D. en J. S.).
Op de foto : nieuwe aerodgnamisch tgpe 2-3-2.

I)e

In de socialis'.ische geplanifieerrle ekonomie maakt het
vervoer per spoor een onmisbaar deel uit van den socialistischen opbouw, waarvàn het een vooïname faktor is. Ook
heeft het altijd i1 het centrum van de oplettendheid der
Sovjet-Regeering gestaan.
« De spoorwegen, zei Lenin, zijn één van de treffendste
manifestatles ven de velbinding tusschen de steden en het
platteland, de niJverheicl'en de Iandbouw, en het is op deze
verbinding dat het socialisme volledlg gesteund is.
Het werk van Lenin voortzettend, heeft Stalin herhaa.l.de
malen het geweldig belang van het spoorwegvervoer in
de Sovjet-Unie gesignaleerd.
« De U.S.S.R. zou als st&at niet denkbaar zijn zonder een
eerste-klas spoorwegvervoer, waardoor de talriJko Étreken
en arrondissernenten tot een geheel worden verbonden. Hleruit vloeit het belangrijke van het spoorwegvervoer in de
U.S.S.R. voort »
De Sovjet-Republiek kreeg als erfdeel van het tsaristisch
Rusland een half vernield en verachtèrd spoorwegnet.
Ziehier enkele gemiddelde aanduidingen voor het jaar
1913: dagelijksche lading: 27.400 wagens; verke€r: 65,7
miljard kilometertonnen; bruto-geweicht van. een goederentrein:. 672,ó ton; dagelijks afgelegde weg van een goedercnwag'en: 72 km.; handelssnelheid: 13,6 km. per uur.
De interventie en den oorlog tegen de jonge republiek,
verslechtten den toestand waar:n het spoorwegvervoer zich
bevond ;de bewe§ing der treinen werd gansch gedesorgs,niscerd; het rollend materiaal, het spoor, alles werd jarenlang
ver'"vaarloosd. Het vervoer had zijn vooffaden opgebruikt,
het verkeer was viermaal lileiner dan vcor den oorlog.
Dank zij de vastberadenheid van de Sovjet-Reteering,
dank zij ook de zelfverloochening va1 de arbeidende klssse,
werd het spgorwetyervoer in korten tijd weder opgericht
en er werd een vooruitgang op een tot nog: toe ongekende
schaal g'eboekt. Men zehte ?,tc}l aan 't werk zoodra de burgeroorlog geëindigd was, en weldra bereikten het vervoer
terug het peil van vóór den oorlog; het hield niet op zich
te ontwikkelen, terwijl de technische uitrusting werd ge>>

elekrificatie der lijnen en a.an de moderniseering van het
materiaal.
Nieuwe en krachtige lokomolieven werden in gebmik gesteld, met nieuwe automatisch'e ladèrs en verdichters van
den waterdamp. Men paste ook op groote schaal, de inwendlge verkoeling van den stoomketel toe; men gebruikte omkantelbare haardroosters, nieuwe en krachtige toevoerders
vàn stroom met verrpinderden druk en men verwezenlijkte
nog talrijke maatregelel van aard. om het werk der lokomotieven op te drijven en spaarzamer te maken, en tevens
een groote besparing van brandstof toe te laten.
In vergelijking met het tijdperk vzin voor den oorlog is
het verbruik van brandstof overeenstemmend met de arbeidseenheid, verminderd met na.genoeg 1/3.
Het derde vijfjarenplan voorzag de toepassing van de
technisohe verbeteringen verwezenlijkt in den loop der
laatste jaren. Men vervolgde in het bijzonder, belangrijke
proefnemingen op het gebruik van turfmolm, zaagmeel, enz.,

om [okomotieven t€ stoken. Andere opzoekingen hadden tot
doel de lokomotièven te voorzien van toestellen die toelaten
het water te verwarmen in den tender bij middel van den
ontsnappenden stoom, den in den vuurhaard geblaasde luch(
te verwarmen bij middel van de ontsnappingsgassen, de
injecteurs te vervangén door turbinepompeir en de luchtverversching met trek door een ovenblaasba-lggat. Buiten
deze ekonomische verbeteringel in de uitbating, voorzag
het derde vijfjarenplan. den bouw van nieuwe lokomotieven.
Het'lokomotievenpark zou met 8.000 eenheden verrijkt \À'orden; vooral lokomotieven met verdichting van den waterdamp, doch eveneens met krachUge ilokomotieven van de

reeksen

l'.D. en J.S., gelijkend op

deze die men

in

de

Tentoonstelli:rg te Parijs kon zien,
De lokomotieven met verdichting van den waterdamp, die
op de verschillende sektoren van het spoorwegnet worden
gebruikt, hebben votledig beantwoord aan de verwachtingen
en hebben groote besparingen toegelaten. Men was ook van

plan 1.840 km, spoorweglijn te elektrificeeren, en eerst en
vooral de lijnen die door de bergen voeren, de lijnen die
buiten het stadsnet liggen en deze -waa.rop het verkeer het
grootste is. Hetgeen de wagons betreft,'werden verschillen-

moderzriseerd.

In den loop van het eefste vijfjarenplan werden meer dan
10 miljarden roebels belegdl in het spoonregvervoer.
Bijzonder groote vorderingen werden tijdens het tweede
vijfjarenplan gemaakt toen L. Kaganovitsj, volkskommissaris voor de verbindingswègen werd benoemd, hij bestreed
zegevierend de reaktionnaiqe theorie der « begrenzing », alsook de saboteurs die het veivoer wilden doen dalen, de'voorraden en mogelijkheden v'erborgen hielden en de normen
verlaagden. IÍij werd in zrjn taak geholpen door stachpnovistische spoorwegarbeiders (de . mekaniekers Krivonos,
Ognev, de chef-man@uvres Ksjouchar en Kra.snov-, de dlspatcher Zokorko, enz), die

in praktijk al de berekeningen

Eenige oan de modernste en snelste ti

r i*Ldet[,ód,P,
de maatregelen toegepast.

In 't bijzonder heeft men hiervoor

belangrijke herseltingsbasissei gebouwd met herstellingsposten en stelplaatsen voorzien van een u.ltrusting die aail

de laatste vereischten van de nieuwe spoorwegtechniek beantwoordt; meer dan de helft der wagons zijn voorzien van
automatische remmen, al de asdoozen werden vernieuwd en
ong'eveer 50 7o der wagons. zijn voorzien van een automatische koppeling.
Dank zij deze maatregelen zijn de gevallen van ontkop-

peling der wagons veroorzaakt door de verhitting van de
asdoozen, geva{len van asbreuk, ontsporing en avarij zeer
verminderd.

De snelheid en het gemiddeld gewicht der treinen is met
betrekking tot de periode van voor den oorlog, meti 2,5

vermeerderd.

Het derde vijfjàrenplan voorzag een verhooging van
240.000 reizigers en goederenwagens met groot ladingsverrnogen en met vier assen. Meer dan 300.000 wagons zijn

voorzien van aUtomatisch aankoppelingstuig, en meer clan
200.000 zijn voorzien van automatische remmen.
Teneinde deze taken uit te yoeren vervolgt het spooru'egvervoer en de industrie een uitgebreid werk, dat terzelfdertijd wetenschappelijk en proefondervindelijk is: men gaat

ni. over tot het bouwen van sterke reizigerwagons,

die

Iichter en gansch uit metaal gebouwd zijn en die een lengte
van 25 meter hebben, daarenboven zijn deze wagons voorzien va11 toestellen die den luchttoevoer regelen.
Men zoekt smeerolie te bekomen die men zoowel kan ge-

bruiken in de noordelljke als in de zuidelijke streken van
de U.S.S.R.; men spant zich tenslotte in om het werk bij
het vervoer zooveel mogelijk te.mechaniseeren.

De verbeteringen aan de lokomotieven aangebracht, gaan
gepaard rnet de groote werken uitgevoerd op het spoor of
om de stations te vergrooten .en met de mechanisatie van
de processussen die veel handenarbeid vergen, onder andere
het rangeeren der wagons, den bouw en de herstellingen van
het spoor, de herstelling van bruggen, enz,,,
Van 1937 tot 1939 werden er meer dan 30 rangeerstations
voorzien van spoorremmen, van elektrische wissels, van de
T.S.F. en van een moder[e seininrichting. 'ffat het aantal gemechaniseerde rang'eerbundels betreft, hier.in neemt de
U.S.R.R. de eerste plaiats in in Europa. Stations van modèrne machines laten toe op snelle wiize het geheel der \À/erken
aan het spoor uit të voeren met een minimum handenarbeid.
Zij beschikken over speciale treinen voor het herstellen van
de bruggen, vijl-schaven voor de sporen, compresséurs, aanvullingsmachines voor de nieuw-gelegde spoorweglljnen, enz.
Deze groote mechaniseering der spoorwegafferken heeft de

7'i

jdens het

3,

l'

i

jl ja4ertplan moesten 2(N0 knt. elektriselr

spoo.r bi.igeboutotl uordeh, uoorul uoor de buitenstudlijnen

ett

in

de bergat:Ittíge streken. Op de foto : een tankirein
(geë!el;trificeerd) bij hct »eitrel; Íe ?Dilissi.

vermindering van den handenarbeid op groote schaal

gelaten.

toe_

Een machine zooals de raillegger platov >> heeft rle
gebruikte handenarbeid voor het herstellen van het spoor
met de helft verminderd en werkt met een snelheid van
1 km. in 't uur.
Eenige jaren geleden werd al hót werk aan de sporen met
<<

de hand gedaan.

Tegenwoorcug, dank

stations, wordt

dit

zij

de stichting.van

talrijke machine-

grootendeels meóhanisch gLdaan.
Wetenschappelijke experimenten werden gedaan, teneinde
de rails.en de railverbind-:ngen nog te versterken door de
uiteinden der rails t"e lasschen met een elektrische stroom
van hoog'en druk en b;j middel van de acetyleenvlam tientallen kilometers, aldus versterkte rails, rvorden reeds .:p
verscheidene gedeelten van het spoorwegïret gebruikt.-Een

andere belangrijke vernieuwing

js het gebruik van

de

in het spoor te ontdekken. Het grootsche spoorwegplan voorziet ook de vlugge

defectoscoop die toelaat de fouten

oprichting van nieuwe lijnen aan dewelke men een gansch
bijzonder belang hecht.
Het derde vijfjarenplan voorzag ook het leggen van 11.000
km. spoorweglijnen en de verdubbeJing der lijnen op een
afstand van 8.000 km. ; ten einde de verbinding tusschen
het centrum e.enerzijds, en de streken van het Oosten, de
Oekraina en het Donetzbekken anderzijds, te versterken.

Het rythme en de hoedanrgheden varr den bcuw hebben
een beslissend belang. Ook waakt de Regeering op de snel-

heid en op de mechaniseering van den arbeid.
De vooroorolgsche kadans kon niet meer voldoen aan de
eischen van d.e Sovjetsche ekonomie dje snelle vorderingen
maakt en die volop in bloei was. Het Rusland van vóór de
Revolutie had 80 jaar noodig om 58,549 km. spoorlijnen
te bouwen De Sovjet-Unie heeft er va.n 1929 tot 1939 ongeveer 26.000 km. gelegd. De bedragen besteed aan de ontwikkeling der spoórwegen tijdèns het derde vijfjarenplan
beloopen 37,3 miljarden roebels, of ongevoer het dubbel van
de som gebruikt in het tweede vijfjarenplan. Het derde
:

vijfjarenplan luoorzàg

in 't bijzonder de vergrooting

der

stations, cle veralgemeening van automatische blocage van
het dispatchingstelsel, de veralgemeening van het automatische stoppen. Deze verbeteringen worden eerst en vooral
aangebracht op de lijnen van groot verkeer' (trijnen:
<< Dzerzjinski >>, << Lenin »). De wetenschappelijke opzoe-

kingen 'worden voortgezet, teneinde de

.die in de Soujet-Unie uorden

automatische

regeling va.n de beweging dér treinen te verbeteren.
De lengte der lijnen die over eén automatische blocage
beschikken, werd verdubbeld. In honderden station5 werden
de elehtrische en mechanische centraliseering van de wissels ingericht. De wetenschappelijke krachtinspanningen

EÍ.UI{IE
Vanaf het eerste oorlogstreffen werden nieuwe spoorw-eg'tijnen gebouwcl. Iret verràogen van l9-t -""t werd aanzlenlljk
door het
.,i""4Ëv"n door alle tt ogéuit e middelen, voora"lrang'eeren
vàisnetten van de laad- en losverrichtingen, het
.r, d"r, omloop der wagons, het verminderen der halten en
bouwen van zijsPoren'
het
---É"i
ioóà. Legei-heeft den vijancl vernietigende -sla-gen
f.u"r,Ë" toedieneridank zij cle sneile herstelling van de {Oor
vernietigde spóren' Tot in 1944 werd 30'000 km'
à"" -hersteld,
beneveni 2.000 stations en honderden brugsooor"i:r"a
totale lengte van de tot in dat jaar heroe
;:;;;;il;*d.

90.000 meter
it"td"
--É"i u*ggen, belieP
p6rso,teel
is vooral tijdéns den oorlog
^p"
"to-"ï"íiit
werden talrijke vormingscentra op.t"rx- u^u."g"g"oéid.
leiden in een minimum
op
sl"liirt orí àur" nieuwelingen
-te.
werden gedekospoo-rwegàrbeidsters
Duizenden
?à"-ïija.
hadonderscheiden
zicn-fijzondcr
Oie
reerd en drie hunner,
;;;,;;l;G"n den titel van « Heldin àn den socialistischen
Arbeid
--ï-à"
eerste oorlogsjaren was er een groot gebrek aan
vraagstuk
wisselmannen. De spoórwegarbeidels -losten. dit
on door spontaan verschillénde bezi§heden te kumuleeren'
Z;" ;; dà arbeicter Goeliaeva tegelijkertijd draaier-paswer-

Lolcomotief

uan de
reeks

>>.

.F.D.
(Felit
Dzjerzjinski).

kerenvoerdervanautomótischemachinesvanverschi]lenpuik-pas-

ào-tto.rr, de arbeider Danilov was t'erzelfdertijd
waren nu een§
*.tËË" en ketelsmid; sommige wisselmannen aan
de wissel§'
;:;;;;;;;daarna'hun ptaàts in !"uit
LuT"l
proefbank
harde
de
versterkt
zijri
de
spoorweg:en
Ook
van den ooilog te voorschijn gekomen'

g;ngen vooral naar het voorbereiden van thema's voor de
zekerste toestellen. Teneinde de rangeering te versnellen
werden de maneuverlokomotieven per T.S.F. in verbinditrg
gesteld inet den dispatcher van het station en met den beclieíde van dierxt in de rangeerstations. A1 deze maatreS:eIen hebben tot doel de zekerheid van het treinverkeer te
verzekeren, de verkeersdrukte te vergrooten en het treinverkeer met de helft te versnellen. Het spoorwegverkeer
moest in 7942, 570 miljarden kilom'stertonnen bedra8en,
of 8 maal meer dan in 1913 en 143 Eo rrret betrekking tot
1937, het laatste jaar van het tweede vijfjarenplan.

Toen de oorlog uitbrak beschikten de Sovjetspoonvegen
dus over een overvloedig en ten deele vernieuwd materieel'
Sinds de eerste periode van het vijfjarenplan waren 28.000

km. spoor gebouwd, en talrijke bestaande sporen verbeterd

en geperfeÈtionneercl. Het traktie-vermogen was verdubuetAl ai zijsporen en de wagonparken aanzienlijk uitgebreid.
Dank zij het autcl-latische koppelstelsel en het gebruik van

Bíj tutn aftocht

gebrttikten

de

Dttitscherg sPe-

ciale muchines
ont de duars'
liggers te oetnie.tigen. Aldus
uterden tluizen'

den l;nt.

sPoor

onbruíkhaar
gemaakt.

doorloopende remmen werd het vervoer sneller en het laadvermogen verhoogd,

Er *aren spoorwegknooppunten en vormingsstations

op-

gericht, die vóorzlen waren van het modernste materiaal'
Lldus konden in sommige vormingsstations vier- tot vijf-

duizend wagorls per dag worden gerangeerd'
De uitruslingswerkhuizen waren eveneer§ voor hun nieu-

we taak uitgenrst.
T.ijdens dàn oorlog ondergingen de ekonomische betrekkingèn tusschen de verschillende gewesten van den Sovjetstaàt diepe wijzigingen, zoodat het spoorweg:verkeer overeenkomstige wijzigingen onderging.

oe proauttie vàn het metaal voor de bewapening,, de
delvin§ van kolen en erts, was overgeplaatst naar het Oosten, nàar den Oeral, waar de groote ondernemingen een
beschermende toevlucht hadden gezocht'

De kolen

uit de bekkens van Koeznetsk, In

Siberië, en

van Karaganda, in Kazachsta.n, werden duizenden kilometer
dan het oord hunner uitgraving, aangevoerd'
Éet spoorwewerkeer tusschen den Oeral en Siberië onderging een ovéreenstemmende verhooging'
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De Soviet-film « De
vertoond:
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Van 12 Oktober tot 18 Oktober
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-

>>
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»
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»
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Rumst -
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<<
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<<
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«
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(Lux»

-. I
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4
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-

))

« Rubena »

-

Van 26 Oktober tot 1 November

Bracque8Íri€s

>

«tramllla»

*

OuevaucamPl

«

Le C€ntre

»

«Scala>,
iemsche
« VolkÉlust »
Westerloo Zwèvegem -* <CambrlnuB>

DE MUZIEI(KUNST IN DE SOV;TET-UNTE

Nieuwe 0pera van §erge Prokofiëv
Onlangs greep te Moskou de eerste opvoering plaats van
: << Oorlo§ en Vrede ».

de nl,euwe opera van Serge prokof,i6v

Ik

mij wel nlët vergissen wanneer ik de meening
van de Russische Opera. Op de lijst der merkwaardige
opera's vari Glinka, Tjaikovski, Moessorgski, Borodin en
Rimski-Korsakov, komt er zíct. een nieuwe bij te voegen,
zaii

rritdruk dat deze dag zal gekend blijven in de geschiedenil

welke de beroemde overlevèring der Russische klassieke
muziek voortzet, en die breede voruitzichten opent voor de

moderne opera.

Prokofiëv had zich eene buitengewone moeilijke taak ophet onderwerp van het meesterstuk van den grootèn
Tolstoi, de diepte, de waarheid en de kracht der karakters,
de innerlijke wereld en de zielkunde der helden, het historisch belang van de gebeurtenissen van den Nationalen oorlog van 1812, die on5 vandaag onder een nieuw daglicht te
voorschijn komen, dit alles hielp onoverkomelijke moeilijk_
heden te vormen voor het op muziek zetten rran dezen
roman en het opvoeren ervan op het tooneel.
Prokofiëv begreep natuurlijk de moeiiijkheden van deze
taak. Het gedacht van deze Opela had zrch in zijn geest
opgedrongen tijdens de eerste weken van den Grooten Nationa.len Ocrlog. De kunstenaar antwoordde op de gebeurtenissen als patriot. Hij vatte he1 verlangen op de gevoelens
van het Sovjetvolk, dat zich als één man had opgericht
voor de verdediging van. het Vaderland, in muziek uit te
gelegd.

drukken.

Ziehier wat de toondichter over zijn werk verkiaart
<< ... Het spreekt ttanzelf dat een werk van zulke groote
draagwijdte als dit, niet geheel kan omgezet worden in één
schouwtooneel. De roman van Tolstoï uitdiepende, begreep
:

ik dat

enkel de gebeurtenissen van rond de jaren 1812 moesten

naar voren gebracht worden, en dat de eerste hoofdstukken
van den roman dienden uitgeschakeld. Ik heb mij insg.espannen om aI de tr.ijzonderste gebeurtenissen en persona€fes van den roman derwijze samen te brengen dat de
vertooning op een enkele avond kan doorgaan. In de eerste. tafereelen heb ik het vreedzame leven van de
bijzonderste personages, hun glimlach en hun tranen,
hun g'edachten en hun droomen willen doen uitkomen.
Deze tafereelen zijn gewijd aan het leven van Nathalie
Rostova, André Bolonski, Anato,le Koeraguin en Pater Besoechov, hetwelk Tolstoi zelf. als << de kern » van zijn
roman betitelde. Ik vond mij insgelijks gedwong.en personages te scheppen, zooals de oude Prins Bolkovski en Prlnses Maria, de graaf Ilia Rostov, Ochrossimova, Dolochov,
Sonia en de postrijder Balaga, de tzigane Matrecha.
« Het boekje is derwijze ge§chreven dat het vanaf het
begin tot het einde, een groeiend gevoel geeft van clen aankomenden oor.log. Vanaf het zevende tafereel is het de strijd
van het Russische volk, zijn lijden, zijn verbolgenheid, zijn
rnoed en zijn overwinning op den invaller, de bijzonderste
gebeurtenissen van het schouwspel geworden, Van dan af
is het volk de centrale held : de boeren, de nat:onale militie,
het Russisch leger, de kozakken, de partisanen, Koetoezov
doet zijn versehijning, verafgood door de troepen en het
volk. Vassi{i Denissov, hoofd der partisanen, de boer Tibhon
Sjtsjerbati, de partisane Vassil-ssa, die vele vijanden doodcie.
De lyrische lijn
de liefde van Nathalie en André, de
- van Peter Besoechov mengt zich
gedachten en gevoelens
met de oorlogsgebeurtenissen. De oorlgg die gansch
het volk
in patriotische geestdrift heeft doen opstaan, toont Àndré
en Besoechov in een ander daglicht. Het vaderland is in
g'evaar, dat brengt de mannen nader tot elkaar en staalt

door G. Snejerson
een voor het tooneel geschikt organisch geheel van te
maken. Bijna in al de melodieën en koorzangen zijn de
woorden van Tolstoï stipt behouden. Voor dg kooren heeft
Prokofiëv de liederteksen gebruikt die door het volk zelf
tijdens den oorlog van 1812 waren satnengesteld.
De magische kracht van de mpziek!... Het is zij die in ons
het teeder en dichterlijk figuur van Nathalie vertoont en
uitbeeldt, van wie de weinig talrJjke gesprekken in de opera,
ons slechts een vluchtig beeld geven. Het is oók de muziek
die met zooveel aandoening de liefde van Àndré en Nathalie
weergeeft, die zoo goed de gedachten vertolkl.van André
Bolkonski over den oorlog en het vaderland. De muziek
toont ons op een nieuwe wijze de grootheid van Koetoezov
en van zijn heldendaden, zij schenkt een diepen zin aan de
eenvoudige wijze gedachten die hij tot het volk uit, zij
g'eeft met een buitengewone kracht zijn zoo bijzonder Russisch karakter weder. En eindelijk de muziek van het lied

van het breede Russische lied, keer. op keer klagend,
zegevierend, maar altijd schoon
vult de oorlogstafereelen met epische kracht en hartstocht.
Deze opera is verschoond van groote aria's met op effekt
berekende finalen; de dansnummers zijn er ook niet in vertegenwoordigd. De fijnste psychologische Tolstojaansche »

-dreigend,

<<

schakeeringen, de diepte gemoedsbeweg:ingen, de innerlijke
lijn die de ontplooiïng der karakters, van het begin tot het
einde van het heldendicht bepaalt, dit alles wordt vertolkt
met .uitermate gevoeligheid in de intonatie van den zang,
in de zoo rijke klanken van het orkest, in de opmerkelijke
en uitdrukkingsvolle zangspraken.
Eioekdeelen zouden kunnen geschreven worden over de
orkestratie van << Oorlog en Vrede ». Er is geen twijfel aan
dat men er over schrijven zal.
Het nieuwe en de uiterste klankrijkdom worden met de
eenvoudigste middelen bekomen. Niettegenstaande de volheid van de orkestra.le muziek, niettegenstaande vernuftige
en veelomvattende polyphonische motieven, overstemt het
orkest geel enkel oogenblik de stemmen, maar integendeel
ontwikl<elt deze, vervolmaakt deze altijd, Het drukt ui.t wat
niet door woorden en g'ebaren kan vertolkt worden. fn de
volkstooneelen, in de tafereelen. die de rampen.des volks
afschilderen, de brand van Moskou, in de episoden die de
heldhaftigheid der Russische strijders aantoonen, de overwinning en de uitbundigheid van het volk, is de dramatische,
rijke en aandoenlijke orkestratie van Prokofiëv, van een
aangrijpende kracht,
Velen waren sceptisch gezind wat betreft de mogelijkheid
zulk een werk te verwezenlijken, Maar vandaag wordt de
overwinning van Prokofiëv erkend. « Oorlog en Vrede >> làat
een onuitwischbaren indruk na. De Sovjetsche opera is verrijkt met een prachtig' werk, vol artistieke hoedanigheden,
diep en aandoerilijk.
De eerste vertooning welke opgevoerd werd in tegenwoor-

digheid van een

takijk publiek uit de [etterkundige en

muzikale wereld, en die eindigde met ovaties en terugroepingen van den auteur, werd geg'even zonder tooneelkleeding, met begeleiding van het Natlonaàt Symfonisch Orkest
van de U.S.S.R., onder leiding van S. Samossoed, laureaat
van den Stalinprijs.
AI de bijzonderste rollen waren ver.tolkt door de beste zangers van Moskou, solisten van den Grooten Schouwburg en
de Philharmonie van Moskou; de kooren werden uitgevoerd
door het Natlonaal Koor va,n de Russische S.S,R,,
Tijdens het komende seizoen zal de opera « Oorlog en
Vrede >>, van Serge Prokofiëv, te Moskou en te Leningrad,
alsgok in de Metropolitan Opera >> van New-York opge.

hun geest en hun zedelijke macht.
Het samenstellen van het werk vertegenwcordigde op
zichzelve een g'root probleem, want het kwam er op aan al
de dramatisc,he lijnen van den roman te vereenigen om er voerd worden.

<<
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een vreugde voor Allah, en ik ben er gelukkig om dat mijn
kinderen dit beroep hebben uitgekozen >>.

Verleden zomer hielden de Mullaks van Transkaukasiè
een «kurultai; (kongres) te Bakoe. Het werd gèhouden
door 60 Moslem-afg:evaard"igden, die allen waren verkozen
tijdeas Íergaderingen in de sted,en van Azerbaidzjan, Armenië en Georgië. Het werd eveneens bijgewoond door ver_

De Sjeich kent uitstekend verschillende talen, waaronder
Azerbaidsjansch, Perzisch, Arabisch, Russirsch en Turkscn.
spraken den heelen tijd Russisch.
"VJj
Ik vroeg hem mij een en ander te verLelien over hemzelf
en zijn leven. Hij verhaalde mij dat zijn vader, Ahmud
Jawad, €v€[€en5 een bekend mu]lak was. Van l..g72 tot tg04
w_as hij Zazi van het distrikt Bakoe en afgevaardigde bij rle
piaaíselijke Sjiite Majlis (Vergadering). -Onder fret tsàristisch bewind waren de Moslem godsdiensileiders bezoldigd
door de regeeringsoverheden
vb. in Bakoe door dén

tegenwoordigers van Moslem-gemeenschappen uit Moskou,
Oefa, Kazan en Tasjkent. I,fet << kurultai » verkoos een be_
stendige Moslem-Raad voor Trarxkaukasië, aan het hobfd

waarvan een « Sjeich uI lslam >> werd geplaatst. Een be_
faamd Mullak, Ahmud'Aga AIi Zade, werd tot dezen post
verkozen.

Gouverneur-Generaal van het distrikt.

Onlang5 bezocht ik den nieuwen Sjeich ul Islam in zijn
woonst te Bakoe, en had een lang onderhoud met hem.

<< fk
ben de eerste Sjeich in de geschiedenis van de
Moslems in Rusland, die tot het huidige ambt werd verko_
zen, verzekerde Ahmud Aga,
Hij werd geboren in het huis waar hij nu nog woont.
Nadat hij zijn middelbare studies voleindigd nad, vertrok de

EEN FAMILIE VAN ARTSEN
Het zou moeilijk zijn een man te vinden wiens voorkomen
beter rnet zijn rol overenkomt, .dan Àhmud Aga AIi Zade.
Zíjn gnjze haren vormen een soort halo rondom zijn bejaard gezicht met de heldere, Wakkere oogen. Zijn lach

toekomstig Sjeich naar Iran (Perzië), alwaar hij vijf jaar
verbleef te Karbala en Najaf tusschen de leidende persoonlijkheden van de Moslem-wereld, om zijn kennissen te volmaken. Hjj keerde in 1898 naar Bakoe ,terug en werd
bezoldigd mullah van de Taza Pir-moskee, die thans 1n

verheldert zijn heele gelaatsuitdrukking.
Deze Sjeich woont in een huis van drie verdiepingen, in
een van de oudste wijken van Bakoe, in de Nizjne-Prijutskaja-straat. Het heele tweede verdiep is voorbehouden voor
de diensten van den Moslem-Raad waarvar hij aan het
hoofd staat. Het kroostrijke gezin van den Sjeich bewoont
het derde verdiep. Hij nam mij mede om een oogslag te
$'erpen op de diensten van den Raad en zijn eigen vertrekken, die volgens ouderen stijl zijn ingericht.
Hij stelde mij voor aan zijn gezin. Zij oudste zoorL A,ga
lVIehti, een van de vooraanstaande Azerbaidzjansche speciaIisten voor oorziekten, werkt in een militair hospitaal. Hij
werd onlangs ond'erscheiden met een medalie voor Ver-

groot aanzien staat bij aJ de Moslems van Transkaukasië.
Een heele tijd na den dood van zijn vader was hij parochiemullah.
<< En nu heefl ons << kurultai >> mij, onwaardige die ik ben,
de groote eer bewezen Sjeich ul Islam van Transkaukasië
te verkiezen

Zijn docht.er, Razija Chanum, is een vroedvrouw.
De jongste zoon, Mahmed Age, 36 jaar oud, wa§ toen aan
het front. Hij is ook dokter van beroep. De vrouwen der

stige vrijheid van de Soennieten. Er js een Moslem-Raad
voor allen. Mijn helper, Ibrahim Efendi Zade, is een verte-

genwoordiger van de Soennieten. De Moefti is een zeer
vereerd man met een uÍtstekencle godsdienstig'e opvoeding ».
( Bestaat er eenige wrijving tusschen Sjiiten en Soen-

zijn tandartsen.
Ik was benieuwd te vernemen waarom de heele familie

beide zonen

aan de geneesr<unde had gewijd. De Sjeich antwoordde
genezen? Iitret

is

verklaarde Sjeich Ahmud.

Ik vroeg hem uitleg aangaande de betrekkingen tusschen
de Sjiiten en Soennieten in Azerbaídzjan.
<< Dit vraagstuk werd thans opgelost op reen manier waarvan wij in het verleden slechts konden droomen », aItwoordde hij: «Wij, Sjiiten, die de meerderheid hebben in
.Lzerbaidzjan, doen geenerlei wijze inbreuk op de godsdien-

<<

mij: «Bestaat er iet§ edeler dan zieken te

>>

SJIITEN EN SOENNIETEN

dlensten ».

?.J.cli

Y.

I

(Zic oeruolg oyderuan ltLz.73.)

VIET.UNIE

OUDHDIDKUNDE

door F. Michailov

II[fi[H]IlIilNilIfi]

Einde 1943 werd een groote beg.raafptaats ontdekt
ti.jdens
graafwerken

op de wórv"n vaí ir"i uiuttri..he

krachtstation Farchad, waarbij de gced U"*aà"à" overbtijfselen
blootgelegd van een t-ot hiertoe àngetrenae -g"oot"
:;:1dï1
.
sLad dateerende
varl de eerste duizend laren-onzer tijàreke_
niirg. Een expedit-e van het Sovjet-In;titu;t
voor ceschieJenrs der Materieele Kultuur is ter piaatse, op de
oevers
v'a1
{9 riv.ier Syr-Daria aan het werË getogen.

nog steeds den naam àezeï stad niet om_
. « < Wij kennen
hiertoe.nog steeds geen enkele aanwijzing is in
1?t,-,ï.!9t
de besiaande gesch:edenisbronnen. )>, verklaarde iril -Vit to"

§ÏAII

» Naarmate de uitgravingen vorderden, openbaarde zich
de geschiedenis der stad bladzijde na btàOzi5ae >>. Deze
g:eschiedenis was dikwijls beroerd. Sedimenilagen, datee<<

rend uit de 7" en de 8e eeuw wijzen op sporen van groote
verwoqstingen die samenvallen met de veroveringen van
Centraal Azlë door de Àrabieren. In de 12. eeuw werd. de
stad met deh grond gelijk gemaakt door Gonghis Chan, en
nimmer is zij uit haar puinen herrezen.

De inboorlingen die in de omgeving der stad wonen, kennen nog'legenden over de stad, hoewed den naam zelf ervan
Gaidoekevitsj, de oudste weterxchappelijke vorscher aan het : sinds lang'
Instituut en leider der expeditie. « ti oóraeelen naar ale tig- als het verg'eten is. Moentsjak-tepe (Parel-heuvels) zooheuveltje wordt genoemd waar de
ging ervan, aan den uitgang van de va:llei van F.,ergarïa vondst cirkelvormjge
werd gedaan, heeft niets te maken met de stad zelf,
naar de steppe, behoorde de stad aan den ouden Jtaat
Tijdens de opgravingen werden de overblijfselen blootgeOesroesjan, die zich bij benadering uitstrekte van de Fizan,
legd van een kasteel van een plaatselijken feodalen heèr.
ten noordel van Samarkand, tot ieninabad, vroeger bekend
hoofdgebouw was indrukwekkend en oniringd door talonder den neam van Chozjent, Hij behelide een gedeelte Het
bijgebouwen.
van de vallei van F ergana, waar àidn een landbou-wbevot_ rijke
Een andere vondst was.een prachtig bewaard pottenbakking had gevestigd.
kerswerkhuis uit de 2" of de 3" eeuw. De eigenaar had zijn
« De .stacl llierrde naar alle waarschiinfiit
èen vesting,
bedrijf
schieltjk moeten stop2etten wegens een of ander
ter beschermtng Legen de ,:nva.llen der iromaden_vlaktebé_
"t.
ploLse ramp,
woile.|s. Zij wa5 omringd door een muur. Gelegen op den i{et laatste waarvan wij de natuur niet kunnen gjssen.
ba.kse} van zijn handwerk werd ontdekt in den
hoogen oevel. van de Syr-Daria, beheerschte zlfgeneèt net bakoven, precies
op de plaats waar hiJ het had neergeze[.
piein aan de tegenover.^iggende zijde der rivier-gelegen. Op Deze
en
andere
specimer;s
wijzen er op dat de pottenbakrl.: pieinen zel_i waren verschiilende versterkte Uuitàposteir kerskunst op een
hoog peil was gebleven gedurencle geheel
aan6elegd.
(( De vonds"en wijzen er op dat de
stad bestaan heeft van
>>

rle eelstè

tot de 12. eeuw.

slerrnS'.

« De Sovjet-rnachL heeft - verkondigd dat eenieder het
iecht heeft vrij zijn geloof uit te oefenen, en te gelooven in
het docr hemzelf verkozen dogma. De Sovjet-macht heeft

de vijandschap opgehet,en die bestond tusschen Moslems en

Al'nlen ërs, en die zoo vaali oorzaak was dat er onder het
tsar'.srrre bloed vloeide. Wij, opvolgers van eenzelfden pro-

feei, kuunen toch zeker niet twisten onder elkaar? AUah
heeft een zoo groote rverekl geschapen dat er ruimschoots
plaats is zoowel voor Sjiiten als Soennieten.

>> Dcch AIIah maakte deze wereld
niet. voor fascisten. De
hel is de eenige plaafu voor fascisten en a.lle trouwe Moslems bidden ervoor dat zij dra allen mogen vernietigd zijn
voor altijd.
>>

Ik vroeg hem op welke wijze de Mosl,em-gemeenschap

aan de oorlgsinspanning hielp.
« Wij alIen, trouwe Moslems, leeren: vecht goed! Wij bidden Allah voor allen die goed vechten en w.erken! »
Welk is de houding van de regeering tegenover uw

had?

»

Tot hierLoe 'r'v'eet jk nog niet dat een enkel verzoek van
ons werd afgewe2en. Bij voorbeeld: alle oorlogsmoeilijkheden ten spijt, heefl de regeering ons het pand toegewezen
waar onzen Raad thans is gevestigd,
«

)>

Is er ooit een geval geweest van inmenging vanwege
in de zaken uwer g.emeenschap of werd uw
gcdsdienst.ge aktiviteit in eenige wijze beleramerd?
<<

de regeering
«

Al mijn voorgangers

>>

hébben reden te over

mij te benij-

den als hoofd van den Moslem-Raad onder de Sovjet-regeering. De Moslems in Rusland waren inzake godsdienst nooil
zoo vrij dan onder de Sovjet-macht. »
IJw << kurultai >> heeft een boodschap gezonden aan alle
Moslems van de heele wereld. Wat wàs den inhoud dezer
<<

boodschap ?
«

,>>

Zij ls nu gedrukt en w;j

hebben het inzicht haar over

geheel de wereld te verspreiden. De boodschap kan in een
enkelen zií worden samengevat: Iedere getrouwe Moslem
moet zichzelf aan een enkele taak wijden, nl. de vernietiging

van het fascisme.

»

Ons intervieuw was ten einde en

dezen goeden oude.

het bestaan'der stad. Zij is vooral merkwaard.g wegens
de hoedanigheid der gebru.kte materialen en de fijne ver-

ik zei vaarwel

aan

Op het grondgebied der stad werden eveneerur talrijke
been vervaa.rdigde kunstvoorwerpen gevonden. De aandacht werd vooral getrokken op een beenen mes dat bij
benadering dateert uit de 10" eeuw, dat zich onderscheidcle

! uit

door de kunstvolle bewerking.
Tarwe en andere granen werden op sommige zolders gevonden. Een een ge vondsl wa5 de ontdekking van een rpnde
vaas met cylindervormigen hals, verzegeld met een duurzarne zelfstanoigheid. Tot hiertoe werd de vaas nog niet
geopend, men denkt dat de vloeistof die zij bevat een soor[
schoonheidsmiddel of geneeskundige substantie is, De dikte
van het glas schijnt er op te wijzen daL zíj was g'emaakt
voor den uitvoer, en daarom is deze vaa.3 waarschijnlijk

niet van plaatselijk maaksel.
Onder de sedimentlaag van de eigenlijke stad, weroen
sporen gevonden van een nog oudere beschaving van het
Anau-type, zoogenaamd omdat de eerste vondsten die toc
dit tijdperk behooren werden ontdekt door den Amerikaanschen vorscher Raphael tr'umpelly, te Anau, thans gelegen
nabij Asjchabad, hoofdsLad van de Toerkmeensche §.S.R..
F umpelly had zijn onderzoekingen uitgevoerd in 1904, en
de beschaving die hij blootlegde behoorde van de 30" tot
de 20" eeuw vóór Christu".

., ,.
Volgens Gaidoekevitsj, zijn de voorrrserpen van het Anautype die ontdekt werden tijdens de laatste opgraving'en i:x
de onder-sedimentlaag', wel bewaarde vaten, dezelfde, wat
vor:rn en versiering betreft, die door Pumpelly werden ge,_

vonden.

De Anau-bèschav,ing is nog grootendeels met mysterie
>>, verklaarde hij. « Wij weten zelfs nog niet wat
voor volk de bouwers ervan waren. Wij weteh enkel dat zij
een hoog ontwikkelingspeil bereikte. Het is niet van belang
ontbloot er aan te herinneren dat sporen van een kultuur,
aan het Anau-type toegeschreven, werdeir gevonden op
grooteren afstand van Pumpelly's oorspronkelijke vondst,
nl. in Tripolis (een dorp in de Oekraina) ».
Ds opgravingen worden in de omgeving van het Farchad
hydro-elektrisch station voortgezet. Sovjet-archeologen
speuren naar bijkomende vondsten die een licht zouden
kunnen werpen op de nieuw ontdekte stad en mogelijk ook
<<

omhuld

op de geheimen der Anau-beschaving.

* tlít de Soajet-Pers *
AFR,EI(ENING MET JAPAN
uit de Pravila, door Zjoekov).
Road 18?5 maa,kte Japan zich meester van de Russische
Koerilen-eilanden, waardoor de positie va,n Rusland in het
Verre Uosten urterst vetzwakt werd. LaLer, gebruiK makend
vam zijn bondgenootsehap met Engeland (1902), voerde
Japan van 1904 tot 1905 oorlog tegen Rusland en kon
ald,us zijn Rijk vergrooten door zich meester te maken van
Korea, het Zuideliik deel van het eiland Sachalin en het
zuidelijk deel van Manilsjoerije, iubegrepen Dairen (Dalni)
err Port-Arthur,
Na de Oktober'revolutie ontketende Japan in 1918, met
den steun van Engeland, eeu rooftocht tegen de ionge Sovjetrepubliek. Deze strijd eindigde slechts í\ 7922 zonder dat
tret Japansche plan ooit kon verwezenlijkt worden. Dit plan
was giootsch van opvatting. Het streefde emaar Vladivostok àn de Japansóhe overheersching te onderwerpen, de
Russische Vloot van het Verre Oosten te vernietigen, err
het kommunistische regime in de Zee-provinciën vooÍ immer te vernietigen. Doch tegen het einde .van' 1.922 gelukten
de partisanen van het Roode Leger eri:o de Japauners uit de
gebieden va.n de U. S. S. R. te verdrijven.
Nochtans, de Japanners verzaakteu niet aan huu aauvalsplannen tegen de U. S. S. R,', en later vormden zLi eenschijnstaat in Mandsjoekoeo (Mandsjoeriie), die zou moeten
dienLn als spriugplank voor de verovering van Siberië. In
lVlandsjoekoeb zonden zij hun beste troepen en vormden er

(Artikel

""if$ffit:ïïtstf;ï"p"o"roen zij

de stevigheid der sovjeL
stellingen, doch leden een sti{emende nederlaag, nl. aan het
Chassaa-meer.
In Juni 1941 hadden de Japaneezen

niet in het minst het
inzieht rekening te houden met de overeenkomsten met de
U. S.'S, R. Hét antwoord van het Roode Leg:er aau de

almachtige Wehrmaeht en later, de Sovjet-overurinning vóór

Moskou, verplichtten de Japanners hun aanval tegen de
U. S. §, .R. ulit'te stellen en àeden hun besluiten in afwach-

U"g aà" strijd àan te'binden met de Vereenigde Staten

eri Engeland.

Na àe nederlaag van Duitschland, bleef Japan hardnekkig vasthouden aan zijn aanvalspolitiek. Bezield met den wil
zoó snel mogetijk een einde te stellen aan de vijandelijkhe-

bij verklaring'
van Potsdam van 26 JuIi 1945 en verklaarde op 8 Oogst
den in de wereld, sloot de U. S. S. R. zich aan

den oorlog aan Japan, overeenkomstig de belofte die zii te
Potsdam hact afgelegct. Op I Oogst 1945, te 0 uur, ontketende het Roode Leger het offensief in Mandsjoerije.
Op 1,4 Oogst 1945, gal Japan zich officieel over en het

fier op den genadeslag te hebben
in
den oorlog in het Verre Oosten.
- óe groote coalitie heeft alle vijanden verslagen, thans
moet àii ook haar werk kunuen beëindigen, opclat zij ook

groóte Sov;Jt-volk is er
geg:even

een waarborg wezg van den vrede.
'Wat de U. S. S.'R. betreft, zij staat aan de spits van de
vooruitstrevende mer»chheid en verdedigt steeds de vrijheid
en waardigheid deq volkeren.
'S WERDLDS GROOTSTE PUINENMASSA
door Alexander KARPOV,

heuveltjes met grillige kruisen en geteekende opschriften
waren overal te zien in verlaten hoven en tuintjes.
Warschau's sneeuw was meer dan een doodenwade voor
de dooden. Wegens de vernietiging va:r de waterleiding en

het bevriezen van de Woichsel, was het de eenige waterbron. Sneeuw oprapen en smelten in emmers boven straatvuren was de voornaamste bezigÈeid van treurige vrouwen
en bleeke kinderen, wiens onnatuurlijk zwijgen den indruk

der verwoesting verhoogde.
Oude mannen en vrouwen klommen moeizaam over de
puinen van wat eens hun huis was en na uren zoeken, veriieten zii de pu,r.nhoopen met een handvol kaders, Íamiliealbums, potten en pannen,
Tijdens mijn ronde door 's werelds grootste pulnenmassa,

ik slechts een enkel min of meer onbeschadigd gebouw
gevonden, nl. het statige Nationaal Muzeum. Het had geen
venstens meer en vele deuren waren verdwenen zoodat de
heb

sneeuw, door den wind gedreven,

in alle

verdiepingen lag

opgestapeld.

Het gelijkvloers was opgestapeld met verpakkingskrsten,
\Maarop netjes etiketten met Berlijnsche adressen waren
bevestigd. De zolderverdieping was'door de Duitsche soldaten als inkwartiering gebruikt geweest; de muren waren
volgekribbeld met onkuische teekeningen en hoonende uitdrukkingen betreffende Polen en Joden.
fn de Marsza-Ikowskastraat werd ik getroffen door wat ik
als het vreemdste zicht in Warschau aannzagi een triplexhouten model van een reusachtige bom met den.neu§ diep
de straatbedding ingegraven.'Het diende vóór den oorlog
als een symbool der luchtaanvallen. Hoe vreemd dat het nog
onbeschadigd

blijft terwijl

de groote stad en verschillende

tienduizendirn harer iinwoners niet meer zijn.
Gelukkig voor de overlevende burgers van Warschau,

werd Praga, gelegen op den oostelijken oever van de
\ileichsel, dank zij de inname van de troepen van Rokossovski in den herfst, voldoende bespaard om als be§is te

dienen vanwaar hulp naar de getroffenen van den westeliiken oever kon gestuurd worden. De eerste zendingen va:r
60.000 fon graan en andere levensmiddelen, de vereenigde
grft van 4 Sovjet-repubLieken, stelden de overheden in staet
ëen honderdtal keukens op te richten die 35'000 sobere

maaltijden per dag leverden.
Op den dag zelf der bevrijding van Warschau, begofirnen
ingeïieur5 .rrr,rr t et Roode Leger en van het Poolsche Leger
.rroo"ioopige spoorbrug: te werpen over den 700 meter

""ï
breeden

WeicÉset.-Veertien dagen later was de brug

af

trein de Poolsche hoofdstad binnen.

EEN GELUKKIG INITIATIEF
VAN ONZEN NATIONALEN RADIO.OMROEP
De N.R.O. richt om de veertien dagen een vrije
radiotribune in, waar leder luistera,ar zijn meenlng
zal kunnen bekend maken over aktueele onilerwer-

pen. Deze tribune besfnt op 13 Oktober, va,n 21 uur
iot 21.30 uurr m.et a,ls onderwerp : de atoombom'

Het volgend onilerwerp zal handelsn over : Wat
? >>. De opgestelde tekst mag niet langer dan 3 minuten vergelL
<<

à""f.t d over het víouwenstemrecht

Ik heb Warschau eenige dagen na haar bevrijding gezieÍr.
Zij lnad toen een bevolking vafl ongeveer 30.000 kelders- en
schu,ilplaatsbewoners. Vijf jaar van Hitler's « Nieuwe Orde

voor de lezllrg. De beste opstellers worilen uitgenoo-

.sneeuw van de Napoleon-'Warande, want velen lag'en onbe-

en meer ilergolijke.
Onze lezers warm aenbevolen.

>>

waren genoeg om de burgers van een van Europa's oudste
te brengen tot het peil van holbewoners.
steden terug
T\ree 'of órie gezinnen hokten bijeen voor de warmte, in
de door puinen overdekte grondvesten van l{arschau's
pracht:ge
- Bevrórenstraten.
armen en beenen kwamen te voorschiJn ult de
graven onder den óntfermenden mantel des winters' Graf-

e-n

àp oen 31'Janirari stoomde, na 5 jaar, de eerste bevriende

dicd. Hurr treinkosten, (2e klas), worden vergo€d'
en"zij krijgen een eereloon va,n 200 fr. toegewozon'
Wij suggereeren hierbif een goetl onderwe.rp aanr
onzen N.È.O. : (( Wat denkt U over de Soviet-domo-.
kratíe? » of «Wat ilenkt U over de opl'osslng vam
het Natlonalitottenvraag§tuk tn tle Sovjet-Unle? »".

ONS VERHAAT

HetRus§i§0lutara[ter
d,oan

fitenía

TaAdtwi,

lootde gesproken: << en zeer goed meisje en zoo zij mij be_
loofde te wachten, z*l zij }ret doen en mij huwen, zelfs zoo

ik terugkom met éen been ». Hij hield er niet van over
zijl militaire heldendaden te spreken: <<geen lust om dergelijke herinneringen te herkauwen )> en, dit zeggende, betrok zijn gezicht en beg'on hij te rooken.
Het was ooor zijn makkers dat wij iets vernamen over

A,

TOLSTOJ

Het Russisch karakter!... mogelijk een wat pretentieuzen

titel voor een betrekkelijk kort verhaaltje. Doch, om het
even. ik wenschte juist met u te spreken over het Russisch

karakter.
Het Russisch karakter!... Tracht het eens te beschrijven...

Er zijn er echter zooveel dat
men bezwaarlijk zou weten te kiezen... Terrslotte is een
mijner vrienden mij ter hulp gekomen, door mij een kleine
geschiedenis uit zljn eig:en leven te vertellen. Ik zal u niet

Eenige heldendaden verhalen.

vertellen hoe hij streed tegen de Duitschers, hoèwel.hij een
gouden ster droeg en zijn borst bedekt was met verschillendè eereteekens. .Het is een eenvoudig, kalm, g'ewoon man
een boo: uit een.dorp nabij de Volga, niet ver van de
stad
Saratov; doch die zich van de andere menschen onderscheidde door zijn krachtigen en mooien lichaamsbouw.
Een oorlogsgod ?
zou men kuunnen zeggen, rrvanneer men
- ziet stijgen, soepel als een kat op den
hem uit een tank
grond springen, zijn helm over de vochtige haren trekken.
het Bezicht met een doek afdroogen en vervolgens hartelijk
en innemend lachen.
Door steeds den dood van dichtbij te Lrotseeren, worden
de menschen beter, geheel het schuim van het vulgaire leven
verdwijnt als de looze huid eener brandwond, en er blijft
den mensch niets anders over dan zijn inwendig ik. Zeket,
bij den een is het ferm en z;:ivet, bij den ander zwak. bedorven, doch ieder hunner tracht een goed en getrouw
kameraad te zijn.
Nochtans, mijn vriend Georges Drémov had reeds vóór
den oorlog een voorbeeldig gedrag en een stevige moraal.
Hij hield veel van zijn moeder, Maria Polikarpovna err zijn
vader, Jegor Jegorovitsj. Hij zei: << Mijn vader is een ernstig
en zwaarmoedig man; hij heeft eerbied voor zichZelf ». « Gij,
mijn zoon, herhaalde hij, gij zult veel dingen zien in de
wereld; misschien zult u zélfs de gelegenheid hebben naar
het buitenland te gaan, doch wees er steeds fier op eerr
Rus te zijn ».
Georges had een verloofde in hetzelfde dorp aan de Vo1ga
Soldaten vinden er steeds een groot genoegen in over hun
vrouwen en verloofden te spreken, vooral tijdens de kalme
perioden aan het front, wanneer zij geavondmaald hebben
en gezeten zijn in een onderaardsche schuilplaats bij het
licht eener kaars en bij een ronkenden kachel.
Zij stellen soms waarlijk verstommende vragen, zooals
bij voorbeeld: wat is de liefde? De een zegt: « de liefde
ontwaakt als 'n gevolg van den eerbied >>. En 'n ander: (< In
het geheel niet, de liefde is een gewoonte, de mensch bemint
niet alleen'zijn vrouw, doch ook íiin vader, zijn moeder en
zelfs de dieren ». « Gèkheid, zal eeÍL derde antwoorden, rle
dat is wanneer alles bloeit in uw inwendige en dc
liefde
- lijk dronken is ».
merxch
Deze (( filosofische » gesprekken duren uren totdat eindelijk een overste tusschenbeide komt, die het geschil kortaf
en op afdoenden toon beslecht.
Georges Drémov die waarschijnliJk verlegen wa,s om dit
geredekavel, heeft mij slechts zeer onlangs over zijn ver-

de buitengewone gevechten, waarvan hij den held was. Het
is vöoral de chauffeur Tsjoevilev die er aan hield de helden-

daden van zijn luitenant te verhalen:
« Denk eens aan, zei hij, nauwelijks hebben wij ónze toebereidselen getroffen voor een veldslag, of daar zie ik een
«Tijger>> den heuvel afstorm.en... >> <iEen Tijger, kameraad

luitenant! roep ik.

<<

Vooruit, antv/oordt.hij, en vol gaz!...
ik links af achter een dennebosch.

Om ons te dekk'en zrvenk

De « Tijger

>>, net als een blind beest, rjcht ziju kanon,
schiet tenslotte en mist het doel. De kameraad luitenant
neemt de tank op zijn beurt in de korrel en schiet.... Een
voltreffer in de flank!... Rook walmt omhoog... Nog een
treffer op den toren. De « Tijger » wankelt. Derde treffer :

uit al zijn

onderdee[en walmt een dichte rook op en een
oogenblik later schiet, wel honderd meter hoog, een vlam
de lucht in. De bemanning tracht uit den brandenden tan\
te ontsnappen, doch Ivan Lapsjin besproeil hen met zijn
machinegeweer en de Duitschers vallen als vliegen. De weg
is vrij. Vijf minuten later zljn wij in het dorp, Ik lach-als
een gek: de fascisten ploeteren in diepe modder
de eene
- op hun
valien, de andere verlíezen hun botten en loopel
kousen naar een loods. De kameraad luitenarit beveelt mij :
<< Er op Ios, recht op de loods ». Wij draaien het kanon en
volle gaz stormen wij op den hangar los. Hemel, welk een
geloei ! Op den tank storten barlken neer, planken, steenen,
fascisten die op het dak een schuilplaats hadden gezocht.
Ik keer opnieuw mijn tank en de fascisten heffen de armen
omhoog. « Hitler kaput

».

Aldus voerde luitenant Drémov oorlog

blik dat er een ongeluk

g'ebeurde.

tot op het oog:en,

Tijdens de gevechten om Koersk, toen het Duitsche bloed
stroomen vloeide en besluiteloosheid. ïn hun rangen
sioop, werd zijn tank getroffen door een obus, juist,toen
hij op een heuveltje stond, midden in een korenveld ! Twee
leden van de bemanning wer§en op slag gedood, een tweede

bij

zijn tank begon te branden. De voerder, Ts;oevrilev,
kroop op het bovenstuk en gelukte erin er den luitenant

.obus en

uit te halen,

hij was reeds buiten kennis en zijn uniform
- Nauwelijks had Tsjoevilev den luitenant
brand.
eenige passen van den tank gesleept, of daar ontplofte deze
en een zoo geweldige kracht dat 't toreÍxstuk 50 m. ver werd
weggeslingerd. Tsjoevilev wierp mulle aarde over het gezic}rt vàr:. den luitenant, over. zijn hoofd en over zijn
kleedereq om het vuur te dooven. Vervolgens droeg hij hem
door de obusgaten naar een ziekenwagen, want hlj voelde
nog steeds het hart van clen luitenant kloppen.
Georges Drémov herstelde, hij verloor zelfs het gezicht
niet, hoewel op sommig'e plaatsen zijn gezïcht zoo er,g' verbrand was, dat men de beenderen zag. Hij bleef acht maanstond

in

den in een hospitaal, waar men de eene plastische operatie
na de andere deed: neus, lippen, oogleden, ooren, waren vol
lidteekens. Wanneer eindelijk, na acht maanden, het verband werd weggenomen en hij zijn gpzicht bel<eek in een
spiegel, zag hij het beeld vaÍL een onbekencle. De ziekenverpleegster, die hem den sp.le§el had aangebracht, wendcle
zich weenend af, Eenige oogenblikken later. gaf hij haar
( l'ernolgt )
den spiegel tenrg.

ET.UNIE

lhftsell uiÍ de U, ó ó p,
De socialistische rvedijver ter cere van de overwinning,
is aan vollen gang. De nijverheden die aan dezen wedijver
deelnemen wor.len met den'-dag. talrijker en het 'lijkt er
zelfs naar dat van nu af aan al de takken der industr:e er
in zijn betrokken.
De bijval dezer beweging wordt verzekerd door de geestdrift der arbeiders die, na in grcoote mate te hebben bijgedragen in de overwinning, thans vast besloten. zijn om van
overwinning tot overw.nning te .gaan bij den vredelievenderr
heropbouw van het vaderland.
2.000.000 m2 bewoonbare oppervlakte lverden reeds

in

het

gewest Stalino heropgebouwd, In deze stad is het leven
weer normaal geworden: de tranb rijden en alle scholen

zijn

geopend.

Steden zooals: Artemovsk, Slavjansk, Makejevka en andere, richten zich snel weder op en de uitgebreide nijver-

heden dezer streken zijn weer in gebruik genomen.
De stad Vjelikije-Loeki was volledig met den grond gelijk

gemaakt. Enkel de lijn der straten wa§ nog zichtbaar.
Thans zijn reeds'27.000 lnwoners dezer stad kunnen terugkeeren om bezit te nemen van de nieuw gebouwde huizen.
. De rvederopoouw van de spoorwegstations vordert in rfitRusland. Talrijke stations zrjn reeds open voor het verkeer'.
Andcre, waaronder dit van Grodno, zullen welilra voltooid
zijn.
In Wit-Rusland werden reeds rneer dan 127.000 hoerenwoningen heropBericht.
De haven van Marioepol is open voor de scheepvaart.
spoorweglijhen Leningiad Gatsjino en LeningradOranriënbaum, beide geëlektrificeerd, zullen weldra in ge-

De

bruik worden genomen.
Meer dan 200 Oekrainsche

sch rlders zijn bezig met de
voorbereiding van een Tentoonstelling der Overwinning. De
werken getuigen van de inspanning bij den strijd, de beest-

achtigheid van den vijand en de heldhaftigheld van het
Oekra nsche.volk.

De bouw van de gas-pijplijn Saratov-Moskou, zal binnen
enkele dagen voltooid zijn, dit !s een maand woeger dan den
en dit ter eere van maarschalk Stalin'
voorzienen datum

-

De verlofdagen der arbeiderskinderen, ingericht door

de

Sovjet-Vakbonclen, oogstten grooten bijval. Zelfs tijdens de
zwàarste jaren van den Nationalen oorlog, hebben de vakbonden niet nagelaten z-c}r bezig te houden met het welzijn

en de gezondheid van de jeugd. In den zomer 1945 zijn

1.6?5.000 stadskinderen in verlof Segaan, en elk van hen
had de mogelijkheid een regiem te volg'en overeènstemmend
met zijn gezondheidstoestand, Het voor dit werk voorziene
buCget beloopt 25 miljard roebels. Voor de kindereren van

le strijders is alles

kosteloos;

terwijl de anderen prijs-

verminderfurgen genoten.

Verantwoordelijke Uitgevcr : C. LEJEUNE,
la, Ilegentlaan, Urussel.
Drukkeri.i WELLENS-PAY, Ruyslrroeckstraat. 35. Brussel.

De Opperste Sovjet van de U.S.S.R. heeft drie nieuwe
in het leven geroepen: dit van de Heldhaftige
Moeder, aan de Glorie van het Moederschap en van het
eereteekens

Moederschap. De Sóvjet-regeering heeft hierdoor de Sovjet-

moeders willen verheerlijken

die gedurende dezen oorlog

het bewijs gegeven hebben van een gtenzelooze heldhaftigheid eri opoffering. Om eer te bewijzen aan de moeders,

omringt het g'ansche Sovjet-volk de kinderen met de g"oot-

ste zorgen en mel aI zijn genegenheid. Gedurrnde dezen
oorlog werden dr.e miljard roebels gewijd aan het Moederschap; in den loop van het laatste jaar alleen, werden t 1/2
miljard roebels aan dit werk besteed. 200.000 moeders zullen met de orde van de « Glorie aan het Moedenschap » onderscheiden worden, en 150.000 anderen zullen de orde van
het « Moederschap >> ontvangen.

In de hospita"len en sanatoria van de U.S.S.R. werden
reeds 735.000 bedden klaar gemaakt. De werklieden, die in
den loop van den oorlog geen verlof meer gekend hebben,
hernemen

dit jaar hun vakantie. De Vakbonden hebben

reeds 244 nrsthuizen en 68 sanatoria heropend waar 758.000
personen een'welverdiend verlof zullen doorbrenge(r.
Het werkhuis Gorki heeft zijn fabrikatie reeds.weder aan
de vredesvoortbreng'st aangepast. Er werden reeós twee
soorten van zware vrachtwagens gebouwd.

***

s47o VAN DE OORLOGSTNVALIDEN
TERUG AAN HET \TERK
Vier-en-negentig ten honderd van alle oorlogsinvaliden
in de Russische S.S.R. 2ijn terug aan het werk getogen.
Talrijke invaliden hebben terug hun vroeger beroep opgenomen. Ànderen hebben, door toedoen van de sociale verzekeringslichamen, een nieuw beroep aan§eleerd, Een groot

aantal zijn overgegaan naar den landbouw. In het gewest
Voronesj zijn er een 600-tal werkzaam als voorzitter van
een plattelanCs-Sovjet of van een kolchoz.

In

1943 werden meer dan

3 miljard roebels besteed als

hulp van den Staat aan de invaiiden, dit eerst en vooral
aan de oorlog.sinvaliden. Honderden tehuizen werden voor

zij ontvingen honderdduizenden ton voorraden en groote hoeveelheden anCere verbruiksartikelen. Er
zijn speciale werkhuizen opgeticht die in hun behoeften
moeten voldoen.
hen geopend, en

***

Het Mitsjoerin-Instituut experimcnteert met

ong'eveer

30.000 verschillende types van appels, peren, abrikozen en
druiven, tgn einde nieuwe tegen het koude klimaat geharde
types voort te brengen. Alle 30.000 specimen hebben de
strenge winters van 1939-40 en L94l-42 overleefd.
In 1944 heeft het Instituut de Sovjetsche fruitaanplantingen voorziel van 200.000 jonge fnritboomen en een milJoen
bessenstruikzaaiplanten,

