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Eenige cijters en hescheiden ,veroeU.§,$,R.
t. _ TELLING DER BEVOLKING
De officieele bescheiden die wij hieronder publiceeren, dateeren van vóór 1939, en in de cijfers zijn de
drie Baltische republieken, de Karelisch-Finsche en
de Moldavische, niet begrepen.
Samen met deze vijf nieuwe republieken boreikte
het bevolkingscijfer de 190 miljoen zielen t
Deze cijfels, alhoewel onvolledig, hebben toch oen
zokere documentaire *.ruld";

gegane Vereeniging der met gelijke rechten bedeelde
socialistische Soviëtrepublieken.
Deze republieken u,aren ten gteale van 11 in 1939:
De Russische Socialistische l'ederatievo Soviëtrepubliek (hoofdstad 1\[oskou).
De Oekraïnsche Socialistische Soviëtrepubliek

(hoofdstad Kiev).
De Wit-B,ussische Socialistische Soviëtrepubliek

.

(hoofdstad lIinsk).
De Azerbaïdzjansche Socialistische Soviëtrepubliek
(hoofdstail Bakoe).
De Georgische Socialistische Soviëtrepublielr

De bovolking in de steden:
fnwonerg

I7 December

(hoofdstad Tbilissi).

26.314.r14

17 December 1926
17 Januari 1939

De

55.909.908
120.713.801

1926

114.557.278
.
17 Januari 1939
'Totale bevolking:
170.167'186
17 December 1939
(rvaarvan 81.664.981 mannen en 88.802.205 vrouwen)'
Tegenover 104 miljoen in 1897, en niettegenstaande
de aclerlating van 1914-1918, waarbij Rusland het

(hoofdstad Alma-Ata).

land rvas dat de grootste verlieien leed (ongeveer
5 miljoen dooden).
Op deze bevolking van 170 miljoeu zielen, waren
60 -illoen kinderen tot 14 jaar, of 34,6 Vo van

De Kirgizistansche

(hoofdstad Froenze).

Soviëtrepublick
Soviiltrepul;lieli
Soviëtrepubliek
SoviëtrePubliek

Socialistische Soviëtrepubilek

Ter verduidelijking hiervan, zij vermeld dat

". bevolking. De ware omvàng van dit percent komt
de
best tot uiting door een vergelijking: zoo vertegerrwoordigt de Belgische jeugd van 14 jaar en minrler,
slechts 21,7 % der bevolking.
Het Sovjetvolk is dus jong en levenskrachtig. Arr,n
riit rythme zou het bevolkingscijfer tegen

Armeensche Socialistische Soviëtrepubliek

(hoofdstad Erivan).
De Toerkmeensche Socialistische
(hoofdstad Asjchabad).
Ds Oezbekistansche Socialistische
( hoofdstatl Tasjkent).
De Tadzjikistansche Socialistische
(hoofdstad Stalinabad).
De Kazachstansche Socialistische

de

liussische Federatieve Socialistische Sovjetrepubliek

rls volgt is ingedeeld:

l.

llussische Socialistische Sovjetrepubliek nret als
hoofdstad Mosl<ou (ook hoofdstad l,an de hecle
U. S. S. R.), onderverrleeld in 5 gebieden en

l9 geuesten.
2. De autonome Socialistische Sovjetrepubliek (4.

1970 rneer

clan 250 nriljoen zielen bedragen.
Do bevolkingen van l-rankrijk en Engeland daaren-

S. S.

R.) van Tatarië,

hoofdstad Kazan)..

tegen, die een neiging tot dalen vertoonen, zouden
aan hetzelfde rythme als thans, in 1970: Engeland
43 li 2 miljoen (in 19-10: 47 114 miljoen), en Franklijk: 36,9 miljoen (in 1940: 41,2 miljoen) inwoners

3. De A. S. S. R. Basjkirië, hoofdstad Oefa.
4. De A. S. S. R. Dagestan, hoofdstad ilÍakatsj-

hebben.

6. De A. S. S. lt. I(abordino-Ilalkanië, hoofrlstad Naltsjik
7. De A. S. S. R. I(almikië, hoofdstàd Elista.
8. De A. S. S. R. Korni, hoofdstad Siktivkor'.
9. De A. S. S, R. van de Krim, hoofdstad Sinrfe-

Kaloe.

5. De

BEVOLKING OER BELANGRI.I KSTE STEDEN

1026

lloskou (Rusland)

.

Leningrad (Rusl.) (vloeger

Petrograd)
I(iev (Oekraïne)
Charkov (Oekraïne)
Ilakoe (Azerbaïdzjan)
Gorki (vroeger Nizjni-Novgo-

(Rusland)
Odessa (Oekraïne)
Tasjkent (Oezbekistarr)
rod)

Tbilissi (vroeger Tiflis)

(Georgië)

Rostor-op-den-Don (RusI. )
Dniepopetrovsk (vroeger
Jekaterinoslav (Oekr.)

1930

In'lvoners
2.029.425

In'woners

1.690.065

3.191.304
846.293
833.432
809.347

4.137.018

ropol.
10. De A. S. S. R. der

513.637
417.342
453.333
222.356
420.862
323.613

644'116
604.223
585.005

294.044
308.103

519.715
510.253

236.7L7

500.662

Stalino (vroeger

174.2:30 462.395
Joesovska) (Oeklaïne)
120.128 405.589
Novosibusk
161.184 280.716
Ornsk
108.129 243.380
Irkoetsk
45.395 230.528
Alma-Ata
28.918 129.7L7
Oelan-Oede
59.307 273.127
ïsjeliabinsk
3.984 169.538
Stà,insk
II. _ DE REPUBLIEKEN VAN DE U. S. S. R.
De Unie der Socialistische Soviët-republieken is een
!'eclerale Staat, gevormd op basis van de vrij aan-

A. S. S. R. Boeriat-llongoliil,

hoofdstad

Oelan-Ooetle.

OIa.

11. De

Marii, hoofdstad Fosjkar-

A. S. S. R. der nlordvinen, hoofdstad Sa-

ransk.
12. De

A. S. S. R. der Yolga-Duitschers,

hoofd-

stad Engels.

,

13. De A. S. S. R,. van Noord-Ossetië, hoofdstad
Ordzjonikidze.
14. De A. S. S. R. Oetmoertië, hoofdstad Sjevsk.
15. De A. S. S. R,. Tsjensjeno-Ingoebië, hoofdstad
Grozni.
16. De A. S. S. R. der Tsjoevasjen, hoofdstad
Tsjeboksari.
17. De A. S. S. R. Jakoetië, hoofdstad Jakoetsk.
18. Het Autonoom Gebied der Adigen, hoofdstad
I(rasnodar.
19. Het Autonoom Gewest der Joden, horrfdstad
Birobidzjan.

Ifet

Autonoom Gewest der Karachais, hoofdstad Mikozjan-Sjakar.
2r. Het Autonoom Gewest der Kalchas, hoofdstad
20.

Abakan.

12.

IIet

Autonoom Gewest der Orioten, hoofdstad

Oïrote-Toera.

(Zie ueruolg blz.
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De Genee$kundr
door Dr
(nant, hnt

Arrek,

soneel werden geleidelijk vèrbeterd naar gelang de

ontwikkeling'van het land het toeliet.

Nu werken de dokters 5 of 6 uur per dag. De verdere beschikbare tijd wordt besteed aan studie, voeling houden met de arbeiders van het gezondheidskomiteit van het bedrijf, en sociaile werken.
Zoolang het aantal dokters ontoereikend w&§,
werkten velen een dubbel aantal uren voor dubbel
I\ 99n ueldhospitaal bíj d.e uuur.líjn. 4 Een onont- loon maar dit is nu niet meer noodig en wordt ook
ploftermijn
uordt met leuensgeuaaí uit dé schoud.er- niet aangemoedigd. Met.regelmatige tusschenpoozen
spieren uan dezen soldaat ueiwíjdefi.
verzekeren ze nacht- en Zondagdienst en genietezr
jaarliJks 1. maand betaald venlof. Ze hebben toeWerk en moedersehap kunnen aldus sarhengaan gang tot hospitalen
en centra voor opzoekingen en
en miljoenen vrouwen dragen op deze wljzJ fret diegenen die den noodigen
aanleg en bekwaamheid
funne bij om den achterstand in de nijverheid in te bezitten voor zuiver wetenschappelijk werk en Dphalen en voor hun eigen ontvoogding- en onafhan_
zoeklngen worden daartoe aangemoedigd waarbÍj
kelijkheid te zorgen.
er zorg wortlt voor gedragen dat ze geen materleeOp school wordt aan de kinderen elementaire hy- le
zorgen hebben.
giëne en levensleer onderweznn.
jonge gepromoveerde dokter heeft geen klein
De
Dit onderwijs is zeer uitgebreid en zelfs volwaskapitaal noodig om djn beroep uit te oefenen, daar
senen krijgen onderricht in hygiëne, vooibehoedin§
va1 besmettelijke ziekten, ziekenverpleging, eersté instrumenten en volledige lnstatllatie door den Staat
bezorgd worden. Voelt hij lust tot specialisatie dan
hulp bij ongevallen.
X'ilm en radio spdlen een belangnJke rol in den kan hlj hiervoor altijd zijn werkkring verlaten of
zelfs tenrg wetenschappelijke opzoekingen doen.
strijd voor een gezond volk.
Er bestaat geen scheiding tusschen het laboratoTentoonstellingen
wijzen
op
het
belang
van inen_
.
tingen en vroegtijdige dlagnose, voöral in geval van rium en de uitoefening der geneeskunde. R^apporten
gaan van de opzoekingscentra naar den arts en omkanker bv.
Aldus wordt al het mogelijke gedaan om bdlang- geheerd.
stelling op te wekken voor den vooruitgang dór
Langen tijd heerschte er een jongensachttge
geneeskunde.
naiviteit en enthousiasme in de wetenschappetijke
Maar, zal men vrag'€n, Wa.t gebeurt er ondertus- kringen en haast iedere vooruitgang werd beschen met den geneesheer, die in de organisatie der schouwd als een geweldige gebeurtenis.
geneeskunde toch ook iets te zien treeitt
Men heeft resultaten gepubliceerd zonder te denVanr dezen onder de dokters die in het begin vijken aan wat elders verwezenlijkt werd. L,angen tiJd
andig stonden tegenover het sovjet-regime íerOen is Rusland te streng geseheiden gebleven van de
er weldra velen g'ewolrnen voor de nieuwe beroeps_ buitenwereld. De laatste Jaren, en voorail in de oororganisatie. zoo bv. de vooraanstaande pschycÉo- logsjaren, is daarin veel veraJrderd en zijn de utt
loog Pavlov.
vindingen der Sovjets een voorbeeld voor alle lanHeden zijn de meeste dokters uit de jongere ge- den geworden.
nerati-e opgekomen en werden na de revcilutie geIn de heelkunde hebben de SovJets veel nleuws
vormd.
gebracht. Dit moet waarschijntlijk toëgeschreven
In de eerste jaren was de geneeskunde een slecht worden aan hun materialistische wereldbeschcubetaald beroep in vergelijking met dat van luge- wing, hun nuchteren kijk op de dingen en vooral
nieur bv..
aan de organisatie der geneeskunde die een hooger
De beste studenten kozen dan ook dit laatste. percentage dan elders de mogelijkheid biedt zich te
Het groot aantal vrouwelijke dokters vindt ook ontwikkelerL.
waren de eersten om het hoornwel zijn verklaring in het feit dat aan bekwame vlies vanr een ^j
pas overledene te enten op de oogen
verpleegisters de mogelijkheid geschonken werd om van een levende patiënt en hem aldus het gezicht
doktersstudiën te doen, iets wat bij ons praktisch weer te geven.
uitgesloten is. (Studies niet betaald- Humanoria- of
Visjnevst<i bestudeert grondig de werking van
centrale examenkommissie.)
novocaine-inspuitingen in lokale infecties ed verVoor de vorming der geneesheeren werden be- klaart nooit anders een heelkundige bewerking te
langrijke inspannfurgen gedaan. Het aantal genees- doen dan onder plaatselijke verdooving.
kundige fakulteiten werd van lB in 1g1B op lZ n
In Rusland gelukte men er ook in het bloed van
1941 gebracht.
pas overleden menschen te bewaren en voor de
Het geneeskundig personeel steeg van gemiddeld trarxfusie te gebruiken.
37,500 arbeiders tot 460.000 in 1941.
Zelfs aa^n het front beschikt men over voorraden

Private dokterspraktijk werd nooit verboden en
'bestaat nog steeds
ma:tr de kostelooze verzor-

gtng ts even uitmunten$.

.De werkvoonyadrden vE[

lct

ge4_eeskundig per-

zenuwen

tn formaldehyde bewaard. Dank dJ

deze

techntek konden veel soldatcn genezen die amderc
hun leven [a,ng zouden kretrpel geweest ziJn.
In Rusla.nd wcrd ook het intieme proces van het
verouderen van hct organtsnre bestudcerd en Bago-

OE 8OV.'ET.UN!E

e in de U.S.S.R.
De Racker

ïA"e ïled 9.u,aqe* o)
Iervolg)

lometz die deze opzoekingen leidt is overtuigd dat
het mogelijk zal zijn de gemiddetde levensduirr van
den mensch met een 20-tal jaren te verhoogen.
Na Pavlov, Speranski en Visjnevski die de rol
van het zenuwstelsel in de ziekteteer en het trau_
matisme bestudeerden, hebben Boerdenko, Roepa_
nov, foedine,
wier werken wel bekend zijn _
een eenige methode
uitgewerkt voor de behanàeling

van kwetsuren.

Meer dan 2.000 instituten voor geneeskundige op_
zoekingen houden zich onledig met vruchtbarè wer_

ken: ontdekkingen van nieuwe inentstoffen, overplanting van het hoornvlies, ontdekkingen inzake
verdoovingen, studies over de levensle,ei van den
arbeid, nieuwe geneesmiddelen tegen de moeras_
koorts, merkwaardige werken betreffertr.e de bloedovertappingen.

***

Hoe werkte nu het ge:reeskundig korps tijdens

:,

Irt het hooge Noorden.

i::,1

r:li

l:illi ::n;

1/eruoer uan gel:ruetsten

rttiddel »atr sleden ett -rendieren,

bíj

sche lijnen door om partisanen te verzorgen. Vele
van deze eenheden verdedigden zich tot de laatste
patroon tegen vijandelijke overmachg om dan, volgens ontvangen opdracht, hun wagen in de lucht te
laten vliegen om den vijand het geheim niet prijs
te geven. Het waren Àmerikaansche onderstellen
waarop in Russische fabrieken het bovenwerk van
eigen vinding werd

aangebracht.

\

.In andere gevalldn werden geneesmiddelen per
val§cherm bij de partisanen neerg'elaten of werden
zelfs artsen per vliegtuig tot bij de partisanen ge-

dezen oorlog?

bracht,

Het Roode Leg'er stond voor een zeer moeilijke
taak daar het uitgestrekts front spoedig zeer <<elas_

De ondervinding'van den oorlog, de solidariteit
van de org:anen van het front en hel leger hebben

tisch>> werd.

Het klassieke systeem van eerste linie-hulpposten
met daarna evakuatie naar een hospitaal achtey ,t
front bleek onvoldoende daar het front te beweeg_
trijk was.
Ook ondervond met dat veel g.evallen tot betere

resultaten konden leiden indien de komplexe behandeling, ih de hospitalen toegepast, onmiddellik en

zonder tijdverilies aan het front zelf kon gedaan
worden. Daarom werden volledig uitgerustè hospitalen in de fronthjn zelf geplaatst en de gewonden rechtstreeks van het slagveld naar heg hospi-

taal gevoerd.
Daar worden beenderbreuken dadelijk

behandeild
zooge-

en de vleeschwonden verzorgd volgens de

naamde

<<

Spaansche methode

».

In elk dergelijk hospitaal dat de bewegingen der
troepen volgt zÍjn specialisten-afdeelingen.,De gewonden worden bij hun aankomst gesorteerd en
vervolgerx verzorgd door de specialisten die den
aard van hun kwetsuren vergt.
Dit is alles zeer mooi in theorie. -Doch in de praktijk zijn deze hospitalen blootgesteld aan vijandelijk
artillerievuur, vliegtuigbrommen en boordwapens.
De vervoerwegen kunaen afgesneden worden en

dan is er gebrek aan materiaarl. De militaire artsen,
zoorvel vrouwen als mannen, hebben dit gevaar geloopen en er hun leven bij gelaten, maar hun makkers deden voort en zelfs nog' meer. Ze wisten dat
achter de Dui[sche lijnen een Rood partisanenleger
vocht, praktisch zonder geneeskundige hulp.
Daarom werden speciale auto's gebouwd met een

kleine operatiekamer en al het noodige materiaal.
Ze waren zwaat gepa\tserd en naast den chauffetrr stond er een mitra.ljeurgeweer. De bemanning
beatond uit 4 persönen: chauffeur, chirurg, zijn
assistent en een verpleger.
Àldus drongen ze soms 200 km. achtor de Duit-

***

nieuwe vooruitgang mogelijk gemaakt.
Dank zij ingespannen en planmatig werk braken

er tijdens dezen oorlog g,een epidemies uit, terwijl
de vorming van een specialen dienst voor Volks-

gezondheid, voor de ondernemingen die voor Lands-

verdediging werken, het aantail zieken onder

de

arbeiders beduidend deed verminderen.
Na den ooillog zal de Russische geneeskunde zich
voor een geweldige taak geplaatst zien. VeeI artsen
en verpleegsters sneuvelden, veel materiaal ging
verloren; in de bezette gebieden werd de bevolking
gedeporteerd en zwaat mishandeld.
Zij die terugkomen zullen, evenals de talrijke
verminkten, veel zorgen noodig hebben,
De Sovjet-geneesheeren moeten de taak van 1917
weer opnemen maar ditmaal met meer ervaring en
met de hulp van heel het volk.
Deze bewonderenswaardige vooruitgang op alle
gebied is te wijten aan het feit dat hun wetenschappelijke scholing steunt op de materiailistische
levensbeschouwing. Uit de heele opvoeding wordt
e1k metaphysisch element g:eweerd.
Zoo wordt de dood niet meer als iets geheimzinnigs beschouwd. De dood is de noodzakelijke tegenhanger van het leven,
Beiden worden bestudeerd door scheikundigen,
biologen en physicÍlogen.
Deze wereldbeschouwing heeft ontegensprekelijk
groote resultaten bereikt.
Deze menschen zullen niet rusten als ze zich varl
den grooten schok hersteld hebben want er is altijd meer en meer noodig en nooit kan er g:enoeg
zijn in een land da3 geen werkloosheid kenl opdat
de kommunisLische maatschappij zou kunnen verwezenlijkt worden waar de leuze geldt:

.

« Van ieder volgeia dJn kunnen. ,
Àan ieder volgens djn behoeften.

»

6

DE SOVdET.UNIE
Men zou zich kunnen afvragen waarom de opperste
§ovjeg 'twee Kamers bevat. De reden ligt -àaarin

EeniUn ciilers

dat de

ott leschgidgfl orgr ilB U §,S fi
(Veruolg »an blz, 2.)
23. Het Autonoom Gewest der Tsjerkessen, hoofd-

De

stad Soelinov.
socialistische Sovjetrepubliek Azerbaidzjan,

l-roofdstad Bakoe,

omvat

:

1. De À. S. S. R. Nachitsjevan, hoofdstacl Nachitsjevan.

2. Het Gerrest Nagolno-Karabach, hoofdstad Karabak.

De Georgische Socialistische Sovjetrepubliek, hoofdstad Tiflis, omvat:
1. De A. S .S. R. Abchazië, hoofdstad Soechoem.
2. De A. S. S. R. Adzjarië, hoofdstad Batoem.

3. Het Autonoom Gewest van Zuid-Ossetië, hoofdstad Stalinis.

De

Oesbekische Socialistische Sovjetrepubliek

(hoofdstad Tasjkent), ornvat

1. De

:

A. S. S. R. van Kara-I(alpak, met

als

hoofdstad Toertoekoel.

De Tadzjikische

Socialistische Sovjetrepubliek

(hoofilstad Stalinabail), omvat

1.

:

Het Autonoom Gewest
hoofdstad ChoroB.*
+ +

Gorno-Barlacheban,

deze federale republieken zelve bestaan er zelfstandige republieken, gewesten en arrondissementen,
voor zoover deze republieken, gewesten en arrondisscmenten bervoond rvorden door ethnische bevolkingen
die van verschillenden aard zijn.
*a'|

zijn er nog de volgende

republíeken

biigekomen:
De Karelisch-Finsche Socialistische Soviëtrepubliek
(hoofdstad Petrozavodsk).
De Estsche Socialistische Soviëtrepubliek (hoold-

stad Reval).

De ï,etsche Socialistische Soviëtrepubliek (hoofd-

stacl Riga).

De f,itausche Sociailstische Soviëtrepubliek (hoofd-

stad Kaunas).

De }Íoldavische Socialisti§che

(hoofdstad Tiraspol).
Eveneens in 1939 krvamen

cle

130 boeren, of 23,7 7o.
169 bedienden of intellectueelen, zijnde

31

%.

De gerniddelde ouderdom van het geheel der afge.
vaardigden, overschrijdt de 40 jaren niet, terrvijl 5
minder dan 20 jaren tellen.

fn

Sincls 1939

voornaamste Sovjet-republieken over

meerderheid der stemmen in den Sovjet der Unie
beschikken vermits de volksvertegerwoordigers verkozen worden naar getlang het aantal inwoners.
Daarom bestaal de Sovjet der Nationaliteiten vraar
uolg'ens het hierboven aangeduide kiessysteem de
qewesten en republieken op gelijkel voet staan. De
stemming van een der beide Kamers kan dus als
evenwicht op die van de andere werken.
De opperste Sovjet beschikt niet enkel over de
wetgevende macht doch ook over de uitvoerende
racht, vermius de volkskommissarissen voor deze
opperste Sovjet verantwoordelijk staan.
EENIGE CI.'FERS
OVER DEN OPPERSTEN SOVIET DER UNIE
(vERKOZEN rN ts37)
De Soviët (Raad) der Unie telt 569 afgevaardigrlen, waalvan 77 vrourven, als volgt verdeeld:
461 kommunisten, hetzij 81 70, en 108 partijloozen,
betzij 19 lo.
Dó samenstelling op sociaal gebied, van de Soviët der Unie, gaf ons de volgende indeeling (enkel
lretreffencle 546 afgevaardigden) :
2.17 arbeitlers, oÍ 45,3 Vo.

Soviëtrepuhliek

de gedeelten van

de

rrestelijke Oekraïne, van lVestelijk Wit-Rusland en
r.an Oostelijk f,itauen, die cloor de Polen waren l.fgetlwongen door het verdrag van Riga, terug bij hun
onderscheidelijke .vroegere eigenaars.
III. _ HOOGERE ORGANEN

VAN DE SÏAATSMACHT IN DE U. S. S. R.
Deze worden vertegenwoorcligcl door den Oppersten

Soviët (Raad), bestaancle uit twee Kamers.
A) De Soviët der Unie, verkozen door de burgers
van de U. S. S. R., per kiesomschrijving, naar rato

van een afgevaardigcle op 300.000 inrroners.
B) De Soviët, der Nationaliteiten, verkozen door
de burgers van de tI. S. S. R., per Feclerale en zelfstandige republiek, per zelfstandig gewest en nationaal arrondissement, naar rato van 25 afgevaardigden voor iedere federale republiek, 11 afgevaardigden
voor iedere zelfstandige republiek; 5 afgevaardigden
ioor ieder zelfstandig gewest en 1 afgevaardigde.voor

ieder nationaal arronclissement.
De Opperste Soviët wordt verkozen voor den duur
van vier jaar.
De opperste Sovje! wordt verkozen voor den duur
van vier jaar.

Deze verkiezieg geschiedt voor beide KaJÍrers
met alg'emeen, rechtstreeksch en geheim etemrecht.

EENIGE CIJFERS BETREFFENDE
DE SOVIET DER NATIONALITEITEN
(vERKOZEN rN íS37)

De Soviët (Raad) der Nationaliteiten telt,

574

afge'r'aardigden (waarvan 110 vrouwen), die als volgt
rvorden ingedeeld:
409 communisten, hetzij 71, /o.

[65 partijloozen, hetzii 29 7o.
\rolgens het beroep, rvordt de Soviët als volgt sa-

mengesteld

:

Ptrrtijambtenaren
Bedienden van de Soviët-fnstituten
Bedienclen

uit de

Itrkonomie

Bedienclen der sociale organisaties
I'abrieka rbeiders
Kolchosboeren

Intellektueelen
§oldat,en en bevelhebbers van het
Roode Leger

88
161

34
31

70
97
52

4\

VIER EN VIJFTIG NATIONALITEITEN
ZIJN ER IN VERTEGENWOORDIGD
146
Russen
Komis
34
Oeklaïnels
Boeriaten
l5
Wit-Russen
l[aris
Azerbaïdzjanen 34
Basjkiren
Georgiiirs
33
Jakoeten
Armeniërs
30
Tsietsjenen
Toerkmenen 17 trfordven
Oezbeken
26
Tsjerkessen
Tadzjiken
16
Kabarden
Kazaken
20
Tsjoevasjen
Kirgizen
77
Neneten
Tataren
15
Moldaven
15
Karakalpaken
Joden
Duitschers \rolga, 9
Abchazen
Kalmieken
I Kareliërs

Oedmoerten

7

8
8
6
6
6

5
5

5
4
5

4
5
.1

5

4

Enz...

ErI,MVEBTOO.IÍffOEI[
VanaÍ 1 Juni. wordt d€ « Begdrboog: » vertoond in ale
volgende biosko.pen :
Eora,n, St-Pieiers-Jette; Besluquo, Ganshoren; goloot,
Vorviers; PeIa.€. BruEigie; Eotla.a, Lier; Corto' Bergen;

tho8, Antweraen: forírE, Antwerpen;
Brussl

Clué-Ihóètro,

DE EOYdET.UN!E

De Souiet-kunstenaors
De oorlog heeft niet in het minste de kultureele
aktiviteit van de volken der Sovjet-Unie lamge-

legd. Onvermijdelijk hebben de oorlogsomstandigheden een nieuwe atmosfeer geschapen en hun
stempeil gedrukt op de behandelde onderwerpen en
de inspiratie. Vele kunstenaars staan aan het front
en leven het titanische van den strijd mee. Ongetwijfeld draagt hun werk dan het karakter van
het oorlogsgebeuren.
Zooals het beleg van Leningrad Sjostakovitsj inspireerde voor zijn machtige symfonieën, zoo heeft
dit beleg evcneens werken voortgebracht waar wiJ
het schrijnende van den hongersnood, het gïuwelijke van de aanhoudende beschietingen en het

grootsche van

het verzet op meesterlijke wijze

weerspiegeld zien.

De sovjetsche kunstopvatting schakelt de kun-

stenaar

in in het volk. Wat het volk onderg'aat,

doet, behoeft, dat voelt de kunstenaar aan en dat
werkt hij uit volgens eigen visie. Zoo zien wij hoe
Sovjet-kunstenaars in hun werken, die als muurplakkaten op tienduizenden exemplaren i:r heel de

Sovjet-Unie verspreid worden, op treffende wijze

het volk ten strijde oproepen of tot plichtbewust-

zijn aanzetten.
De tentoonsterilingen, die over deze werken gehouden worden, wijzen aan dat in de meeste gevallen deze bij uitstek volksche kunst ver boven
alle banaliteit of effektzoekerij uitsteekt.
In de beeldende kunsten komen de meest verschillende aspekten van den oorlog voor. Zoo vinden

wij werken van soldaten, die onmiddellijk na den
strijd in de voorste linies het penseel opnemen en,
nog half verdwaasd door het krijgsgewoel, meesterlijk de opgedane indrukken vertolken. Zoo liebben wij het werk van Petja Orenko, die na den
val van Minsx, de partisanen vervoegde, en die,
tusschen de menigvuldige gevechten in, de ontberingen en de ellende, maar ook de vreugde iir de

ovenvinning, in taÀIooze schetsen weergeeft;
Veie kunstenaars staan vereenigd onder de'leiding van Igor Grabar, om mede te werken aan den
wederopbourv van hun land.
Gedurende de oorlogsjaren was het voor de Duitschers een vaste reg'el alles te vernietigen wat niet'
kon geplunderd worden. En zoo werd niet alleen alIes, wat door de Duitschers als onmisbaar voor de
Russische bevolking aanzien werd, vernietigd maar
ook een groot deel van de kultureele rijkdommen.
Teneinde een doelmatig hersterl te bekomer van
de verwoeste hunstwerken, worden de Sovjet-kunstenaars in groepen vereenigd, die bepaalde streken doorkrurcen en onmiddellijk aan de:r wederopbouw beBinnen.
Duizenden steden en dorpen moeten terug opge-

I

tijdens den 0orlog

bouwd worden, en nevelut de millioenen arbeiders,
die wegen aanrleggen, huizen en groote bouwwerken opslaan, zien wij duizenden kunstenaars, die
voor de taak staan de kerken te restaureeren, de
musea te herstellen, de beschadigde kunstwerken

terug in hun oorspronkelijken staat te herstellen,

en datgene wat onherroepelijk verloren is, in
mate van het mogelijke te vervangeí.

Grootsche nieuwe werken worden aangevat. Meer

dan 60 kunstschilders werken aan een parrorarna,
clat den slag en het beleg biJ Leningrad zal uitbeelden.

In het Oeral-gebied en in Siberiè werden

scholen

en akademiën geopend, die dtÍzenden begaafde kinderen tot volwaardige kunstenaars opleiden.
Voor dezen oorlog ontwikk'elde zich bij de volken
der §ovjet-Unie een drang naar kultuur en hoogere
beschaving. Tijdens het tsarerregiem werd er nooit
Legemoet gekomen aan deze verzuchtingen en de

Sovjet-kunstenaars zagen zích aldus voor een geweldige taak geplaatst.
Behoudens de muziek en de letterkunde, die onmiddellijk de hoog'ste toppunten bereikten, moesten andere kunstvormen, rvaaronder vooral de béeldende kunsten, een lang'e en moeilijke ontwikke-

lingsgang volgen,
Op den vooravond van 1941 hadden dB beeldentie
kurxten reeds een moeiliSke periode van zoeken en
tasten achter zich, en begcnnen et zích uit n*et tot

volmaking gekomen maar niettemin verouderd
realisme nieuwe kunstvormen te ontwikkelen, die
prachtige vooruitzichten voor de toekomst g:even.
De oorlog heeft dezen ontwikkelingsgang niet afgebroken. In alle hceken der Sovjet-Unie groeit
den drang naar kultuur en g'ansch het vollt ondergaat dezen invloed. Hieruit spruit dan voort, dat
den oorlog ontelbare nieuwe ta.lenten heeft doen
ontwaken en de kunsten heeft verlevendigd.
Ongetwijfald zal den komenden vrede op kunstgebied een opbloei doen ontstaan zooals de nijver-

heid, de landbouw en de materieele welstand er een
gekend heeft voor dezen oorlog.
En dit zal dan vcorzeker de Sovjet-Unie opvoeren tot een land, dat niet alleen de moderne techniek meester is maar ook de essenLieele waarden
H. W.
van den menschelijken geest.
O!ÍZE IIITGAVEIÍ

Wij hebbon het genoegen onze lezers aan te kondigen
dat zoopas is verschenen :
« DE GBOIf,DW:ET VAN DE SOVJET-UNIE »
Doei tijdig uyíe bestellingen bij uv/. boekhandelaar of bij
de plaatselijke afaleelingen van de B. S. V.
Prijs : 8 fr.
En het Nationaal lied Iran de US.S.R. (in drietalige tekst:
Nederlandsch, Fransch en Rus§isch, en met muziek). Prtjs ! 5 fr.
Beschikbare uitgaven, te koop in ons nationaal lokaal,
1a, Regentlaan. Brussel:
« Chute de.Paris », door I. Ehrenburg .................. 108 fr.
« Les Insoumis », door Gorbatov........................... 90 fr.
« Léningrad >>, door Tichonov (frànsch)
24 fr
« L'Aeiér fut trempé ", door N Oskovski
50 fr.
guerre.>
« L'Armée Rouge èn
.............................. 8 fr.
« La famille e1 ls mariage >) ....................
6 fr.
« De Wa?rhqid over de U.S.S.R. >> (tr'ransch err
Nederlandsoh)
.. 5 fr.
« Arbeid en Vakbonden in de S. U. >) (l-ransch en
N€derlandsch)
.. 5 fr.
<< De Grondvet van de S U. >> (Fransch en Nederlandsch) ...............:.......
ti Ír.
Zullen kortelings te verkrijgen zijn :
« L'Arc-en-Ciel », door 'Wlanda Wassilevska ...... 120 fr.
« Cent lettres >, door f. Ehrenburg.
« Deux chocs foudroyants ». door Talenski ............ 20 fr.
Verantwoordeluke Ultgever:

Het lmandra-nleeÍ, op net schiereilanrl Kolo.

de

C. LEJEI

1a, Regentlaan, Brussel.

NIC,

DNkkerl, WELLENS-PÀY, Ruy8broeckEtraat, 35,

Bms8el.

t

0! tov,, i?,ultt:
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Ten noord'oosten van Erevan verheft zích dq
Het Armeensche volk-heef1 in zijn verhalon gn
hoogste berg van de Armeensche S.S.R., nl. de uit- II zangen steeds dezen beroemàen be"rt, levensrron
gedoofde vulkaan Nagez, die zieh 4,096 m. boven van-de hem omringende dorpen, È;;;e;-.'
1
den zeespiegel verheft. Tusschen den kraker
T q9 I onder de sneeuwveldeilzone, g.roenen rijke wei4e,l ó"," ,""""r,.tr.,, van de'róte tot den herÍst,
:Lï':llc:,P::-cj_.^ït_Tf::::i-::11ï::^.:F,:.:!
zich
een uitgestrekte hoogvlakte, doorgroeft met | voedsel Én ont"trr"e kudden
,r"u, xo"luïr"i;^ffi;
I
no".ryve"
.,,, au"
Arasez op::I"i^"i"1,:"*j?i;31Í1...1ï_q:*:t"^:::1,.9.:1,:T1
door de lava, uitgespuwd tiJdens de eeuwenla"s" |I ËÀ"i"h;- torà'nà.-rr""teelthoeven.
"1"-àu
"ààt

werkzaamheidvandenvulkaan.

l"^

,- . --- geleden

;;;;;

ontdekte men a&n den voet
De alagez wordt gelrlasseèrd onder de zooge- I ..^3"Pi"-l:,Ï-Tnaamde pólygene vul[anen, ardus genoema o*tÀt I L?: 3:X-:|IP T d-" 111.']l"id^ T] he.t dorp Ar'
de lava àie- à1 uitwerpen ti1dens o" ,""r"rrui"i[à I |i! :]Yliche, rood setinte tufsteenlagen, wat
uitbarsungen, ían v""s"tilleride samensteuing is. I "^",i^!:"t]-t^tt-l-ïyryt:l?1l. i!. De ro-tsen ".4.99
en de rufsreen worden gebruikr
ffiffi;ië,'ËJ;";;ffiiË;;ïËffiefr;".
I Iig"_,,.nï1.?-:-:lt
voor het Souwen en
E[ belaleeden
PeruEEqtn van
vur uc
g.e_
de ruEuwe
nleuwe geqewald.lse bre§,
rn oosten
oó§ten bemerkt
hcmerkt_ men
mén een
éèn geweldlge
troo waa.r
**i: II Jï:
Ten
_....:t _i:'1"'
d"
stad
Erevan,
de riviÀr DautsJai ontsprinst.
I P§:Ldi-:_^:1j:j"*ll1it--F_
De sneeuwvelden van r'llagez voeden talrijke wa- | hoorastad van Àrmenië' verheffen'
teriloopen, die op hun beurt de Armeensche velden I - Op- 3.250 m' hoogte, nabij den zuidelijken top van
I de Alagez, aan den rand van het azuurblauwe meer
en hoven bespr&ien.
Kara-Gel, bevindt zlch een meteorolog.isch station
en een alpin8mekamp, ingericht door het Beheer
voor Toèrisme en Uitstappen, gehecht aa:r den

Centralen Re&d van de vakbonden van de U.S.§.R.
De toeristen vinden in dit kamp versterking. en
rust, aangepaste voeding en geëxperimenteerde instrukteurs, die met de nieuwelingen de beklimming

van den vulkaankrater doen. Bij den terugkeei
wordt er een nieuwe rustpoos gehouden ajtvorens
terug te keeren naar Erevan.
Onderweg kunnen zij een bezoek brengen aan de
zomer-kolchoshoeven en he1 oude kasteel van Arnberda. Dit werd in de XVIIfe eeuw gebouwd op een

steilen uitsprong die zich tusschen twee berpassen verheft. Het heeft in de geschiedenis van het
Ar.meensche volk een belangrijke rol gespeeld tijdens de Arabische invallen van de D(e en de Xe
eeuw. Men ziet nog steeds de versterkingen van
het kasteel, a;lsmede de in ouden ldassieken Àr-

Een

beeld.

oan de on»ergetelijk-prachtíge natuur in

meenschen

§ou jet-Armenië.

stijl

gebouwde kerk.

Flitsen uit de fJ. S. S. R.

---ffi-

Het Kommissariaat van Landbouw bericht dat
in de bev,rijde streken van de U. S. S, R. de be-

zaaiingen biJna heelemaal geèi:ndigd waren vóór 5
Mei. Er werd, in vergelijking met verleden jaar,
zes miljoen zeven honderd d+izend Ha. meer grond
bezaaid.

l*t

De SovjeLStaatsleening, vastgesteld op '26 milJard roebel, waarvan de onderschrijving in de
U. S. S. R. op 5 Mei vrerd begonnen, werd op 6
dagen tijds geheel gedekt met een bedrag van 26
miljard 384 miljoen 625 duizend roebel.
.aat

De zitting van den Oppersten Sovjet heeft

een

aanvang: genomen. De begrooting van de U. S. S. R.
voor 1945 werd besproken. Zij werd van 27O miljard
roebel in 1944, gebracht op 305 miljard 300 miljoen
roebel voor het loopende jaar. De voor het openbaar
ondenrrijs toegekende bedragen werden verhoogd
met 3 miflJard; deze voor de kultureele behoeftee
met 45 miljard, zoodat zij thans 60 miljard 300 miljoen roebel bedragen.

De R. S. F. S. S. (Rusland) alleen al heeft haar
begrooting voor Openbaar OnderwiJs op 11 miljard
gebracht en deze voor de kullureele behoeften op
15 miljard (13 miuard in 1944).
Het kenmerkende dezer begrooting tr: het belang
der ultgaven voor de behoeften der natlonale ekonomie; die, in vergelijking met het jaar 1944, met
ong:eveer 1,/3 werden verhoogd.

TE LENINGR,AD

Daags na de overwiruring, tbog de bevolklng
aan het werk óm in de parken en waranden van
Leningrad bloemen en struiken te planten op dle

plaatsen lvaa,r wegens oorlogsnoodzaak moèstuinen waren aangelegd. De tuinen voor kinderen
werden geharkt en gezuiverd, en de spelletjes van
vroeger werden weor g'esp€eld. Ook de stadions
werden weer voor hun eigenlijke bestemming in
gergedheid gebracht.

'TE LVOV

Op'14 Mei heeft voor de eerste maal sinds vier
jaar en half, de Opera zijn deuren heropgnd. In
het gebouw,. dat door de Duit'schers volledig vernietigd werd, doch in rekortijd wee'r opgebouwd,
werd een volksopera uitgevoerd. Ook de andere
schouwburgen der stad zijn bijna heelemaal heropgebouwd.

.

ESTLANI)

Het land dat versch,rikkelijk geleden had onder
de hitleriaaruche bezetting, beglnt stilaan te herleven. Al de elektrische centrales werden reeds
terug in gebnrik gesteld; al de scholen hebben

hun leergangen hernomen en de universiteiten
zullen weldr:a ook hun delrren heropenen. De
ganatoria dle op de BaltlEche kust werdcn gabouwd ziJn btJnÀ voltoold en zullen tn den loop
van het komende iaarvierde, ter beschlkking der
zieke arbeiders worden gesteld.

