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Een Terugblile

De Finsch-m,ussischci strÈrd
em zijun ooxzaken
9p lS -Maart 19!0 etnd,i,gd,e d,e eerste Fi,nsch,-Sontiet.
salte oorlog.
Inderd,aad,, d,e pro-fasctsti,sch,e kloek oan Helsutkí aag
zich uoor de keuze geplaatst. de Soujet-aoorwaarden,
ilze aeer gemati,gd, ,waren en àelfs geen brand,schatting
er,schten, te uawsaard,en ofwel een, uolled,ige bezding
uan het lanil, d,oor h,et Rood,e Leger.
De toestani| uan het Ftnsche leqer wss zoo kritiek.
Mannerhei,m, het" Fi,nsch, legerhoofd,
een telegram zond naar de Ftnsche onderhandelaars tc
Moskou, om kost wat kost ureile te slui,ten.
Ald,us kwam il,en urede uun 73 Maart 1910 tot stand,
dàe het ueriLrag aan Dorpat uan 1920, waarbtj RusLand,
wi,t uri,jen wil de hclt:en uan Petsam.o aan Fi,nland had

dat maarschalk

geschonken, opzegihe.
In d,e stud,te d,i,e tltans uolgt, word,t een klactr lich,t
geworpe,n op d,e oorzaken uan den Eonsch-Russischen

stri'jd'

,u ,v..
gegchiedenis
Gansch de
door, zegt ZilTiacus in een in
Mei 1944 verschenen artikel in de « Picture Fost », heb.x.

ben de ['innen het tsaristisch Rusland bevochten voor'
hun nationaal bestaan. F iniand wou los van Rusland
en zocht reeds tijdens den eersten wereldoorlog steun

bij

v_reemde mogendheden. Twe,e uitgesproken stéllingen

: aanleunen bii F rankrijk en Engeland, in de hoop dat, na een eventueele bverwinning
op Duitschland, er druk op den tsaar zou kunnen worden- uitgeoefend, ten einde tr'inland zijn onafhankelijkheid te Échenkeí, ofwel steuri te zoekei bij Duitschiaid,
wat dan ook gedaan werd, daar het de meest direkte
weg bleek naar de verlossing. Opportunistiseh als immer
was de Duitsche generale staf vol attenties voor de aan^
hangers van deze laatste groep. Spoedig werd dan ook
qqn « Jagerkorps » gevormd, samengeÀteld uit jonge
]'innen,_.gesproten uit de rasechte bóurgeoisie, jónSÉlieden die,voor het meerendeel hun militaire opËiaing
in Duitschland. gekregen hadden. Na 1918 vbrmdeí
deze zoogenaamde tr'irrsche bataljons de kern der contrarevolutionnaire machten ; zij leverden een groot aantai
leiders voor het nationale leger. Zíj hielden onderling
sterk kontakt en werden de inzettèrs van de Lapua-beweging, die voor Finland zoo fataal zou uitvailen.
Toen in Maart 1917 de eerste Russische revoiutie
losbrak, vaarde een golf van geestdrift over tr'inland.
Op Q Deeember 1917 werd de zoo rurig gew,enschte
onafhankeliikheid een werketijkheitl. Sóvjèt-Rustand
erkende officieel de nieuwe republiek, nadai het tr inland en de andere 'staten van het tsaristische rijk het
volle zelfb-esch_ikEingsrecht en he1 recht op afschïiding
Itad- toegekend.-Reeds enkele maanrlen vioeger war"cn
de bijzonderl.reden in verband met de nooïzaketijke
grensafbakening uitgewerkt.
yer§.en verdedigd

_

FINLAND EN DE OKTOBER,REVOLUTIE.
Begrijpelijk bleef het weilukken der Oktoberrevolutie

niet zondcr naklank in de zoo pas gestichte Finsche
repubiiek. En nu tr'inland als onafhankelijke Staat was
erkend_, werd er te Hetsinki heel wat sympathie jeqens

Lenin betuigd. De meer gegoede klassen wàren hiérdoor
zeer verontrust, vooral daar het tr'insche volk steeds
lujder opkwam voor sociale hervorminge,n. Maar eens
te meer waren de reaktionnaire kringen opvaltend waakzaàm en vormden blok. Afdeelingen van de « Witte
Garde » werden opgericht. Ver van de groote centra,
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vooral in het Noorden, stapelden deze goecle vaderlanders aanzienlijke hoeveelheden voedsel en hulpmidde-.
len op ;en weldra klonk de kreet om huln tegen de F insche tso).sjewiki. Nadat het voorbereidend « werk >) verricht was, werd op 12 Januari 1918 besloten een regeering te vormen, waarin de tsaristische generaal Maníerheim met diktatoriale macht werd bekleed. Als antwoord o_p. dezen p.utsch stichtten de arbeiders op 28 Januari 1918 een eigen regeering, die haar zetel- te Helsinki had. De leiders stelden een opvallend gematigd
revolutionnair programma op. De meeÀt bevolkté distriÍ{ten van Zuid-Einland, waar de arbeidersklasse het
sterkst was, sympathiseerden met de nieuwe beweging.
Er werden echter veel te milde maatregelen tegeÍ d1
\4/i-tten getrdffen, die de zwakte van hun- tegensfrevers
wel wisten uit te p*uiten. Zii lieten zelfs een der meest
reaktionnaire leiders, n]. Svinhufvud, ui1 de gevangenis
te }Ielsínki,ontsnappen. Deze goede patriot vlulhttefraar
Duitschland, ontving er de nobdige hulp. en lieerde over
Zweden naar zí1n « vaderland o [erug. -Het duurde niet
lang of hij speelde een leidende rol in de Mannerheimregeering, die haar zetel had in Vaasa (hoofdstad
der-gelijknamige provincie ; vroegere naam : NikolaÍstad).
I)e strijd tusschen Vaasa en Helsinki w-erd bitter.
Het Einsche bankwezen-, bewust van zíjn macht, saboteerde gewoon\4,'eg de demokratie, terwi.il Mannerheiur
in toenemende mate militaire huló uit Diitschland ontving. Ook de Zweedschg r-egeg1lng leverde vrijwiiligeis
en \ryapens voor de militaire kliek uit Vaasa, Doch dit
alles kon niet volstaan om het volksleger te verslaan.
Het was slechts in A$ril 1918, toen óuttsófrtaníËn
s.terkg.legerafdeeling, önder leiding van generaai vcn
der Goltz,. te Hangö aan land zette, d,at de-« bevrijder »
Mannerheim ià staa_t w_as de volksregeering omver tg
werpe.n. De Roode Garde beschikte w:el over een aan_
zieiilijk aantal manschapper, *aai was te slecht bewàpend om- nog langer weeÀtand
biëden. Ma"àï"iÈelm
{grng zelfs verder en beloofde dentesteun
der f,.innen toen
_

de Wit-Ru^ssische qeneraal Joedenitsj op petrogiàd-màr_
cheerde.

Ten einde de sympathie der arbeiders voor het bolaf te wenden ging het tr'insche bankwezen. ge.
holpen- door vooraans1aàde' handetslied'er1 A.;i;AÉ
voort de tr'insche demokratie te saboteere". Àti8ïàËi"i
.

sJe.visme

v.an gezag.y/erden derwijze gekozen en verdeeld àat de
ehon om ische ring om F inlanídoor e"" Ér"i"à-ào.r, ;;..ïr.
trge minderheid stevig gesl-oten werd. Op politiek gè_

bied.weinig onde,rlegd_bi achterlijk, wàJ fr ef &; ;;;_
der dat vele boeren afd,waalden naar latere falscistische
trewegingen.. rlnmers,
g;egoede t tà*.éï ËfiEil";;
hun overwinning in $e "b[rgeroorlóg, den

een

«

home_
guard » samengesteld, door hen betaald en ond.erhou_
den, zelfs wetteliji< erkend als een soor[ rrrn territorjàà]
leger, waaruit de links.:he elementcn zorgvuldig *"raen,
geweerd. Deze « wacht » was immer bereid trïnaélËnCi

op te treden te.gen welke-bew_eging ook, die Ëï;;#;
zou de voorrechten van den hóogèren .tar,à-i" g;;;;;

te brengen.

Iu Rusland zelf drong {e !ijd. Het Roode Leger was
vglon,jn strijd mel qe iriierveritie-troepen"van de
loq
.bjntente, die. een laatste krachtsinspanning

schaat w.aagden.
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utt vrijwilligers, en ongeveer drie maal zoo sterk als
het staande leger, zou geen wijziging yan eenige draagwijdte in het 'sociale stelsel toelateii. Zooals Coates
terecht opmerkte, bleef het zwaard van Damokles voort-'
durend dreigen. Wat meer was, ofschoon nog tamelijk
gering in .aantal, had de « Koalitie-partij » (eveneens
een nieuwe kreatie),,die verscheidene vertegenwoordigers telde uit de groot-financiewereld, rnet uiterst nationalistische en militaire strekking, haar invloed zoozeer doen gelden, dat zíj zonder meer opkwam voor een
« Groot-tr'inland ». Het « groot » worden van Finland'
moest natuurlijk gebeuren op kosten van de U.S.S.R. !
Wij blijven beneden de waarheid wAnneer zij samenvattend zeggen dat de stemming hier op neerkwam :
F'inland zou zich niet verzetten tegen de fascistische
troeppnmachten, moesten deze de grens overschrijden.
Het is echter later gebleken dat er wel degelijk geheirne
roorbereidingen getroffen waren, die heel wat verder
strekten dan << doorgang verleenen >>. Begrijpelijkerwijze wou de Russische legerleiding niet het risico loopen de nazi-troepen, zonfi.er eenig verzet, tot op 32 km.
rran Leningrad te zien naderen, Zoo kon de tweede
grootste stad der Sovjet-Unie, met haar 3.150.000 inwoDe streek uan Petsamo (Petsienga).die op 14 Oktobet 1920
gemakkelijk van op Finschen bodem. Tnel .verdraners,
uTijt»illig door de [/.§.S.R; nan Finland uerd. afgestaan'
gend geschut bestookt worden. Gezie.n a}les er op wees
keàrt in{euotge het uerdrag uan 72 Maart 7940, tetu-7. -tot de
dat deze bedreiging zich zou bestendigen, stelde de
uer:rlrag uan 79 September 79ttL).
U.S.§.À. (art,7
Sovjet-llnie aan Finland voor een pakt van wederzijdschen bijstand af te sluiten. Dat was de allerzuiverste
oplossin§'. Er k',vam echter een 'weigerend antwoord,
men zoowel Engeland als tr'rankrijk, tegen het einde daar
het voorstel in strijd bleek te zijn rnet de gevoerde
van 1919, tol he-t besluit dat hun strijdmethodes tegen politiek
van « neutraliteit ». Steeds hopende op een vrede Bolsjeviki gewijzigd moesten worden. Speciaal Engedelievende schikking, stelde de Sovj.et-Unie dan voor
land haci geeri lust meer nog langer zw-ate offers.'voor .dat
de tr'insche grens op de landengte van Karelië,
aó i"ai dËr Witten te hren§en. In de Soviet-Unie zelf eenige
tientallen kilometer naar het Noorden zou worpolitieke
insparlkoncentreerde zich de ekonomische en
den veriegd. In ruil zou tr'inland'een deel van Sovjetning bijna uitsluitend op de belange4 v?n de landsver- Karelië
dubbel zoo groot al's het deel afgededigin}. En niet tever-geefs, want in Decernber 1919 staan aanontvangen,
« Wij hebben verder onzen wensch
U.S.S.R.
de
geen
zij
Itali'ë
en
tr'raíkrijk
besiolterï Engeiand,
-dat
gegeven
»,
te
kennen
verklaarde
Molotov, « om het (oneÍl
nemen
zouden
zich
nieuwe verp[chtingen meer op
dertusschen reeds bestaand) Russisch-tr'insch niet-aandat, in plaàts van.-een interventiepoiitiek, log qlechtl valspakt
met wederzijdsche waarborgen te versterken;
een'poiitiek van isolatie en ekonomischelolokkadg tege1l wij hebben
de ontwapening voorgesteld van de verL92O
gevoeral.
Zoo
bracht
zou
worden
de
Sovjets
over^
gebieden
sterkte
langsheen de Russisch-tr'insche grens )).
geen
aan
einde
nog
daaionq
eenige stabiÍisatie, maar
Ook
ekonomische
voordeelen werden aan tr'inland beEst'
gesloten
met
Oen ltrijA. Vredesverdragen 'fferden
loofd.
land, Liiauen en Letland. Lenin had in beginsel de onaf'
Zoo moest de U.S.S.R. er wel toe komèn de ontwapehankeiijkheid van Polen onvoorwaardeliili erkend, doch
Polen weigerde gewoonweg onderhandelineen te voeren ning der Finsche strategische punteí te eischen. In de
en het kriam tot geen wàdenstilstand. Eerst 12 Okto- evolutie der gebeurtenissen, die zich toespitsten op ee-n
ber 1Ó20 bracht Jen voorloopigen wapenstilstand, die wereldoorlog, die onvermijdelijk uitbreken zou (vergecp 18 l\Iaart 7921 definitief bèkrachtigd zou worden fe ten "4/ij toch Miinchen niet I), in het licht dus van een
eeuwen beslissenden strijd, beteekende deze eisch
Rige".
" Dierrt nog terloops àangestipt dat in hetzelfde jaar voor
een realistische en krachtdadige politiek, een prevenvàn den wapènstilstànd met Polen, ileze Staat, samen tieve. maatregel tegen een onverhoedschen aanval der
rnet tr'inland-, Estland, Litauen, Zweden, Denemarken, nazls.
fn verbancl lateu we hier enkele perskommentaren
Engeland, X'íankrijk, Italië en, Iast not least, Duitschianó, een'overeenkomst sloot, die het militair verster- vo.lgen :
ken der Aaland-eilantien verbood, zulks wel te verstaan
« Yorkshire Post », 13 November 1939 : « Stratezonder de U.S.S.& tc kennen. Terecht ontstond in de gisch gezien behoeft dit motief (de defensieve maatreSovjet-Unie de vrees, d"at Finland en Zweden niet vol' gel dus) geeu nadruk, noch kan eenige.Europeesche
doend sterk zouden zijn, om Duitschland het overrom' Natie geen volle symnathie voelen voor de Russische
pelen van dcze belangrijke positie te beletten.
vastbeslotenheid om zich te vrijwaren voor een Duitsche vijandige aktie rn tie toekomst ».
' « Manchester Guardian », 14 November 1939 : « Rus$ÏA VERSAILLES.
land's eerste tloel is het oninneembaar maken van zijn
gebied
de Oostzee, tegen welken prijs ooË;
In trinland'werd lange jaren een op val'sche gron-den zoo wij langsheen
hier dus mee instemmen, is zijn argument dit
onderhorrden.
berustende en erq kunÀtmàtige stemming
van sterkte tegenover zwakte ».
In Àugustus 1935-gewaagde de « Lfanchester Gua.rdian »
« Spectator », 17 November 1939 : « Rusiand's <<nood>>
van eàn felle fascistischó agitatie. fn Juli 1939 scheen
er zich een kentering voor tè doen. De sociaal-ilemokra- voor de gevraagde koncessies kunnen wij zeer gemakten wonnen merkelijk veltl en cle uiterst-rechtschen ver- kelijk begrijpen,'wanneer we even de kaart bekijken.
loren de helft van hun zetels. In dien tijd wees de De Golf van Finland kan beschouwd worden voor Rus:
lancl als wat de Dardanellen en de Zwarte Zee beteeke« Yorkshire Post >> er terecht op dat cle gebeurtenissen
in I'inland nu eenma.al een prob,leem bleven, door de nen voor Turkile. zoo we Leningrad vervansen door
gewetdige wanverhouding die er heer:schte tusschen het Istanboel ».
íolk en-hen die dat volk.zouclen moeten vertegenwoor('Í Veruolgt,)
digen. IIet nieuw gevorrnde « Schutz-Korps », bestaande
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flonderd proeent dernoerAtie

?

voelen w.e' oln 'een iritd-rukking
te gebruiken, de koude adem
van-een ongelukkig verleden. Wii kunnen het niet anders
besfempelei als rÍw boerenbedrog en- volksmisleiding.
Inderdàad, zelfs gesteld dat door de bemoeiingen van
« de geheime pol-itie » de candidaten « bij algemeen
handgéklap » wbrden aangeduid, zou men dan kunnen
sprek-en vàn een keuze diè reeds vast staat'? Want in
hèt stemJ,rokje staat de kiezer alleen met zijn geweten,
vrij van alle invloeden, en een regime- van terreur zou
de honderd
onvermijdelijk
-kiezérs,weggevaagd wordén doo-r
wàaronder er slechts enkele .miljo-elen
miljoen
parïi3leden zijn tegen 95 miljoen -partij-loozen. \[ant
bartij heeft in de S-oviet-Unie niet dezelfde beperkende
beteekenis als hier, dbch wel deze van een elite, een
keut, een eeieteeken ooor wte iets gepresieprd h'eeft
bate uan'het uolk..
ten
toch voorzag, dan is dat evenmin overtuigend om de
Ten slotte meent « De Nieuw6 Standaard » de Sovjeteenvoudige reden dat het resultaat voorzien was en dus
democratie te minimiseeren door haar voor'te stellen als
ipso facto "weinig' overtuigend.
republiek der automaten ». Eigen-aardige
Het feit van 100 Vo der stemmen te behalen zooals « een soortinde:rdaad,
die dit andere leger van fascistiStalin, is dus weinig overtlrigend, en het is daarom dat automaten
hebben aan gruizeleechte
diimaal
automaten
sche
100
democratie
nren het misschien ironisch over
Vo
- <1De Nieuwe Stangehakt en dank zij wie thans
menten
heeft ?
» -zijn herwonnen, ziin nieufue vrijheid kan
Nochtans. bij de laatste verkiezingscampagne in En- claard
gebruiken
bm een bestendige-lasterkam,panje- en een
geland. had de sympathieke Churchill in zijn eigen
van geniepige, vóoringenomen verdachtmakiesdistrict een tegenstrever die zoo maa! X1.000 stem- iiampanje
de Soyjet-Unie te voeren.
tegen
king
presimetj,es behaalde ; terwijl de even sym.pathieke
Wij zijn niet gewoon een polemÍek.te--voeren in ons
cient Roosevelt zaliger bij zijn laatste herkiezing verkozen werd met 25 millioen stemmen tegen 2S millioen. blad."\{ii vertegénwoordigen alle gezindheden, en -ons
doet is d"e verwàzenlijkingén in de Soviet-Unie te doen
Een meerderheid die dus niet onbetwist was.
eenieder natuurlijk
De verkiezing van Stalin blijft dus weinig overtrti kennen en waardeere-n, wàarbij het
gend ! Het is dus een kleinigheidje zich t-e mogen vrij staat bepaalcle tóestanden goed- of af te keuren'
ge[ is echter een feit dat wat meer objectiviteit en wat
verheugen in de onverdeelde sympathie en vertrouwen
vooringenomenheid niet alleen de betrekkingen
.minder
van het volk ?
Sovjet-Unie zou dienel, doch ook
ltrochtans, « De Nieuwe Standaard >> ÍÍro€t bekennen : l*s.te" Èeigi[ en de in het belang van den werelcbijbrengen
fn de rneesté gevallen worden de voorgestelde kandi- een steentje
.uióaé. Dit, wij'zijrier vast van ovèrtuigfl, kan «De
'Nieuwe
daten met algem,een hand,geklap (pursief van ons
Sfandàard » njet onverschillig laten'
Nota R.) aangeduid en meteen.staat de keuze vast nog
vóór de kiezers hun stembriefje hebben afgegeven ».
Inderdaad, in de Sovjet-Unie, waar geen klassen meer
bestaan en waar geen tegenstrijdige belangen van pa;
B. S. V., A.A.LST
troon en arbeider, groot-grondbezitter en boer, tegen
elkaar meer opbotsen, is de keuze der candidaten, hetzij
0p 2 MAART, te 20 u.,
het een partijsekretaris, een varkenhoedster of een
« heldenmoeder » (haakjes van « De Nieuwe Stanin de Groote f,'eestzaal van het Gemeentehuis :
daard ») betleft, beperkt tot bekwaamheden en ver}1NFERENTIE OVER HET R'OODE LEGER'
diensten. Inderdaad, rraarom zou de vakkennis van een
varkenshoedster onvereenigbaar zijn met de waardiggevolgd door een concert.
heid van volksvertegenwoordiger, \ryanneer haar werkg-enooten harlr dit vertrouwen schenken ? Heeft een
« heldenmoeder » (een beetje eerbied voor het gezin
a.u.b.) geen bepaalde verdiènste en heeft zij geen beOp ZATERDAG 9 MAART a.s., te 20,15 uur,
paalde belangen te verdedigen als volksvertegenwoorin het Paleis voor Schoone Kunsten, Brussel,
digster, beter dan mijnheer de baron X of mijnheer de
industrieel Y het ooit zou kunnen ? Want zoowcl de var-

'Wij

behooren niet tot degenen' die beweren dat de
demoóratie van de Sovjets volmaakt zou zïjn, en zeker'
hebben de Sovjets zelf dit .ook nergens beweerd'
Doch, betreffende de verkiezing van maarschalk Stalin, is << De Nieuwe Standaard » van meening dat de
tOO % stemmen die de maarschalk op zich vereenigde
<< den nuchteren toeschouwer, zelfs dengene die rekenschap houdt met de groote p.opulariteit van den maarschalk, slechts bittei weiní§ kan overtuigen >>, -daar,
besluit het blad : « de overtuigingskracht van resultaten
die te voorzien tryaren, zeer gering is ».
Dus, als ge morgen m.eedoet aan een pronostiek, waarmee ge 700 % zeker zijl te winnen, en ge wint inderdaad-tweehonderd duizènd ballen, dan is dit weinig
overtuigend, want het was te voorzien I Toen Churchill
bij de laatste verkiezingen werd herkozen, wat iede{een

tot de zijne maakt,

van den heer Visjinski

<<

kenshoedster als de « heldenmoeder » verte§enwoordigen
niet een klasse of een partij maar wel specifieke belangen van de volksmassa, ongeacht of zij d,eel uitmaken

.

van de bolsjevistisclp partij of niet. En zoo er onder
de candidaten meer partijleden zijn.dan partijloozen dan
zal d.at wel liggen aàn dàt « algèmeen handgeklap » en
aan de consequente manier waarop de volksbelangen
worden

gediend.

Syrnphonisch Cotícert
ingericht door de B. S. V., ,onder leiding van
ROGER DESORMIERE,

I

De Nieuwe Standzrard » haalt er ook nog het oordeel'bij vàn den « Neue Ziircher Zeitung », volgens wie :
'Sovjet-Unie niet zoo<< de « vrije » verkiezingen in de
zeer hun. lezers of hun toehoórders misleiden omdat er
in Rusland geen partijvrijheid bestaat, maar vooral
omdat achter de almachtige Staats- en partijbureauin handen houdt ».
cratie de geheime politie alle draadjes
-Nieuwe
Standaard »
Met de2e uitspraak, die << De
«

Btaitengewoon

orkestleid,er Dan

DE 8"

il,en,

Opara-Schouwburg te Parijs

Op het Progr€unma :
SYMPHONIE VAN SJOSTAKOVITSJ'
berirerkt door Paul COLLAER.

Prijzen der plaatsen : van 25 tot 125 fr.
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lvat doet Ruslatrd, de sraanschuur van
Eiirope om ons te helpen ?
Aldus stelt zich het « Niegwsblad » de

vraag, en,
rra te hebben gewezen op ae hulp aiË wiJ van-öËhaï;
.o,df-Ygl9;.nig-de-Staten ontvangen, vervolgt het blad :
« rngevolge den roep van hpt Europeesc-he
vasteland

riaar meer broodgranen en den ongunstigen toestand van
oe Devoorradlng, ihz_onderheid in Middeí_ en Oost_Euro_
pa, spannen vooral Canada en de Vereenisde_Staten
zich
jn

-

om het tekort aan te r.ullen-""À;-tïh-eltËri.'-'"..
Onwillekeurig echter rijst.bij ied.er nadenkenà mensch

9^eJ-T31C_9p,rÀ/aarom tenslotte Rusland, dat als de graan_

-{cnuur van -Elurdpa wordt bestempeld. geen de Ërinste

om aan dien toestand te vérhelpen.
uitgestrekte
-ï;;;-il;i
die ianà";;
ue plak zwaait, zou helpen en bevoorraden, temeer daar
Amerika in ruil voor ii.jn hulp oni-nili aanzet voor
hem te stemmen en daaitegenóver do c-ommunlstisctre
propaganda gansch Europa-overstroomt.
Het.zo_u niet misstaan- dat Rusland eens begon met
wat minder. zijn communisme aan te beveien, màar wat
toeer de-gebieden \ryaarover het heerscht, uit aàn-frànr;ersnood te helpen.
Wij begrijpen niet goed dat tenslotte Amerika die
moet helpen. Gelukkig ondertusschen, dat dit
F_9lleden
tand rlog wat met ons.inzit, of we zouden nÍet lang leven
met de communistische propaganda aliàn ! ,
m.oerte d.oet

H-et.ware nochtans veel logischg" àrtàit
,land,
zijn naburen e.n inzonde-rheid

_-Y.ogI zoover qrj weten, heeft de U.S.S.R. niet gewei_
9§r$ h,ulp te verleenen aan welk land-aà"à'earorË;-ààï
ook. Integódeel,

jding h ebb.en ryi j eI óp
.r_1*.{",,!
"..*i een. handelsakkoord
onmtddellijk
met dé Sovjót-Unie
zgy w-orden. atgesloten. Frankrijk, Engelaíà en .dmerika,
at;It ons hterrn voor .geweest. Waarorr wacht men in
België ?
Nochtans, waar he1 '« Nieuwsblad » de vergelijking
uoet tusschen Canada en de Vereenigde_staten"aarï aeii
ee.nen kant en de So-vjet-Unie aan ïen anaeren trant,
wijzen wij er.op dat dii a"gu*".r[Ëij-àË Ëren gesiuu"d
rs om. _yij betreuren het te moéten vaststëllen '_
ey9np§- vócr
4e klassieke anti_sovjet-pro_
-den oollog
paganda te dienen.
Inderdaad, eerstgenoemde"landen
hebben .bijna nlets te tijden eér,àd
oortöe èn
zeker niet '.zan de bezetting, zij konden
"aï--àen
hun ekonomisch
potentieel onbetelrmerd qq
9p" qrrg.t<enae wijzà ;;trii,;
kelen, terwijl de sovjet-unià
de;-;àiiË" irrt van den
uorlog drle jaren lang alleen op de schouders torstte.
Ten andere, tlet móet het « Nieuwsbtàà , ioófr ïiet
ofibekend..zijn dat Fngeland, dat niet eens de grur,,,elen
cler b€,zetting. kende, thans zelf verplicht is ïe rant_
$oeneerrng.in te voeren en dat het heelemaal afhankelijk
rs van buitenlandsch kapitaal voor zijn wederopbou.ír.
Io.on§.vorig n_ummer (n..4) hebben wij ueÀisà;iife;;
verschaft over de verwoestingen in de tj.S-S.É., àiö -_
wij gelooven niet dat het <i Nieuwsblaà , ait 'wil be_
lwisten
alle verbgelding overtràtfèn. bernalve itaat
de §ovjet-Unie
cian bok vóor ue"
;;;Ë;";
wederoïrbouw, we,arop zij zeker
"À"sà.ttis
ev;;È;i:
volxeren dre onder de bezetting
leden __"riï"ablu
al haar
k-rachtsinspanningen hoeft te conöe"iièè"n. Of zou dà
q.§.».R., waar heden de rantsoeneering nog bestaat,
zich het nooC_zakelijk-ste moeten ontzeggËn om on,s Bel_
gen (dte nochtans de reputatie genieten de beste be_
voorrading van Europa tè he'bbei)- wit brood. te leve_
ren ?
_Wij meen_en -niet dat Cit de bedoeling van het
.< Nieuwsblad » kan zljn...
\ilat betreft de bevóorrading door de U.S.S.R. van
haar naburen en de landen waar het « de plak zwaait
_

>>

ku4nen wij er op wijzen dat b.v. polen gered werd van
nongersnooq en woerkloosheid, dank zij de Jeveringen
van de U.S.S.R., dht de U.S.S.R. de heift betaatt vöor
den wederopbouw van Warschau, en dat zij onlangs nog
iiO troJleybussen ten geschenke heeft gege"ven aaïr aÀzË
marteiarenstad.
Dat de U.S.S.R. in ruil voor de hulp die het levert
(dan toch.een bekentenis_?) ons zou'aanzetten voor
haar te sterygre{_(?), is zeker tiet fair vanwege hÀt
« Nieuwsblad ». Mogen wij er aan herinnereo öat
d"
Nieuwe Standaarcl ,, en hèt « Nieuwsblad » zelf, ní de
"verkiezingen
in Oostenrijk en Hongarije schreíen- dàt
door.geen der partijen
dus ook dóorïe
-- uitgeoefend ! U.S.S.R. niét
- den minsten druk ryerd
.Daa-rentegen_, kan hetzelfde niet gezegd worden van
alle
door . andere mogendheden beletté lanOen. Itrii

wijzen hier even op dè verdaehte insinuatie van onzË
ambassadeur in de Vereenigde-Staien. baron Silvereruys, die verklaarde dat de hulp van Amerika aan ons
I,and-.zou- afh-angen van-den uitslàg onzer verkiezingen !
Is-_dit drukking uitoefenen of À'iet ? \^rij clagen" het
,< Nieuwsblad »
uit ons feiten op te noem_"err, die eiop
wijzen dat de U.S.S.R. de hulp d,ie zi.j de andóre ianaèii
bezorgt, afh-ankelij-k maakt van den uitslag der verkiezingen of van de sociale structuur in dè2e landen.
En waar het « Irlieuwsblad >> het heeft over « commuanistische propagancla », wordt het blad werkelijk onverdraagzaam. Allen kenden wij de propagand,a-Ërochures
en -tijdschriften die onze geàltieeiaen Éer verspreiden,
en die overal een harlelijÉ onthaal genieten. Wi3 zieí
niet in waarom het eene tand niet zoÍ moeen doe"n wat
het andere doet. Wij zijn zelfs, van ,meening, dat de
Sovjet-Unie terecht fier "mag ,ijn óvei Íàar ve"werunlijkingen en voora_i voor haai aandeel in de overwinning
op het nazisme, of is het soms de schuld van de u Rusï
sen » dat het Roode Leger thans aan de Elbe staat ofwel die van Hitler ? En wat die communistische propagpnqa betreft, die gansch Europa zou overstróomèn,
clit is niet alleen tendentieus, m.aar ook overdreven.

B" S, V. E«IET
Bij de viering van het honrlerrlste lid van de B.S.V.afdecling Autrverpcn-l(icl, en tcvens <lc 28stc ver.jaardag vanhet Roode Leger', heeft ouze \Ioorzittcr ,M. Van
Dr.' Goor hukle gc,bi:ach,r aalr het Roodc Leger en tle
Sovje tbevolking.

Fen groote o,pkomst zorgde voor gezelligheid. NIuziek, zang en dans vroolijliten he,t feest op. I(ortorn,
het was een gezellige avond, doorgebracht in innigc
samcnhooligheid. Er rverd een oml-raling gedaan voor

het l<inderhosii"aalann StalingraC, die 300 fr.
bracht.

op-

Aan de .belangelooze rnedeu'erkers, IÍevr. De 'Winue,
NIej. Van Loon, rlc l.reeren Sw.olfs eir \/an Heuvcl en
a
volksjeugd onzen inni€s,ten danli.
Tot slot iverden er loffées,, geschonken rloor rle
filma Roodhoofdt, aan r.le dames uitgedeeld.

i

De vrouï,v
||È

in d e Sovj et-lïflaa tscha p pii
8 Maart wordt algemeen gersi,erd uls ile Internationale
Dag d,er Vrouw. Op dezen d,ag, in 7917, bíina d'ertig idar
gel,eilen, betoogder[ d,e Russisclte Drouuren ooor brood
ítt ile straten uan Petrograil. Velen werden toen gedoocl
door d.e Kerenski,-politie.
Sind,s 1917 echter heeÍt de euolutie 4n 6s smq,n'si.ï)ató,8
der urouw ztch bestenili,g uoorwaarts ontwiklteld'. De
Droulfi heeft in de Soujet-Unie gelijke rech.ten ueroueril
qls de man.'Zi,j neertt thans deel in al de actitsitei,ten,

aan het leuen.
De urouwen hebben ook een machtr,g aand.eel, genomen orn den natíonalen oorlog tot een zegeuàerend einde
te brengen. Hun leed, lo&s zlna,&r om dragen, bloed en
tranen ontbraken niet, hun ki,niheren leden oaalt hongtèr en kouile, hun huízen werilen oerluoest en' zi,j uerloren d,i,erbare wezen§. Doch, zij uersaagiLen niet, hun
ctrnlen h,àelpen (l,e wapens (Ier ouerwi,nning smeden, zi,j
ndryLen den, pioeg over en zaaiden met machtig gebaar.
Zi,j led,en, en uochten aan het front ,voor de urijheíd,,
in h,et, ooll,e bewustzr,jn hun pli,clvt en ni,ets ilan hun
pli,ch,t te oolbrengen, en ao,niler d,aarom welhd,anig aoorrecht ook te ei,schen.
Deze d,ag zullen niet alleen d,e Soojets d,och alle ufijhei,d,slieuend,e oolkeren h,et aand,eel Dun cle Droulp

strijd, ooor uri,jheid en urede herilenken.

in ilen

HOE DE VROUWENARBEID IN DE SOVJET-UNIE
BESCHERMD WORDT.

In de allereerste

maanden

honderdduizenden vrouwen

'van den oorlog

in de fabrieken

kwamen

werken om
de mannen te vervangen die onder de wapens waren
geroepen. Begin 1942 vaardigde de Opperste Sovjet een
bevel uit waarbi.i alle volvrassen leden der stadsbevolking vrijgemaakt moesten worden om in de industrie
te werken zoolang de oorlog duurde. Dit besluit betrof
vooral de vrouwen, omclat de meeste mannen die niet
onder de wapens \ryaren, reeds in de industrie werkten.
Het was van toepassing op mannen tusschen 16 en 55
jaar en vrouwen tusschen 16 en 50 jaap. Het dekreet
vootzaq, vrijstelling voor vrouwen met zuilelingen, evenals vror:wen met kinderen onder de acht .iaar. wanneer
er geen andere familieleden ter nlaatse waren om voor

rvet van 8 Juli 1944 ïnoet aan zwangere vrouwen evenwel vergoeding uitbetaald wprden op het oogenblik van

het

zu,angerschaPsvericf.

Deze wét, in vollen oorlog aangenomen, is een welsprekend béwi.is van de zor§ der Sovjet-regeering voor
van den vrouwcnarbeid ; zij stemt overdè bescherming
'iundamenteel
beginsel der. socialistischc
cen met een
maatschappij : zorg voor het v'relzijn van het individtt'

PIONIERS DER GENEESKUNDE

De wetenschappelijke boeken en tijdschriften, die
werden uit-geg-even, zijn
kort geleden in- de U.S.S.R. -werk

en de bijdragen van
vrouwelijke Russrsche wetenschapsmenschen,
Hier i;s een hoek over de behandeling van wonden
cioor nrofessor Lidia Smirnova. De wensch'om de gelvonden te heloen heeft ook de kracht§jnspanningen
geleid van R. Choergina. A. Levkina, Ï " Goelina en de
§talin-pri.iswinnares professor Zïnaid-a Jerrnolijeva, die
een aËar[e methode- van penicillinebehandeling heeft

vol van verrvijzingen naar het

uitgedacht.

Dr Jelena Beljajeva, welbekend om haar werk over de
vroegtijdige diagriose van kanker, heeft de. organische
veraíd§ringen onderzocht die voortkomen uit besmpttelijke ziekten. Professor Maria Krontovskaja,'e,en andere
Slalin-prijswinnares, heeft een nieuwe methode ontwikkeld om antityphus-serums te verkrijgen.
Professor Ahtonina Sjoebladze is een erkende autorileit in vergiftigingsziekten. Zij werkt in samenwerking
met het laboratorium der Sovjet-Akademie voor \[etenschappen, en waagde eens haar leven bij het jagen v,an
een obscure giftdragende teek in de wildernissen der
Siberische ta{ea. Zií bestudeert nu dq encenhalitis der
taïga.
--Éà-jonge

geleerde M. Prokovskaja heeft cellen ontdekt die bacterie,ën welke het genezingsproces van wonC.en benadeelen, verdelgen. Met haar assistenten reisde
zi.j naar het front om de uitwerking van haar preparaties te onderzoeken.
Zij maal<t een bijzondere studie van de pestbacilien,
rlie éens gansche landen verwoestten, en die'nu op de
Joer liggen in de nesten van de knaagdieren der steppe.

hen te zorgen.
De Sovjet-regeering gaf de betrokken Volkskorhmissariaten aanwijzingen om de opleiding van hen, die oncler den inilustrieelen oproeo vielen^ te organiseeren.
Het loon werd uitbetaald gedurende de gansche opleidinqsperiode.

De wetten ter be'scherming der vrouwefl in de industrie wcrden strikt opgevolgd. De fabrieken hebben bij-

zondere maatregelen genomen om de arbeidsvoorwaaiden voor vrouwen te verbeteren, en om.inrichtingen voor
kinderz-o_rg, eethuizen en ander{egemoetkomingen te

verstrekken.

- Sovjet-regeering een
Gedurende den oorloq heeft cle
aantal nieuwe maatreqlen ingevoerd om den vrouwenarbeid te besehermen, De belangrijkste daarvan was r.vel
het besluit van 8 Juli 1944, dat verhoogden bijstand
voor zwanqere vrouwen, vrou\tren mgt vele kinderen en
ongetrouwde moeders voorzag,. en dat wij elders in ons
blad uitvoerig bespreken.
Voor den duur van den oorlog werd het verlof in de
Sovjet-Unie vervangen door een vergoeding. Volgens de

In

het Instituut »oor trotpi.sche ziek'ten te Moskou :
urouuelijke oorsehers ín het laboratorium.

MOEDERSCHAPS -UITKEERINGEN

Hierin werden in JuIi 1944 belangrijke wijziginfen

aangebracht. Voordien werd enkel StàaGhulp verstrékt
aan moeders van zeven of meer kinderen ; de nieuwe wet
voorziet nu de volgende uitkeeringen :
Maan{eliiksche
betaling

Eerste (uan 2 jaar
Moeder van
uitkeering tot 5 jadr)
2 kinderen bij cle geboorte van het 3de 400 r.
ts kinderen bij de geboorte van he,t 4de 1.300 r.
80 roebels
4 l<inderen bij de geboorte van het 5de 1.700 r. 120 rocbels
5 hinderen bij de geb,oorte van het 6de 2.000 r. 1.10 rocbcls
G. kindelen bij .de geboorte van het 7de 2.500 r.
200 roehcls
7 l<-inderéí bij de geboortè r,an .het Bste 2.500 r. 200 roebcls
Ii kinderen bij de gehoolte van het 9de 3.500 r. 250 roebels
I kindcren bij de geboorrte van het 1Odc 3.500 r. 250 rochels
I0 bij de scli«rorte van icder volgcncl kind 5.C00 r. 2ó0 rot'b.
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Fiet z'wangerschapsverlof is verlengd van 63 tot 77
dagen (35 dagen voor en 42 rLa de bevalling). In geval
van m.oei,lijk-e geboorte, of tweelinggeboorte v,'ordt de
periode na de geboorte verlengd tot 56 dagea. Natuurlijk wordt het volie loon uitbetaald.
Zwangere vrouwen mogen r/anaf de 4de zwangev
schapsmaand geeir overuren meer maken.
Vrouwen die kinderen de borst geven mogen geen
nachtwerk vemichten. Het normale rantsoen biivoeding
wordt verdubbeld vanaf de 6de zwangerschapsmaand
tot en met de vierde maand na de bevalling.
Kosten van kinderkrib en kindertuin worden met 50 %

verlaagd voor :
ouders met 3 kinderen die tot 400 r. p. maand verdienen,
oud,ers.met 4 kinderen die tot 600 r. p. maand verdienen,
ouders met 5 kind. of meer* ongeacht hun verdiensten.
: Tehuizen vocr rnoeder en kind, rusthuizen, voedkamers in fabrieken, instituten voor kinderen, en de prodqetie van kinderkleeding, zullen allen een aanzienlijke

uitbreiding krijgen.
De uitkeering voor ieder pasgeboren kind (voor kindskorf, enz.) vrerd verhoogd van 45 tot 120 roebels.
Ongehuwde moeders ontvangen staatsster-rn tot het
kind den ouderdom varr 72 jaar bereii<t :100 roebeis per maand voor één kind:
150 roebels per maand voor twee kinder:en ;
200 roebels per m4aÍrd voor drie of meer.
Deze in toevoeging tot de bovengerioemde uitkeeringen. (Indien zij trouwt blijft zij genieten van beide
uitkeeringen). Als de ongetrol.l\',/de moeder het vrenscht,
kan zij het kind in een staatsinrichting plaatsen waar
het dan wordt opgel,oed op staatskosten (zij hesft altijd
het recht het kind tct zich te nemen).
Medaljes, ordes en getuigschriften worden coi( l,-itgereikt voor 5 kinderen en meer.
Door deze w€t worden insgelijks hoogere belastingen
geheven op hen die geen of een of twee kinderen hebben,
voor de rnannen tusschen 20 en 50 jaar er voor de
vrouwen tusschen 20 en 45, en wel als volg'r :
Voor degenen ondertiíorpen aan de belasting op het

inkomen

:

a)

deze zonder kindaren betalen 6 7o mer belasting
op het inkomen, deze met 1 kind 7 7o en deze met twee

0,5 %;
b) voor de boeren die den landborrrvtaks betalen :
zonder kinderen : 150 roebels per jaar, één kind 50 roebeis, 2 kinderen 25 roebels;
c) de ander,e kategorie'burgers : zonder kinderen
90 roebe§ 1 ]eind 30 roebels, 2 kinderen 15 roebels.
De wet voorziet evenwel uitzonderinqen, o.m. voor de
militairen en hun vrouwen, zij die kinderen gedood hcbben op het front, de leerlingen in de onderwijsinstellingen tót hun 25ste jaar en sommige invaliden.

In den signaalpos't : een zeet oerantuoordelilk baantie,
u)aaÍuooÍ de Souiet-orouzo euenwel niet terugschriltt.
TRANSPORTIITOGELIJKHEDEI.I,

BIJSTAND.'

A

De Raad van Volkskommissarissen van de R.S'F.S.R'
heeft, lnet betrekking op de huwelijksregistratie, volgend besluit getroffen :
Zij-ptaatselijk
díe wenschen te trou-wen moeten zich wenden tot
registratiekantoor voor Geboorten. E[u'
het
welijken en Sterffevallen (ZACS), of tot den landelijken'Sovjet. De reÉi;streur of de sehretaris 'ran den lanCeliiken Soviet moet, te zame$ met de te huwen personen, den daà (rustdàgen zijn niet uitgesloten) en het
!
uur der registratie vaststellen.
Na de registratie van het huwelijk, overhandigt.de
reEistreur oi de sekretaris van den lardelijken Sovjet,
in-tegenwoordigheid van den voorzitter van het Uitvoerend Comitee van den Sovjel van Arbeidersafgevaardigalen of een vertegenwoordiger va.n een- gPenbare
organiÉatie (fabrigkscomitee, plaatselijk vakbond§comilee, kolchoz), aaí het Daar een huwelijksgetuigschrift.
Aaí de leiders van fabrieken, instellingen en adrninistraties van kolchozen. wordt den raad gegeven om
aan degenen die zinnens ziju te trouwen, transportmidCelen tè verschaffen naar het registratiekantoor, €n hun
een tegemoetkorning te verleenen voor den aankoop van
meubeis, aardewerk en andere. huishoudartikelen.
Vanaf 1 Mei zullen gecombineerde getuigschriften
voor huweliik, geboorte en sterfte worden ingevoerd.
Het getuigschrift zal gedrukt worden.in de Russische
taal àn in àe taal van de betrokken Autonome Republiek.
De Raad van Volkskornmissarissen heeft dit llesluit
bekrachtigd en de Volkskommissariaten der Unierepublieken vóorgesteld om e-íeneens dergelijke beslrriten
uit te vaardi§en, met inachtneming van de plaatselijke
toestanden.

Dit besluit verordent tevens dat de registratiekantoren goed moeten ingericht zijn, met eparte wachtkaitrers voor de versehillende registratie§.

-.:.1

MAÀRT,

ff

l)e

lr

iiir

Dan

In

een souchoz, zelfs als eenuoudige melkster, kan de orouw
de genteenschdp onschatbare díensten bewijzen.

Te Ríga, de Letlandsche hoofdstad, anerd een uakschool
geopend uooi het opleiilen uan artisten in ceramiek-, tertiel-,
metaal- en houtb ewerkingsni j»erhetl en.
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Lgdia Ga»riloua, reeordhoudster oan
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Lgdia Gauriloua, reeordhoudster

uan

de U.S.S.R, Door speetuerpen (1938).
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Recottlltoutlster Loedntilu Borotlkiru.
professor in de Lichamelijlte Opuoedinpl
aon'de Mil. Akademie ooor Gèneeskrrnrlà.

Ieiders van
Kolrhozen
\

'een gemiddelde melkopbrengst van 5.000 liter
per
Màlinina, bestuurstei van een veefokkerij. in
iet gewest Kostroma, heeft een nieuw r-as van melkkoe
Kostromskaja genaam{ - íe! bekend staat
Ààtr#eet<t
íoor zijn -buitengewoon hooge produktíviteit.
LjoeËova werkl op een vaikensfokkerij in.het gewest
Vológda. Al de zeugen die zij verzorgde wierpelr verleden jaar 27 jongen. Dit is een schitterend record,
maar nog schitterencier is het feit dat het -totale gewicht van de jaarlijksche toename van iedere zeug,
kreeg
"koe.

Teruijl rle ntunnen aan het front sionden, namen

de

tltrltpere §sDjgt-uroituten de taak hunner echtgenooten ooer.

Toen de ooriog uitbrah tverd de last van den Sovjetlandbouw grootendeels op de schouders der vrouwen
gelaclen. I4ii hebben geletld te ploegen, te_ egg_en, _ te
iaaien. Zij hoedden de enorme kolchoze-ku-dden. Zij bezetten posterr als landbouwkundigen. Zij traden op als
voorzitsters van ko;lchozen,
In het begin waren zij tamelijk verlegen. Sommige
mannen onder de oudere kolchoze-arbeiders waren sceptisclÍ. « lVie zai zich door hen laten trevelen ? » plachten zij te snuiven. Zij veranderden weldra van toon.
« Haai » bevelen werdén naar «ie letter uitgevoerd, en
de sceptiei bewonderden « haar ídeskundigheid.
SUCCESSEN

IN DE

PAARDENF'OKKERIJ.

Talrijke vroulven ,rlrerden aangeworven om de Ppprde.n

te verz-orgen op de groote stoeteri.j-kolchozen. Het is
grootendeïls aah henle danken dat het aantal pa-ar.dg+,
in het bijzonder in de Haukasische en Centraal-Aziati-

sche Sov:jet-P"epublieken, belangi"ijk toenam, ondanks
de rnobiljsatie cler dieren voor het Rooile Leger.
In Armenië bedroeg de vermeerdering 7,5 percent ;
in Dagesten 11 percent ; in Tadzjikistan 1115 perceqt.;
in de streek van-Goeriëv (Kazachstan) 20,6 percent. Dit
resultaat heeft het mogelijk gemaakt paarden te leveren aan de door de Duitsche overweldigers verwoeste
streken
en geplunderde
-.iaar
225 vrouwen, die zich bezighielden
werden
Dit
^
hèt verzorgen der stall.en, aanbevolen voor het
rËet
.< Onderscheidingsteeken van den Landbouw ». pat is
ongeveer een vièrde van het totale aantal der kolchozearËeiclers die yerden aanbevolen voor'onderscheidingen
voor buitenseríone diensten in de paardenfokkerij.
Waaruit bestaat deze buifengewone dienst ? Hier een
voorbeeld : In 1944 kweekte Sjoegojpova, die een stoeeer
,terij-holchoz teidt. 413 veulens van 415 merries

-ongeëvenaard record.
Zij is slechts een van de vele vrou$r'en die een onderscheiding gewonnen hebben voor de verschil,lende takken
van het landbouwwerk. Kuklina, de voorzitster van een
kolchoz in cle streek van Kirov, organiseerde den vlasbor-lw op uitgebreide schaal. In 1944 verkreeg zi.i een
onbrengst van 780 kg. per ha. over een gebied van

40 ha.

Parmoezina, hoofd 1'an een veldbrigade in de Oekraïna, boekte een opbrengst van 9.700 kg. per }la.líainaza'
rova, die op een beetènplantage werkt, in een Kirgizische kolchoze, bereikte in 1944 de buitengewoon hooge
opbrengst van 125 hg. suiker.bieten per ha.
hoofd vatl een tractorbrigade in het
Daria Garmasj.
-plaats
gewest, nam de
van heiar echtgenoot in toen hi.j
ópE;eroepen lverd. Iedere tractor varq haar brigade heeft
tijöens àen oorlog niet minder dari 1.800 ha. land be-

werkt.
'-Nartova.

een melkster
i

uit het 'g€west Moskou, ver-

vijf ton bereikte.

Maria Smirnova, een boerin uit het gewest Leningrad, leerde een m.achine te behandelen toen zij reeds
moeder van twee kjnderen was, en v;erd een van'cle
beste chauffeurs rran het Machine- en Tra.ctorstatioir
Roedenski.

Oniangs woonde

zij

een conferentie.

bij van de beste

M. T. S.àrbeiders van het gewest Leningrad. Hier volgt
een uittreksel van haar rede : « De Duitschers lieten
ons eens zoo lvelvarend station in puin achter. Onze
werkplaats, die voor den oorlog twee jaar tijd vergde
om gébouwd te worclen, werd op één jaar hersteld, hoervel íi.i slechts óver een derde van het vroegere aantal
arbeidèrs beschikten. Maar elk van ons werktqvoor drie'
« fn het begin leek het voor ons vrouwen zeer hard

.

werk, maar wij leerd,en spoedig hout zagen, èn vloeren en

,bid;iins;n ï"Ëàe". lviiÏaddón

geàn Ëpijkers.

\{ij íà-

rnen nijptangen en begaven ons naar e&r oud ingestort
boerenhuis. t{i5 naaden angst om op het dak te klimmen, maaz' de directeur slaagde er in, Trofimova (een
van de tractor-chauffeurs) volgde, en toen volgden rvij
allen. We brachten vier dagen op dat dak door, en verzamelden 60 kg. spijkers ».

'

HET STATUUT DER VRO'JÍM.
De Sovjet-grondvret van 1936 verklaart : « Aan de
vrouwen iir dàU.S.S.R. worden dezelfde rechten verleend
als aan den man op alle gebieden van ekonomisch'
stàats-, kulturee , màaLschapnelijk en politiek leven
Bij de verkiezingen van 1937 werden 189 vrou"v'en'
gekozen voor de Opperste Sovjet; onder de Volkskommissarissen zijn L2 vrourven. Voor de Sovjets der verschillende nationale Republieken werden er meer dan
>>.

1.700 gekozen.
De Sovjet-gezant in Zweden is een vrouw : mevrourv
Koltontaj. Zij werd vereerd met de Orde van Lenin, we-

gens haar vertliens'uen,
Alle beroepen zijn toeganhelijk voor cle vrouwen. In
de spoorwegen, de handelsvloot, de inilustrie evenaJs in
het vliegweZen, spelen d.e vrouwen een vooraanstaande
rol. Sommigen hàbben zelfs deelqenomen aan luchtgevechten tegen de Nazis.
Er tgstaan eenige belangwekkende ci.ifers voor 1938.
In de industrie wàs het pèrcentage vrouwelijke arbeiders 39,8 Vo ; artsen 50,1i % ; onderwi.izerc 64,8 Vo t
hoogeschoolstudenten 43,L Vo, Deze c-ijfers hebben waar-

schiJnlijk nog toegenomen gedurende den oorlog. Zivan"gerscíatc vérhindert een vrouw niet- haar plaats
te beholden; deze moet vcor haar opengehoudefl vroÍ-.
den en vol loon wordt uitbetaald gedurende de periode
van afwezigheid.

ET.UNIE

De vrÓedvrouw in deU.S.S.R.
De vroedvrouw ontvangt de grootste ondersteuning
en bijstand van den Staat. De volleerde vroedvrouw
heeft in de Sovjet-Unie veel meer en grootere verantwoordelijkheid dan in eenig ander land. Zij kan bij
voorbeeld de verlbstang gebruiken, of een gescheurd

perineum dichtnaaien.
De vroedvrouw wordt hoofdzakelijk geoefend in de
verloskunde, met slechts een grondkeunis van algemeene
verpleging. Gedurende den leertijd brengt zij het grootste deel van haar lesuren door met studie, lezingen en
praktisch werk onder leiding van geoefende vroelvrouwen. Alle vroedvrouwen rverken gemiddeld zes uur per
dag.

i'>I

,t

Atle verpleegsters worden betaatd op nationale
schaal, genieten betaald verlof, vclle wcdde bij ziekte,
en trekken evenals de vrouwelijke dokters op 55-jarigen
leeftijd een Derrsioen van m.instens twee derden van hun
salaris van het vorige jaar'. Het is een algemeen gebruik dat verpleegsters en
vroedvrouwen zitting irebben in gezondheidscommissies
en in comitees van hospitalen en sanatoria, Alle'gelegenheid tot ontwikkeiing hunner hekwaamheden wordt
hun gegeven, en zelfs kan een ko'st,elooze geneestrrundlge
cursus gevolgd worden aan een universiteit, rvaarbij een
:+alaris verbonden is.
De gansche arbeid van de vroedvrouwenstaf is gericht
naar de algemeene vermindering van sterftegevallen
bij de verlossing. Het laatst bekende vijfer (1937) gaf
59 sterfgevallen per 1.000 geboorten op, wat nog betrekkelijk hoog is, doch het ciifer voor de gansehe streek
van Moskou bedroeg in 19ts9 slechts 19 per 1.000 geboorten. De cijfers zijn in sommige streken hoog door
gevallen van stuipen, ten gevolge van groote koude,
moeilijke reiscondities, enz... Maar er vrordt vastberaden gestreden tegen sterfgevallen yeroorzaakt door
schok, inertie, gefaalde forceps en coanistomie. Sepsis
is verminderd tot op een absoluut minirnum, in 't bij-

zonder door de invoering van sulphonamiden.
Cijfers zijn evenwel bedriegelijk als zij niet beschouwd
worden tegen den algemeenen achtergrond van het
gezondheidspeil in de U.S.S.R. Vóór de revolutie was de
algemeene gezondheidstoestand der Russen buitengewoon slecht. Vele ziekten zooals rnalaria, mazelen, geslachtsziekten en tu-berculose, die invloed uitoefenen op
de kinCergeboorte, waren algemeen verspreid en prostitutie eíi vruchtafdrijving zeer verbreid.
Het kindersterftecijfer onder het tsarisme rverd door
deskundige autoriteiten geacht hooger te zijn dan dat
van fndi,ë, 'dat ongeveer 300 bedraagt voor 1.000 ge-

kunde heeft. Het gansche stelsei staat onder toezicht
van het Vollcscommissariaat van Gezondheid.
Groote aandacht wordt besteed aan voorznïBs-geneeskunde en behandeling. Op deze manier zijn prostitutie,
geslachtsziekten, typhus, malaria, tubercuiose, mazelen,
kanker, encephalitis en meningitis op weg te worden
tuitgeroeid.

De veldtocht tegen de ziekte worCt in iedere faze van
het leven cloorgevoerd, zoowel in scholen als fabrieken
en werkplaatsen. Er zijir consultaties in alle fabrieken
waar dieeten en bijzondere geneesirundige zorg en be'
handeling streng worden doorgevogrrd.
Vóór-geboorlelijke zoirg voor de toekomstige moeders
heeft in de Sovjet-Unie een hoogen graad bereikt, terwijl bi.izon(ere aandacht wordt gcschonken aan diëet
ter bestrijding van bloedari4oede, vloed, enz. Er wordt
bijzonder veel sebruik gemaak; van X-stralen om spoedoperaties te voorkomen.
De toekomstige moeder houdt zes weken voor de ge
boorte, of in speciale gevallen vroeger, op met r,r'erken.
Zij ontvanet zes wekeir voor en vier weken na de ge
boorte uitkeeringen die gelijk staan aan haar loon en
die ook de periode vau haar hevalling dekt (onge.reer
negen dagen). Een arbeidende vrouw kan reeds vroeg
lichter werk krijgen, ais dit naar de meening van een
dokter wenschelijk is.

YOORBEHOEDING TEGEN BEVRUCHTING.
Een wereld zou hier gezegd kunnen worden over abortus en vgorbehoeding tegen bevruchting. hTa de revoiutie werd vruchtafdrijving rvettig verliiaard en werd
veel toegepast, Zij werd in de eerste jaren aangemoedigd als een middel tot gezinsbeperking omdat het jarerr
van schaarschte waren : schaarschtè in vocd.sel, kLec.

dittg, behgizing en veiligheid. De legaiisatie echter had
voor_gevolg ciat hel gebeurde onder deskiindige, genectkiindige zorg en onder hygi,ënische voorr'.;aardeir.

boorten. Prenatale en postnatale klinieken bestonden
bijna niet. Door dit cijfer in 1937 tot op 59 te hebben
reruggebracht, heefÍ de Sqvjet-Unie de geneeskunclige
wereld in verbazing gebracht.
ALLES KOSTELOOS.

, Er zij! in de S.-U. geen private hospitalen of kraamvrouweninriehtingen en de vriie hosnitalen, die haast
uitsluitend van liefdadigheid afhangen, bestaan €r €v€rmin. Alle geneeskun-dige en chirurgische zorg wordt
kosteloos door den Staat verstrekt.
Er is een netwerk van kleine consultatieb,r"ea,ri] die
afhangen van de polyklinieken van stad en voorstarl
eu van de centrale polvklinlek, * een geschikte achtergrond voor de samenwerking van dokters en verpleegsters. Zij zijn allen voorzien van een geregelden staf
Cokters en verpleegsters, daar de centrale polykliniek
een pJoeg van consultanten in alle takken deé genees-

Met uerlof in den I(auÀasus. De Soujet-Unie is het

eenige

Land ter'wereld uaar ook de hlisorouu rech't heeft. op
specíaal uertof om uit te rusten u.an de 'beslommeiiigen
des lelens,
a,

.i
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Vanaf 1936 echter kon de verontschuldiging van armoede en onzekerheid door geen enkel Sovjet-burger
rneer-worden aangevoerd, want het was mogelijk aan
alle jonge menschen een vrije. gelukkige en veilige toe.
komst te waarborgen. Een talrijk gezin was niet langer
een last, maar een vreugde.
Onder deze gewijzigde voorwaarden werd sterke beperking als opnoodig aangevoeld, en als gevok" van een
nationale steÈming over het vraagstuk, rverd de vrucht-

afdrijving onwettig verklaard, behalve om geneeskun-

dige redenen.
Hier wordt nu strikt de hand aan gehouden, en er zijn
geen partikuliere verplegingsinrichtingen ïi/aar onw€t.
tige abortus uitgevoeid kari'worden. Voorbehoedmiddelen die vroeger,í/egens godsdienstige
redenen ta.boe waren, worden nir ailee"n geb;ruikt om b"epaalile redenen, of op geneeskundig advies. Voorbehoedende opvoeding en voorbehoedsmiddelen zijn alleen te

verkrijgen in klinieken, door de zorg en op voorschrift
van specialisten.
In verlosklinieken worden geen bezoekers toegelaten,
om zeker te zijn dat geen onnoodige levensmiddelen of
inÍectie door familieleden naar binnen rvorden overge-'

bracht. Maar een aantal telefoons in iedere kliniek
veroorloven den bezoeker naar het bed van ieder paliënt te telefoneeren.
De ziekenzalen van de meeste verlossinqsklinieker-r
z-ijn zeker nierlw van opvatting. Er zijn in ,t algemeeir
tien of twaalf bedden ; Èet idee daarvan is dat de"tegenwoorrrigheid van verscheiden patiënten een geest 1an
wedijver .en wederzijdsche aanmoediging oítwikkelt.
E orcens.zijn zelden noodzahelijk, maarZoo-noodig wordt
de patiënt naar een kleine zïjzaal overgebracht.
- E_en a_lggm"eene karaktertrek van de Sovjet-hospitalen
-dertig
is_ de afschaffing van de oude ziekenzalen van
of meer bedden, waar patiënten in het volle zicht dei
. anderen stierven. Een andere irek rs de eliminatie van
iawaai, de schrik van onze eigen hospitalen zooals iedereen weet die er maar één nacht doorgebracht h,eeft.

Verloskunde.wordt over 't algemeen aan vrouwelijke
Coktoren over§elaten.
Een origineele werkwijze tot het verkrijgen
van serum
-toegepast,

tegen- de mazelen,

wordt in de U.S.S.R.

en

i.s zeker eenig in haar soort. Onmiddelliik naCat het
kind geboren is, wordt, na het afbinden, àe n#elband
doorgesneden en dan uitgebloed in een steriel vat. Dit
wordt naa,r laboratoria §ezonden waar het onderzocht
wordt en_gebruikt als voórbehoedmiddel tegen mazelen.
Deze werkwijze heeft in de S.-U. tot de pilktische eli;
minatie van de mazelen geleid, hoewel deZe ziekte eens
een bedreiging vormde voor de gansche Unie. Bloed van

de nageboorte wordt ook verzameld en wordt tegenqoordig gebruikt in de oorlogschirurgie.
Iedere polykliniek voor kraamgevallen is ingericht
om lezingen te geven aan jonge moeders over zuigelingenzorg, voeding, enz... Er werden ook voorzorgen
genomen voor de herstelperiode, die ïrederorn kosteloos
is, en onder voortdurend geneeskundig'toezicht staat.
DE KINDEREN.
Maar kinderverzorging in de U.S.S.R. eindigt hiermee

niet. Kinderkribben, kindertuinen en bewàarscholen
vindt men overal en zijn kosteloos. Hier wordt het kind
gewasschen en in schoone kleeren gesteken, en wordt
over 't algemeen door de moecler gespeend als het mogelijk is. Kinderspecialisten hebben hàt toezicht en bijzondere zorg wordt besteed aan diëet en lichaamsoefenlng.

Het eerste sneelgoed dat men in Sövjetsche kinderkamers ziet zijn blokken, die te zwaar zijn voor één kind,
maar die door twee opgelicht kunnen worden. De grondslag hiervan is een,socialistisch principe, nl. cooperatie
en verdraagzaamheid onder kamerpden.

De kinderen in de U.S.S.R. hebben buitengowoon goede
manieren, zijn verstandig en gelukkig, maar zij worden
.nodt 'gestraft. Er bestaan bi.jna geen beter opgevoede
of gezondere kinderen dan Sovjet-kinderen. Engelsche
ziekte is vrijwel onbekend.

ïn sommige opzichten mogen Sovjetnche k"t
"*r""lossing en kinderyorg ten achter staan bij die van
sommige Europeesche landen, maar als-geheel nemen zij

een leidende plaats in de wereld .in. Daarin ziet men
de praktische verwezenlijking van een groot gedeelte
van het levenswerk van Lenin : de emancipatie der

vrouw.

Het is de trouw van de Sovjet-regeering aan de be-

grnselen van Lenin die oorzaak is van den grooten steun

aan het Commissariaat van Gezondheid, in zijn veldtocht tegen ziekten en zwakke gezondheid, door een
uitgestrekt netwerk van klinieken en consultaties. En

hiervoor bestaat slechts één ;standaard
gelijke.

: het best

.Onze Tentoonstelling
overj"de h4ilitaire kunst
van het Roode Leger
De h,eer Sergejeo, gezant pan ile U.S.§.R. iru
België, heeft op 20. Eebruarà 1.1., plechtig d,e
tentoonstelling geopend, ihie iloor onze Vereenöging werd, ingerr,ch,t, en gewi,jil is aan ile Militaire Kunst uan het Rood,e" Leger.
Beneuens ile heer en Meurouw Sgrgejeo h,aililen o olg enile p er s oonli, jkhe den er d;an g elt ouilen
deze plechtigh,eid, met hun aanweai,slleid te oereeren : M. Bruyère, Fransclt, geaant ; M. Mire
Anastassou, Joegoslauàsch gezant ; M. Leghait,
Belgisch gezq,nt te Moskou ; M. Bartel, Poolsch
zaakgelasti,gd,e ; Kol,onel, teoiLotou, Sou jet.milt tai,r attaché; M. Van ilen Berkhof , perssecretaris bij de Nederlanilsche ambassade ; ile cwltureele attaché oa;n d,e ambassaiLe uan ile Vereeni,gd,e-Staten ; d,e heeren mtnisters Marteaun,
Munileleer en Lalmanil ; M. R. Brulea, ih,rcc.
teur pan ile gesprohen uitzenili,ngen aan het
N.I.n. ; M. ,1. Daisne, letterlcundige ; M. Rigissart, ltabi,netschef oan màni,ster Vos ; generaal
Fromont, hoofd oan den generalen staf.
Onze oooraitster, Meor. Is. Bl,ume, ilankte d,e
aanwezàgen en gaf in het kort een uiteenzetting ouer het Rood,e Leger, als beslissenil, element in d,e aoerwinntng op h,et nazi,srne.
Daarop leidd,e aij d,e genooiligilen ronil ile
t ent
ctoonstelli,ns,
oonst elli,n g, iLce
ilie bestaat uit
ui,t een reeks pracltnrachtige foto's, grafi,eken en loaarten, d,i,e ois een
beelil, geuen'aaat d,en reuzcnstrijd,'d,oor het Roode

Leger geooerd.
Veruolgens hail, een receptie plaats, waarof)
d,e heer ambassad,eur Sergeieo een hei,lilronk
bracht sp het Rooile Legei en zijn chef , gene.

ralissimus Stali,n.
Wij hertnneren er a,an d,at ileze tentoonstelling alle ilagen open is "eun 70 tot 79,30 uur,
tot I lllaart a.s., in onzen aete'|,, 7a, Regentlaan,
Bru,ssel.

mo-
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Verl«laring van clen gezant van de U.S.S.R" in Bc.lgië
OVER DE REPATRIEERING VAN DE SOVJET-BURGERS DIE
ZICId IN BELGIE BEYONDEN EN DE BELGISCHE STAATSBUBGERS DIE ZICH IN DE U.R.S.S. EN IN DE SOVJETSCHE
BEZETTINGSZONE IN DUITSCHLAI\D BEVONDEN

,

<< In den loop der laatste zes maanden heeft de Belgische pers herhaaldelijk het vraagstuk opgeworpen
van de repatrieering der Belgische staatsburgers die
zich in de U.S.S.R. en de Sovjetsche bezettingszone in
Duitschland bevonden, evenals het vraagstuk van de
repatrieering der Sovjet-burgers in België.
In het algemeen lryaren de documenten die over dat
onderwerp door de Belgische pers bekend gemaakt werden niet gebaseerd op werkelijke feiten en droegen zij
een partijdig karakter.
In verband met het artikel over de repatrieering der
Sovjet-burgers in België, dat onlangs werd uitgezonden
over Radio Moskou, heeÍt de Belgische pers het vraagstuk uitvoerig behandeld.
Nogmaals vervormde een groot gedeelte der nieuwsbladen den juisten toestand met betrekking op de repatrieering der Belgische en Sovjetsche staatsburgers,
waarvan hierboven sprake is.
Om deze zaak volledie op tè helderen, w,ensch ik aan
de vertegenwoordigers der Bèlgische pers het volgende
mede te deeien :
1) Repatri,eeri,ng d,er Belgische staatsburgers iLie
zich in d,e U.S.S.R. en in ile Soujetsche bezetfingszone
i,n Duitschlanil beuond,en :
fn den Ioop derigevechten tegen de Duitsche leggrtroepen, heeft het Roode Leger een groot aantal staatsburgers van de Vereenigde Natiën die voor de Duitschers
werkten, zoowel in Duitschland zelf als in de bezette
gebieden; bevrijd. Bovendir:n. hebben de Sovjet-legers
krijgsgevangenen bevrijd die zich in speciale -DuitÀctre
liampen bevonden.
. Ondanks de moeilijkheder\ voorispruitende uit oen
corlog hebben de Sovjet-overheden onmiddellijk rnaatregelen genomen om de bevrijde staatsburgers-der Vereen_i,gde Natiei naar hun land terug te doón keeren.
Wat de Belgische staatsburgers- in 't, bijzonder betreft, hebben de Sovjet-overheden alle noodige maatregelen genomen om,hun repatrieering in zoo kort mogelijlen tijd te verzekeren. ïn een betrekkelijk z,eer koite
[ijdspaníe werdén meer dan 33.000 Belgïsche staatsbu.1g91s gerepatrieerd : voormaiige krijfsgevangenen,
polrtieke gevangenen en weggevoerden.
Hierbij moet men opmerken dat zrch onder de door het
Roode Leger bevrijdè Belgen, 33 generaals ,bevonden,
met aan het hoofd den vooroaligerchef van den generalen s-taf: Ande,rzijds werden eén groot aantal Èelgis_che oÍficieren, die door het Roode Leger bevrijd wór;
den uit het krijgsgevangenenkamp van prenzlàu, ge-

lpTeid .over. de zoogenaamde slechte behandeling van
Belgische ..starts.!ur-g-ers,- die zich in de Sovjet-ïezettingszone'in
Duitschlancl bevonden.
Deze berichten waren .zonder eenigen twijfel partij-

dig ; tret is veel,beteekenend dat zïjnoor hËt gí*tsËe
gedeelte anoniem -waren, en dat men ïermeea ei íaam en
woonplaats van de personen die dergelijke « slechte behandeling » ondergingen, in te vernoemen.
De- Sovjet-instellinge4, bslqs! met de repatrieering,
.berichtten
regelmatig de Belgische gezagvbq,rders ö
regeeringsverte-genwobrdigers óver cieí stàat iler repatrigering van de Belgen die zich in de U.S.S.R. en'in
de Sovjet-bezettingszóne bevonden. Deze moesten dus
wet_en dat de repatrieering sinfls twee maanden voleindlgd wa§._El werd _echt_èr bij deze gelegenheid geen

eirkele. mededeeling

gemaakt ; 1ntàgendeel,-een
-bekend
rondschrijven van den
miniÀter van JustiÍie, de'dato
28 December, en verschenen in het « Belgisch Staatsblad » wees- er op dat z-ich_ n9g een groot àantal Belgische staatsburgers in de U.S.S.R. bevinden, die er ïp

wachtten te worden gerepatrieerd.
Uien weet dót deze-gÍficiee.re -- maar geheel ongegronde
verklaring, door zekere Belgisché nieuwsb'Íacten.ben_ut.werd
en gediend heeft om op brutale wijze de
Sovjet-Unie aan te vallen.
_ Tegelijkertijd met de repatrieering der d<.ror het Roooe
Leger bevrijde Belgische §taatsburgérs, heefl de Sovjetregeering b_esioten 1.800 Eelgen, Aiè mbt de wapens gestreden hadden aan de zijde der Duitschers en aie Ëevangen genomen waren door het Roode Leger, te Ëe_
vrijden. Dit besluit van Ce Sovjet-regeerin§,
cíat ver^
oient vermeld te worden, rrrerd -evenriin doïr tle Bèl_
gisjhe pe-rs ter kennis van de bevolking gelracht.
Bovendien rverd d,e terugkeer van dÍe-1.g00 B'elgen,
!-rijgsgevangenen, die tegen de U.S.S.R. gestreden Ëad.:
den, do-or d_e lieuwsbladen uitgelegd als e*en thuiskomst
van 1.800 §elge-n, waarvan dé re-natrieering- vertraàgcl
ya,s .Be-worden door de Sovjet-overheden. D;e officiee"le
Belgische autoriteiten, die oo de hoogte waren van den
iuisten toestand, hebben ci echter:'geen cnkele ver.xlanng over gegeïell,
Zied,aar hoe hrt gcsteld is met d.e repatrieerinE der
Belgische staatsburgers, die zich irr de -U.S.S.R. Ën in
de Sovjet-bezettingszcne bevonden.
kepatrieering.- der Soujet-burgers in België,
?)
De Duitsche fascisten diè hun -baíbaarschó uitbuitingsmethoden toepasten op qe burgers cler Vereenigàe
Naties, in ondernemingen in DuitscÍlanti en zelfs iride
Europeesche bezette gebieden, voerden verscneiaène-àui_
repatrieerd.
zenoen sovJet-bqrgers weg naar België, om hen te doen
De
hebben aan iie Belgische staatswerken rn de koienmijne_n en andere ondernerningen.
.burgersSovjet-overheden
een maximum van hulp en bi.istand vei,leend.
B-oven{ien slaagden Sovjet-burgers. die in
.
r_do_or
Een brief,
een der 33- Belgische generaien, die tencte IJuitsche koncentfatiekampen geïnterneerdvörschii-do.or_-he!
waren,
Roode Leger bevrijd werden, gerièht aan ríaar.
i,n te ontsnappen en te vtuótrtei naar de ;"Ë""i;.Ë
schalk Rokossovski,. en de talrijke daÀt<betuigingen der 9-r
Ianden, o.a. naar België.
gerepatrieerde Belgische staatsburgers, waaríaride §.ofn den loop der aarivalsbervegingen in
yJet-overheden het voorïyerp waren, fetuigen daar'in tancl, hebben de geallieerde lËgeïs eénWest-Duitschzeker aantal
't DrJzonder van.
§ovjst-burgers
die dan vervolgens geëvahueerd
De verte-gelwoordigers van de Belgische Regeering werden uit de bevrijd,
gevechtszonen ; op diJ mànïer kwàmen
en speciaal^ de. .Belgische gezant tó Moskou] freËi e.en groot aanta^l Sovjet-burgers
(eenige duizenden) in
ben aan de Sovjet-regeeringàerhaaldelilk hun dairk uitterecht, vanwaàr zij §erepàtriee"rd moesten vroiEelgië
geclrukt voor de snelle verwezenlijking van _de repa- clen rraar de U.S.S.R.
tri_e_ering der Belgische staatsburgeis.
9+ {" wederz.jjdsche repatrieering der Sovjetsche on
Het schijnt mij toe dat de Bel[ische pers deze feiten -Belgische staatsburgers te vergemaÉt<eti.jt<en-en te beter kennis van de openbare meening van het land. had .spoedigen, werd er op 13 Maart 1945 een overeenkomst
moeten brengen. De Belgische nieuwsbladen hebben gesloten van wederzijdsche rep'atrieering
van bevriide
echter zelfs den brief door c{e gerenatrieerde BelsisóÉa stqjltsbu-rgers, tusschea de U.S.S.R. en Èelgië.
generaals aan maarschalk Rokossovski eericht. vórzweSindsdien werden 16.194 Sovjet-BurgerJ uit België
gen. Daarentegen werden fantastische"beiicliten ver- gerepatrieerd
door de geallieerdè militalre organismËn,
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volgens de overeenkomst van Jalta in Februari 194í.
De Ameríkaansche en Engelsche gezagvoerders in
Belgi,ë, voorzagen de bevrijde staatsburgers van voedsel, en organiseerden het transport voor hun repatriee-

ring. De deelname der Belgische autoriteiten beperkte
zrch aanvanlelijk tot het verstrekken van zekere sommen als zakgeld.

Voor de rest werd al het repatrieeringswerk ver'flezenlijkt door de Sov.iet-militaire zending, in nauwe samenwerking met de geallieerde militaire autoriteiten.
De repatrieering der Sovjet-burgers die in de kamen in België, verbleven, was in beginsel in Juíi 1945
beëindigd.

Sindsdieu stelde zich het volgende vraagstuk voor de
Sovjetsche repatrieeringsorganismen, nl. het repatrieeren van Soviet-burgers die zich niet in kamt:en bevonden, maar bij partikulieren woonden of werliten, of in

fabrieken en mijnen arbeidden.

Zonder de reedewerking der Belgische overheden bleek
deze taak onmogelijk. Op ons verzoek heeft d,e minister
van Binnenlanclsche Zaken, de heer Van Glabbeke, op
25-6-45 een rondschrijven opgesteld, dat gericht was
aan alle provinciegoeverneurs en aan de gewestelijke

poiitiekommissarissen. Dit rondschrijven wees op de
noodzakelijkheid van de repatrieering der Sovjet-bur-

gers binnen zoo kort mogeli.'iken tijd en schreef te dien
einde aan de bevoegde overheden een aantal maatregelen voor.
Niettegenstaande deze onderrichtingen van den minister van Binnenlandsehe Zaken, verliep de repatrieering

der Sovjet-burgers zeer langzaam. Daarom hebben de
Sov.jet-vertegenwoordigers in België herhaaldelijk aan
de Belgische regeering verzocht om krachtige maatregelen te nemen. Deze bemoeiingen gaven ook niet de
verwachte resultaten.

Sommige feiten bleven zich voordoen : Sovjet-burgers die geen officieele verblijfsvergunning haddén, werclen door de Belgische overheden aangehouden. Het gezantschap van de U.S.S.R. werd er niet alleén niet van
op de hoogte gebracht, maar zijn verzoek onr in kennis
te worden gesteid van de lijst der aangehouden Sovjetburgers. bleef lang onbeantwoord. Bovendien verscheen
op 28-L2-45 een rondschri.jven van den minister van
Rechtswezen, dat in feite nieuwe vertraging in de repa-

trieering der Sovjet-burgers veroorzaakte, en volgèns
hetwelk alle Sovjet-burgers die geen verblijfsverguníing
hadden, aangehouden moesten worden in plaats van
overg,eqeven te worden aan de Sov.jet-vertegenvzoordigers die belast waren met de repatrieering.
Overeenkomstig dit rondschrijven, werden de Sovjet-.
burgers, wier nationaliteit in trvijfel werd getrokken,
overgebracht naar voor dit doel ingerichte verzamelingscentra, waar de ysrJsgenwoordigers der politie en vàn
het Repatrieerings-commissariaat, hun natiónaliteit
vaststelilen. De Sovjet-vertegenwoordigers voor de repa-

trieering, werden afzijdig gehouden.
Hetzelfde rondschri.jven schreef voor dat de Sovjetburgers, die in de mi.jnen werkten, hun arbeid voort
moesten zetten en niet verplicht waren gerepatrieer$
te worden,
Het is duidelijk dat deze paragraaf van het rondschrijve_n een in 't oog loopende tegerÍspraak is van de Belgische-Sövjetsche overeenkomst van 13-3-45 betreffen-de
de repatrieering.

Het rondschrijven van den minister van Justitie verrvi.jderde in feite de Sovjet-vertegenwoordigers van alle
rnedewerking aah het werk dat dà repatrie,eiing van hun
landgenooten moest besnoedigen.

Zooals men weet schreef het voor, dat een direkte

inm,enqing der Sovjet-militaire en andere orEanisaties
in zake repatrieering moest uitgesloten worden. In geval
van nood moest de hulp der Ri.ikswacht worden ingeroeDen om er een einde aan te maken,
Natuurli"jk kon de Sovjet-regeerinE een .dereeliik bïsluit niet aanvaarden, en protesteerde zii tegen dergelijke methoden. Het is volkomen begrijpeli.'ik dat -de

DE STEENKOOLINDUSTRIE DDR U.S.S.R.
HEEF'T TWEE COMIIISSARIATEN,

APARTE COMMISSARIATEN VOOR \ryEST

.

EN

OOST.

Bij-bestuit van het Presitlium van den Oppersten Sovjet van do U.S.S.R., woril het Volkscolmmissariaat voor de Ste,enkoolinilustrie gesplitst
in tweo Volkscommissariaten, een voor aè S-teenkoolindustrio van d,e westelijke gebieilen en een
voor de Steenhoolindustrio van tle oostelijke gebieden van de U.S.S.E.
Het besluit stelt vast dat het Volkscommissaria,at vgor do Steenkoolindustrie in de westelijke
gebieden de ondernemingen en organisaties voor
mijnbouw en machineproductie voor de steenkool-

industrie in het l)onbas, het Moskousche steenkoolbekken, Borovitsji, Nelidovo, Wost.Oeknaina
en _anrdere ste,enkooldistr.ikten in het _westelijk
gedeelte van de U.S.S.R. zal ornvatten.

Het Volkscommissàriaat voor de Steenkoolindustrie in at^s oosbelijke gebieden van tle
U.S.S.R. zal ondrernemingen en_organisaties voor

mijnbouw en rnachineprodnetie voor de.steenkoolindustrie in tlen Koezbas, den Oeral, Karaganda, Contraal-Aziëf Oost-Siberië, het Verre
Oosten en Sachalin omvatten.
Bij besluit van het Presidiurn van den. Opperston Sovjet van de U.S.S.ts. weril V. V. Vàchroesjev aangesteld tot Volkscommissaris voor
Steenkoolindustrie in de oostelijke distrikten
van de U.S.S.R. en D. G. Oniks als Volkscomrnissaris voor de Ste.enkoolindustrie in cl,e westelijke distrikten van de U.S.S.R.
NIEU\ryE VOLKSCOMMISSARIATEN
C,ONSTRUCTIES VOOR LEGER, VI.OOT

EN ZWABE INDUSTRIE.
Een besluit van het Presidiurn van den Oppersten Sovjet van de U.S.S.B. verortlent de
oprichting van een Volkscommissariaat voor
Constructle voor Leger en Vloot. IIet hoofdilepartoment,van de Militaire"industrieele Constructie, onder de bevoegdheitl van den Raad van
Volkscommissarissen, word opgehevon. Hot nieuwo Volkscommissariaat worilt geleid door. S. Z.
Ginsburg. I)oor een ander beiluit wordt eon
Volkscommissariaat opgericht voor den bouw
van zwaar-industrie-ondernemingen. p. A. Jo,edin
kreeg de leiding van dit VolÉscommissariaat
toogowezen.

Sovjet-regeering, flls al het mogeli.jke gedaan heeft om
da Belgische staatsburgers uit de u.s.§.È. iË-"ïpítiiËà.:
ren, het rech,t heeft om te:ekene-n op een'vóttedige wè_
{91k_eerieheid y.qlrwgge^de Belgische f egeering. ten einde
mogexJk,d.e sovjet_burgers die zich in Betgië
Ígg-,:1glbevrncten, te repatrieeren.

*9.d"deeling betreffende de repatrieering der
staatsburgers die zich in de U:S.S.R. en"in de
bezettingszone b.evonden, en de repatrieering
§lf:§91.9
oer_sovJet-burgers in Belgi,ë, wordt gepublicedrd met heï
doel, om dit vraagstuk-volieclig op te" irïàóien en te ver_
rYluoen dat sommige
zouden trachten de
Eringen -te
Bel_
gisch-Sovjetsche bétrekkii'sen
vËsïifË;il;. -- "-^P__q19,
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Relaas van een

lïïilitair

Een vijand had het masker van een Sovjetstrijder

aaag:enomen en wa.s in onze groote familie binnengesit pen. Maar achter welken naarn en welk gelaat ver-

borg hij zich ?
-[k overwoog eerst de eenvoudigste oplossing : de
teekening werd door Sjiferov gestolen. Maar hoe dan
heg feit te verklaren dat, na haar gedurende het onderzoek te hebben kuànen verbergen, èn terwijl hij er zich
geraakkelijk had kunnen van ontdoen, hij mij haar aanbood als sigarettenpapier ?
Vervolgens trachtte ik mij voor te stellen dat de teekening gestorlen was .door Skovoroda. IK overwoog de
veronderstelling dat een Duitsch spion, handelend onder'
rlen naam. van Skovoroda, gedurende de verkenning den
alleengebleven Saboenevitsj had kunnen ondersteunen
lrm in de toekomst nog meer zijn vertrouwen te winnen.
I\{aar was het voor een Duitscher noodzakelijk zijn teven
te wagen om het vertrouwen van Saboenevits'i te winnen in plaats van de zijnen te helpen hem te doden als
hij in zeker geval van plan was na het gevecht te verdwijnen ? En wat was er met den gewonden gebeurd ?
Als hij in dè dujsternis in het gat gevailen \ryas, waarom
had hij zich dan eerst van zijn jas, zijn muts en zijn
verband'ontdaan ? Zelfmoord ? Hii die zoojuist uit een
gevécht kwam waarin hij zich zoo moedig gèdragen had.
Om welke reden ? En hoe kon deze ongelooflijke zelfmoord de geheimzinnige verdwijning en de vondst van
de teekening ophelderen

?

.

Wat Noskalenko betreft, zijn gedrag was misschien
het gemakkelijkst te verklaren in heel deze geschiedenis. In den schuilkelder teruggekeerd om de teekening
te halen uit de kaartenmap, heeft de kapitein aan de

verkenners gevraaEd waar de teekening was. .àllen antwoorddeh in koor-dat niemand de kaartenmap had aan-

geraakt. Toen begon Noskalenko zich wadrschijnlijk
a[ (e vragen, zooals dat meermalen gebeurt rhet menschen die niet \eel nauwgezet en niet heel zeker van
ziehzelf. zijn, of hij de teekening -werkelijk met zich
had genomen ? IIet leek hem waarschijnlijk dat hij
haar thuis had gelaten. Dat was het antwoord dat hij
gaf aan het hoofd van den generalen staf ; doch, daarna
heeft hij zich toch duidelijk herinnerd de teekening in
de kaartenmap te hebben geschoven.
Eén ding was duidelijk,. dat het geheim van de teekening, froritaal aangevallen, ondoorgrondelijk,bleef. Men
nioest het omzeilen, door het spoor van kleinigheden en
bijkomstigheden te volgen.
Trouwens, 'ffaren die van minder belang ?'Was integend,eel de diefstal van de teekening niet een onderdeel
van een plan in welks uitvoering de dief zelf maar een
ondergeschikte rol spqelde ? Waaruit bestond dit plan ?
Wie was de uitvoerder ervan ? En wat was er gebeurd
met den man die als een van onze beste soldaten werd
?.
beschouwd
"-hb-;;tregelen

werden genomen om Skovoroda
terug te vinden, hetzij dood of levend. Men richtte
inlichtingsaanvragen niet alleen aan al onze eenheden,
aan de naburige organisaties, hospitalen, evakueeringsopslagplaatsen, ambulanties, bevelhebbersposten en burgerlijke autoriteiten in den omtrek. tot zelfs in het
ver verwijderde aehterland.
Het legénbevel qerd ingelicht over deze ibuitengewone

gebeurtenis.
- ï'.eu van de volgende dagen,

i

ik kan geen besclrijvingen maken en ik zal me er-toe bepalen in het kort
te vertellen. zooals, in het nieuwsbericht van het Inlichdeed zich een Sebeurtenis voor die de
tingsbureàu,

-

Phmelnitalcí

0nderzoeksrechter

in onzen sector tot ons nadeel deed uitvallen :
na ig het geheim de.krachten te hebben verzameld op
het front van de divisie die naast de onze lag, verbroiken de Duitschers het front, bezetten na vei6itterden
strijd twee plaatsen, en vielen ons aan in den flank.
's Avonds liet het hoofd van den divisionnairen inIichtingsciienst mij bij den generalen staf van de divisie
roe,p_en en verklaard inij met gefronste wenkbrauwen,
zonde_r_zij-n zenuwachtigheid te-kunnen verbergen :
toestand

de gevangenen ondervraagd, àen com-.Wijof-hp,plen
pagnie,
bijna. Volgens alle verklaringeh-is' de 227ste
ciivisie. den 13_den afgeiost door het 43bÉte regiment infanterie van de 215de divisie en is in haar ge:heei overgeb-racht van haar oude stellingen tegenover ons, naar
andere op den flank_van onzen g'abuurl En toch...'- hij
bezag.me rrret een doordringenÈheid waarin zijn bcwol
genheid te lezen was
en tóch heeft onze ve-rkennings- den 14den stamnummers
dienst van het regiment
van
soldaten cn papieren van het 328ste regiment van de

227ste infanteriedivisie ingeleverd, en Ëeeft ons zooria4ig- op een dwaalspoor gèbracht.'
. 9edurende een goede ha-=lve minuut hebben rve eikaar

in de oogel_ gekeken. Zijn bewogenheid was op me overgeslagen. Hij haalde zijn sigaretten te voorsc^hijn, bood
er' mrJ een aan en begon te rooken.
Missch-ien, v_ervolgde hij, kan u dat van nut zijn
- u\ry' onderzoek
\ioor
?
Een bange vraag bleef in zijn
- ervan ?
oogen.
Wat denkt ge

- onder de Àlag van een wcnderlijk idee oet
Ik trilde

tot mij doordrong : en ats de diefïtal slóctits
een bijkomstige bijzonderlieid was ? En bestond. het
pla! van den vijand er niet juist in om...
Maar, voor het oogenblih was het alleen nog maar
een Íantastisch idee.
plotseli+B

misschien, zegde ik.in gedachten.
- Het moet.gevonden
wordèn, zegde Ëi; op een a.nde_
ren- toon, ssn ljchtelifl( geprikJ<elde beveltöon-. Hij bezag
lVlisschien,

me met n:in of meer geërgerden blik.
Ik zou tenminste wel uw veronderstellingen willen
kennen.

Zonder miil antwoord af te wachten voegde hij er
aan toe ! .- Het is vreemi ! Men zou zeggen"atat Sjitè_
rov speciaal naar het veldhospitaal gegaàí is ornin"ÈÀt
terug-komen de pas, de muts-en he[ íerband van Skovoroda te vinden. En men zorr zegget dat Skovoioda

naar het veldhospitaal sdA;an is om te verdwijnen, en_ aan Sjiferov 2i;n 3as- tË laten met de tee_
kenlng in den zak. Wat denkt gij ervan ?
Ve-roorloof
u mijn ideeën wat later uiteen te
- kameraadmij
zetteÍI,
commandant, antwoordde ik.
Welnu, ga.uq.gang. Ik wensch , ,e"t s;iuf...
-l5 g]t.rg na,ar buiten, gansch
onder den iniiruk. Irli5n
verbeelding had zich'al geheel van mij meester gËs-pe.ciaal

maakt.

In mijn

vond

ik

Noskalenko.

Zijn gelaàt

was
-ten_t
gansch rood.
Het was te zien dat triS vers,iËli-d;Ë4";;;

aihtereen gewerkt haa zonàer 6 ilË;;'"n bovendien
was hij bewogea en verdrietiE
. -Iilqq{ is hij gebleven, dil. zou ik willen weten
.brg.mge
hij terwijt h.ij mij _ry9t egn hoofdknik groettè.

!

Ik

dadèlijkwai triS ;Ueaoetaè.-mij
betreft, zegde iÍ<.geeuwend, ik raad waaï
^Skovoroda
-

b_egreep
Wa_t

is.

hij dan votgens u ? vroeg Noskalpnko,
.-.^:_ry3^Ljs
wantrouwen.d.
richting van het
. -- P*"gind;s, * en ik wees in de- ---boschje.
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als militair, eqn uiteenzettffig van den "strijd op het
rrostelijk front,'vanaf 22 Juni 1941 tot de capitulatie
, der nazis op 8 Mei 1945. Een reusachtigei landkaait:op
het podium liet toe rle verschillende Xazen orr àansch'Ou- ,,
J&, in die riehting. Om te weten waar hij op dit welijke wijze te volggn.
j.
! . . .,
- is, dat heeft voor het oogenblik geen belang.
uur
Generaal De Guent besluit zfiri prachtige en boerende
Ifoezoo, geen belang ?
uiteenzetting met te wijzen op de rnachtige bijdrage van'
Zeker. Het gaat er om te weten wie zich voor hem het Roode Leger in de overwinning.op h-et nazisme.
heeft laten doorgaan.
+7...N_
Noskalenko bezag me in stilte. Ik begreep dat hij
wercl
overgegaan
tot het afrollén van den' '
I)aarna
zelfs voor dit onderhoud tot de slotsom gekomen was dat
».
«
Er
was
meisje
een
een Duitsch spion oniler den naam van Skol,oroda han- §ovJet-film
Dezei film brengt ons een beeld van de toestanden' '
delde en nu wachtte hij op mijn antwoord orn, zijn me,ein Leningrad tijdens den blocus. Het wedervaren van
ning te bevestigen.
Ge wilt zeggen clat de man die wij allen kenalen... i\dastia, éèn tierijarià meisje, verbeeldt in feite de ge-'
- Neen, antwoordde ik tot zijn groote vertrazing, sctriedenis van duizenden kleine Nastia's en'van hun
en lnoeders.
ik -spreek van den man die g:een van ons kon kennen* vaders
Terwijl hijna al de &'eerbare mannen werden opgeioeNóskalenko bezag mè met ópgetrokken wenkbrauwenï
plaats in hunpen naar het front, nemen de vrór1wen
vróqwen de
de plaats
Ik begrijp niet.
àer echtgenooten in de fabriek. Zao ook Nastia's v-ader
- Ik hoop datu ge Jater zult begrijpen.
en moedér.
r. Ondanks haar jeugdigen
10
ieusdigen ouderdom
'
. ('t Yeruolgt.)
jaar
weet zij haar moeder op te beuren en moed- ip te .
- voor de toekomst. AIs een echt moedertje beredpraten
àert zij het huishouden. Doch de nood stijgt, de Duitsehers zijn de stad genaderd en hebben haar bijna hee-,lemaal ingesloien. De voedselreserves zijn zoodanig
geslonkén dat de rantsoenen op bijna niets zijn terug-'
gebracht. De menschen zíjn flauw en onderkomen, zij
worden het slachtoffer van allerlei ziekten. Ook de moecler van Nastia wordt tijdens dezen vreeselijken eergten
oorlogswinter ernstig ziek. Op een avond wil Nastia
ER \MAS EEN MEISJE...
rn{:reder, die zij uitgeslapen waant, het heugelijke nieuws
Ter gelegenheid vaa den 28n verjaardag van het melden dat de rantsoenen werden verdubbeld, en...
Roode Leger, werd door onze vereeniging een herden- vindt haar dood.
kingsavond ingericht in het Paieis voór -schoone KunDe kleine Nasiia koraL dan tereclÍt, evenals haar
sten te Brussel.
vriendinnet.je Katia, wie dezelfde ramp was overkomeri,
een kindcrtehuis..
. Onder de aanwezigen b.emerkten wii den heer Serge- inWeldra
komt de lente, en nieurve levenslust. Doch de.
;err, ambassadeur van de U.S.S.R.. te Brussel, Mw. SerEejev; M. de Bruyère, ambassadeur van Frankrijk; vijand beloert nog'steeds de stad, en zi.jn kanonnen en
ï\{. Harinxma toe Sioten, ambassadeur van Nederland ;, qliegtuigen blijven dood en verderf zaaien.
heer De Ghait, Belgisch gezant te Moskou ; de zaakNastia en Katia, gedreven uit heimwee, \ryagen een
'le
gelastigden van Poien, het Groot-Hertogdom Luxem: tochtje naar het verlaten ouderlijk !uis. Terwijl zij
hurg, Tsjecho-Slowakije cn Yoegoslavië ; de heeren hun hartje ophalen aan duurbare herinneringen wordt
rninisters van Acker, Lallemand, Marteaux en Vos ; luehtalarm geblazen. Een tijdbom rait op het huis.
de heer Gillon, voorzitter van den Senaat ; de heeren Thans volgen een reeks spannende beelden. pe kinderen
r,'erlaten na tal van belemmeringen het huis dat kort
tr{-undeleer, De Voghel, Buisseret, Basyn, Giégoire, evenals verschillende leden van het.Biusselsch schepen- daarop de lucht invliegt.
college.
Wij vinden Nastia terug in het hospitaal, gekwetst. -'
Na een korte inleiding van den heer Schellinckx, pro- ÍÍaar vader is intusschen terug§ekomen en waakt aan
fessor aan de Vriie Universiteit te Brussel, lid.van-ons haar bedje. De kleine, hulpelooze ll-astia vindt. evenwel
Ilitvoerend 'Comité. werd het woord verleend aan gene- nog den moed haar vader te troosten over het verlies van
raal De Guent, eveneens lid van ons Uitvoerend Cömité r:noed=:r et zij belooft hem zorg te dragen voor het,
en een van de 33 Belgische generalen die te Freuzlau huishciuden. Weldra Ís Nastia genèzen, en Eaar genezing
werden bevrijd door de strijdkrachten van maarschallr is als het symbool van betere tijden : de vijand wordt
verdreven et de stad juicht om haàr herwonnen vrijRokossovski.
Generaal De Guent sehetste ons op meesterlijke'wijze heid.
De rol van de kleine l{astia werd praehtig uitgebeeld
hoe het kamp met een minimum aan verliezen werd bevrijd, en hi.j brengt een'welgemeende hulde aan het door de jeugdige Sovjet-fiimstar Ï{ina fvanov.
Roode Leger voor de voorbeeldige zorgen en de harteVerontw-oordeii jke
Drukkerij WELLENS-PAY,
li.jke behandeling die hun ten dèel viei.
Uitsever : C. LEJEUNE 4
Ruysbroeckstroot, 35,
de Duitschers ?;vroeg Nosl<alenko met bewo-

àtem, en ik begreep dat hij zelf ook tot deze slotsom.
' gen
gekomen was, voordat hij met mij gesproken had, maar
Jè,',.:. .. daLraijn
antwoorÍl hem toch een slag geven had.
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Vervolgens geeft generaat De Guent, als vakman, t.t.z.

1o, Regentlcon, Biussel.

