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De <<Ardennenslag»» ean

het Oosteliik Front

Zomer 7943! Na de vernietlgende slag om Stalingract,
lvaren de nazis honderden kilometers achteruitgeworpen en
het was slechts op het nippertje dal zij aan de algeheele
ineenstorting ontsnapten, dit volgens de bekentenis van
wijlen Goebbels ze|f.
Er. heerschte een zenuwachtige stemming in het kamp
der Duitschers, die, bij hun pogi:tgen om hun klinkende

nederlaag te minimaliseeren, hun toevlucht hadden g.enomen
tot een nieuwe terminologie in tle l<rijgstaal: de termen
« elastisch front >> en « terugtrekken op vooraf voorbereide

stellinger

»

doken op

in de nauwelijks

verholen spijtige

Duitsche legerberichteu, die zich krampachtig vast trachten
te klampen aan de namen van steden en dorpen die zij
zij voelden het
voor immer moesten prijs geven, met het
donkere vooruitzicht
dat het uur der afrekening orverbiddeiijk naderde. Evenals na het aan de macht komen der
nazËpartij, trachtte deze zicn' nu weer sterker voor te doen
dan zrj was, docr een ongehoorde kampanje van hooghartige
snoeverij en bluf, die den wegmoest effenen voor gebeur-

lijke

«

eervolle

>>

vredesonderhandelingen.

De nazis, die nooit hebben uitgeblonken door hun reahs-

tischen.kijk op de dingen of door een klaar

doorzicht,

maakten zich nog illusies over hun << onoverwinnelijkheid ».
Hun. effectieven aan manschappen en materiaal waren
langzamerhand uitgedund en opgebruikt in de vreeselijke
en .onophoudelijl<e veldslagen die reeds ,twee jaren lang het
Oostelijk front in vuur en vlam zetteiden, zondér dat de
Duitschers ook maar één oogenblik de gelegenheid kregen
om op adem te komen. Na het blitzkrieg-offensief van 1941,
dat zich over.een front van 3.000 km. afspeelde, rvas hur
aanvalskracht zocdanÍg geslonken dat zij in 1g42 enkel op
-het Zuidelijke front tot offens.iete operaties konden overgaan en enkel over een beperkt front van b00 tot 600 hm.

breedte. Nn in 1943 was. hun oorlog.spotentieel zoodanig ver-

minderd dat zíj nog enkel op plaatselijke schaa"l tot offensieve operaties over een frontbreedte van 50 tot 60 km.
in staat waren. Hun laatste en opperste hoop be'stond er in
èen ultieme poging te wagen om door v-errassenden en
uiterst gekoncentreerden aantal te pogen Moskou in te
nemen. Te dien einde werden geweldige pantserstrijdkrachten, waaronder de nieuwe « T:jger VI », stormkanonnen
<< F erdinand >> en sterke luchtstrijdkrachten
gekoncentreer.d,
4.000 ,tanks waren bestendig, dag en nacht, in aktie.
I{ooit kende men e€n dergelijke koncentratie van tanks
en irliegtuigen. Vier maanden waren noodig om al het vereischte materiaai ter plaatse te voeren. Vóór Orel stcnC er
een pantserdivjsie per kilometer front opgesteld.
In dezen enkelen sektor waren meer tanks opgesteld dan

de Duitschers er ooit gebruikt hadden tegen Polen, en drie
maal meer dan Guderian's leger dat in 1941 oprukte ter
verovering van Moskou!:
Doch, de verkenningsdieirsten van het Roode Leger, waren
uiterst waakzaam. De ongewone bedrijvigheid in het vijandelijk kamp ging niet ongemerkt voorbij. De vijarrdelijke
troepenopstellingen en geschutspunten werden in detail op-, genomen en de Duitsche plamen zorg'vuldig ingestudeerd.
De nàzis zouden r,veldra hun laatste illusie opgeven. De.
aandacht der naar vrijheid dorstende volkeren, was vol ver-

wachting naar het Oosten gekeerct.

DE FILDT VAN DEN STRIJD
Den avond van den
cler Sovjet-Unie:

6'Juli

T*'ee jaar geleden

1943. vermeldt het legerbericht

<r Sinds 5 Juli 's morgens, .zijn onze troepen, in de frontvakken Orel-Koersk en Bjelgorod, in hardnekkigen strijrl
gewikkeld tegen de tot den aanval overgegane gewelcllg,. vijandelijke infanterie- en pantserstrijdkrachten, die

uiffi

:

,r* *r*oÀ LE.N.

gesteund worden docr sterke afdeelingen van de Luftwaffe.

Alte v-jandelijke aanvallen rverden met groote verliezeir te-

rugg'eslagen; slechts op enkele plaatsen zijn kleine Duitsche
afdeelingen erin geiukL onze vèrdedigingslinies binnen te
dringen,

Volgehs nog onvolledige opgaven hebben onze troepen
de sektoren Orel-Koersk en tSjelgorod op één dag tiJds
586 Duitsche pantsers buiten gevecht gesteld of vernietigd,

iir

>)

en bij.luchtgevechten en door de luchtafrveer werden
vijandelijke vliegtuigen neergeschoten.

20:J

De gevechten duren voort. ))
Aldu5 de kalme, zelfverzekerde taal van het Sovjetleger,bericht, dat met vertroulven de verdere ontwikkeling va:l
»

den strijd tegemoet zag.
In he1 nazrkamir daarentegen, heerschte een zenuwachtigc
stemming. Goebbels en Hitler, die al zoo tallooze malen het

Roode Leger ver,nretigd hadden... op papier of voor de
zwegerL als vermoord tijdens de eerste dagen van
hun offensief, dat zij anders steeds inet veel tam-tam &ankondigden. Deze ommekeer was gewoonweg een patholo-

nrikro,

gisch geval : de nazis waren namelijk hun zekerheid
kwijt, en zij lvachten veeleer de verdere ontwikkeÍing der

krijgsverrichtingen af, ten einde zich niet nogmaals bespotteiijk te maken met bespiegelingen en vooiuitzichten die
toch nooit u'erden verwezenlijkt.
Zoo krvam het dat Goebbels, die de eerste dagen van het
offensief zorgvuldi8' zvieeg,'ten slotte toch genoodzaakL was
de offensieve krijgsverrichtingen te bevestrgen. Toen echter
de re:ultaten uitoleven en de riazis machteloos ter plaatse .
bleven trappelen, vermeldde hij zonder overgang dat het
hier veeleer om een Sovjet-offensief ging.
Wat was er eigenlijk gebeurd ? Ziehier hoe de strijd, die
eigenlijk in twee etapper han ingedeeld worden, verliep:
Eerste etappe.
Op 5 Juli 's morgens, gingen sterke vijandelijke pantser'en infanteriestrijdkrachten, gesteund door sterke formaties
van de Luftwaffe, tot den aanval over.
Den avcnd van den 4" Juli had Hitler een <lagorder aan
de troepen gezonden, ',vaarin o.a. vermeld werd dat « de
Duitsche Wehrmacht tot den algemeenen aanval op het

Oostelijk front overgaat >>, en verder dat deze slag een
beslissende beteekenis ging krijgen er als keerpunt in het
verloop van den oorlog zou dienen >>, waarmee dan de
<<

<<

laatste slag zou geieverd worden die Duitschland den
zou brengen

zege

>>.

Dit dagcrder, dat wel in handen'der betrokken troepen
kwam, doch niet openbaar werd gemaakt, lag heelemaal
in de lijn van den blufferigen stijl van dezen hysterieker'

die het << Schicksal », (het lot), op bevel, ten zijnen gunste
wilde afdwingen.
Deze slag zou inderdaad << een keerpun{, worden in het
verloop van den oorlog », doch heelemaal anders, natuurlijk,

dan Hitler voorspeld had.
Hoewel de Duitschers steeds maar stroomen menschen en
materiaal in den strijd rvierpen, gelukte het hun evenwel
niet eenig taktisch, laat staan strategisch, voordeel te be..
halen, Erger nog:, naarmals de eene vijandelijke divisie na
de andere in de pan werd gehakt, gingen de Roode troepen
tót den tegenaanval over, waarmede de ramp van Stalirgrad definitief bezegeld werd, en het duizendiarig Reich als
ean kaarteirhuisje begon ineen te stuiken.
fn den sektor Orel-Koersk hadden de Roode troepen reedr'r
op 17 Juli hun stellingen van róór 5 Juli terug ingenomen
;n den toestand hersteld; hetzelfde gebeurde op 23 Juli in
den sektor van Bjelgorod.

Zie,oíer wat o.m. vermeld werd ln het dagorder va,r 24
JuIi van den opperbevelhebber van het Roode Leger, gericht
aan legergeneraal Rokossovski (sindsdien tot maarschalk
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bevorderd), aan legergeneraal Vatoetin (gestorven na de
verovering van Kiëv, onm.ddellijk na Koersk), en kolonel-

generaal Popov:
<< Gisteren, op 23 Juli,

is

de Duitsche Juli-aanval,

in het

vak zuidelijk Orel en noordelijk Bjelgorod, in.de richting
Koersk, door suksesvolle operaties onzer troepe:r gelikwideerd geworden.

Het Duitsche opperkommando had
zooals thans is
volgende strijdkrachten ingezet:
in tle richtng Orel-Koersk: 7 pantserdivisies, 2 gemotoriseerde divisies en 1.1 infanteried.visies; in de richting Bjelgorod-Koersk:
>>

uitgekomen

10 pantserdivisies, 1 gemotoriseerde divisie en 7 infanterie-

divisies.

» In totaal had de vijanC dus 17 pantserdivisies, 3 gemotoriseerde divisies en 18 infanteriedivisies in den s'trijd ge-

wor?en.
>>

Het Duitsche opperbevel, dat zoo geweldige strijdkrach-

ten op een smallen frontsektor koncentreerde, had zich
ten <Ioel gesteld om, door een koncentrisch óprukken uit het
Noorden en het Zuiden in algemeene richting op Koersk,
onze verdedigingsllnies te doorbreken e:l onze troepen die in

de Koersker wig waren opgesteld,

in te sluiten en te

ver-

nietigen.
>> L3ij dezen aanval, waren onze troepen niet verrast. Zij
rvaren niet alleen vocrbereid om den Duitschen aanval af te
slagen, doch eveneens om ryachtige tegenoffensieven in te
zetten.

» Ten koste van geweldige verliezen aan menschen en
materiaal, gelukte de vijand er enkel in onze verdedigingslinie in de richting Orel-Koersk 9 km., en in de richting
Bjelgorod-Koersk 15 tot 35 km. diep binnen te dringen. In
verbitterde kampen 'w,erd de vijand langzamerhand uitgeput
en doodgebloed, en bij de daaropvolgende tegenoffensicvsn
werd den vijand door onze troepen niet alleenlijk terugg'e\\'orpen tot aan zijn vertrekstellingen van 5 Juli, doch zij

doorbraken op hu1 beurt de vijandelijke verdedigingslinies
e;r Crongen 15 tot 25 km. vocrui,t in de richting van Orel.
>r

Het dagorder vermeldt verder ook nog de vijandelijke
verliegen van 5 tot 23 Juli:
70.000 soldàten en oficieren gedcod of buiten gevecht gesteld; 2.900 parrtsers vernietigd; 195 stormkanonnen, 844
l<anonneir, 1.392 vliegtuigen en meer dan 5.000 auto's en
liamions.

Hiermede was het vijandelijk z«-rmeroffensief, op minder

<ian dr.e 'n eken

tijds, volledig mislukt.

Deze slag getuigde voor de betere strategische kennis van
het Rcode Oppp:rbevel, en van de kracht van het Roode Leger,dat niet alleen het offensief wist te bedwingen, doch op
Ilet gepaste ocgenblik nog over voldoende reserves en stoo!-

kracht \.!'ist te beschikken om zelf tot het tegenoffensief
over te gaan.
Trveede eteppe.
Het Duitsche Opperbevel stelde groot belang

in het bezit
van OreI. Het was voor hem een springplank in het offens ef der Duitsche troepen tegen Moskou en terzelfdertijd
een bol'*'erk van het Duitsche verdedigingsstelsel il den
Centralen sektor.
Uit Orel,. dat midden in een heuvelachtig gebied ligt, dat
zich uitstekend leende zoowel tot gunstige offensieve als
defensieve operaties, vertrokken belangrijke spoorweglijlen

naar .de vier windstreken, waarbij nog talrijke ondergeschikte zijwegen dienen gevoegd,.
Ware het Duitsche offensief gelukt en de Sovjet-wig van
Koersk vernietigd, dan hadden de Duitschers over eer recht-

streeksche spoorwegverbindlng tusschen Orel en Charkov
beschikt, waaruoor hun verbindingslijnen beduidend verkorl

warJfl geweest.
Tijdens de 22 maanden dat de Duitschers deze vesting in

hun bezit hielden, hebben zij vcortdurend aan de verst.erking
ervan gearbeid: de stad werd omringd'door een geduchten
vijfvoudigen gordel van staal en beton. De talrijke waterloopen werdrn omgebouwd tot evenveel verdediging§Iinies,
De Duitschers beschouwden de vesting al§ o:lrnneembaar...
tot het Roode Leger eens te meer als sPelbreker optrad en

de Duitsche meesters in de metaPhysiek de kluto kwijt

raakten.

3

Op 12 Juli gingen de Sovjet-troepen, dis ten noorden,
oosten en zuiden van OreI stondel opgesteld, over tot den
beslissenden aanval tegen deze stad.
Het Duitsche Oberkommando beval aan zijh troepen geen
duimbreed te wijken en tot den laatsteí man stand te houden. Ondertusschen voerde het ononderbroken versterkingen
jaan uit Duitschland, evenals uit de andere sektoren van
het SovjeLDuitsche front.
Hoewel de krijgsverrichtingen plaats grepen onder

een

stroomenden regen en een totaal gebrek aan vérbindingswegen, die door de Duitschers allen warer vernietigd, werden de Duitsche verdedigingsl.nies in hun volle diepte ingebeukt, en na verbitterde straatg:evechten viel Orel op
5 Oogst 1943 in handen der Sovjets.
In den sektor BjelBorod, gingen de Sovjets op 4 Oogst tot
den aanval over, waar zij de Duitschers eveneens in de pan
hakten en de stad veroverden.
Het dagorder van Maarschalk S,talin, van 5 Oogst .1943,
gericht aan kolonel-generaal Popov, kolonel-generaal Sokolovski, legergeneraal Rokossovski (later maarschalk), legergeneraal Vatoetiry en kolonel-generaal Koniëv (de latere
maarschalk), vermeldde o.m.:
<< Vandaag, 5 Oogst, hebben de troepen van het front van
Br^ansk, in de flanken gesteund door de troepen van het
flestelijk en van het Centraal front, na verbitterde gevech-

ten de stad Oriol (OreI) ingenomen.
» Vandaag hebben eveneens de troepen van het SteppenfronL en van het front van Voronesj, den vijandelijken
weerstand gebroken en zich meester gemaakt van Bjelgorod.

»

Het dagorder legt er verder den nadruk op dat:
<r Hierdoor (werd) de door de Duitschers verspreidde
legende vernietigd, als zouden de SovjeLtroepen niet in .
s'.aàt zijn des Zomers een suksesvöI offensief in te zetten, »

Het was inderdaaC het eerste Zomeroffensief van het
Roode Leger'. Hiermede werd tevens het bewijs geleverd,
dat het Roode Leger, in plaats van verzwakl te zijn onder
de slagen der Duitsche overweldrging, niet had opgehouden
te groeien in macht en weerstandskracht. Niet aueenlijk
kon het zegevierend weerstand bieden aan cle opeenvolgende
Duitsche offensieven en eveneens zelf het offensief irt hand
nemen, doch het was zoodanig in machl gegroeid dat het
t€nslctte volledig het initiatief in handen nam en de nazis,
Lot aan hun nederlaag, t'"l,-'e jaar later, bestendig in het
defens-ef terugdrongen.

Hel dagorder vermeldde insgelijks de onderscheidingen
die aan sommige divisies voor hun heldhaftig g:edrag werden toegekend: «...'de 5", 129', en 380" schutsdivisies, :lie
als eerste de stad OreI binnendrongen, kregen de benaming
Orel-divisies ».
<< De 89' WachLschutsdivisie en de 305" schutsdivisie, die
als eersten de stad Bjelgorod binnendrbngen en bevrijdden,
qntvingen de benaming << Bjelgorod-divisies >>. >
Tijdens de gevechten in de sektoren Orel, ttan 24 Juli tot
6 Oogst en in het vak'Bjelgorcd van 4 tot 6 Oogst, vernietigden de Sovjettroepen: meer dan 50.000 viiandeliike offi«

>>

cieren en soldaten; 11.000 vliegtuigen, 1.705 pantsers'

584

kanonnen en 6.000 auto's en kamion§.
Op één maand tijds had het Roode Leger in de vakken
Orel en Bjelgorod, van 5 Juli toi 6 Oogst, den vijand volgende verliezen toegebracht:
Gedood: 120.000 soldaten en officieren;

Buiten gevecht gesteld of vernietigd: 4.650 pantsers,

1.623 kanonnen en 11.000 auto's en vrachtwagens;

NeergeschotërL: 2,492 vliegtuigen.

Op hetzelfde ,tijdstip 'werden veroverd:
521 pantsers, 875 kannonnen van allerlei kaliber' waaronder ltormkanonnen, 2.521 machineg:eweren en 325 verschillende opslagplaatsen.
12.418 Duitsehe soldaten

en officieren \Àrerden krijgsge.

vangen gemàakt.

Aldus nam het laatste Duitsche offensief aan het Oo§te"
een zoo snelle en verrassende wendint dat het
Duitsche cpperbevel er zich noott neer heeft van kunnen

Iijk front

(Varuolg op blz, 7.)

DE SOVrEÍ-UNtE

De

Ziiderups-

teelt in de
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T.J.S.S.R.
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rlt, Desle ÀrleeÀsler uun .Yor-Kirrrr/i.
per tloos cieren u«n..25 gnmt,

l9SU oogstle zi.i E2 kg. poppen

In tsaristisch Rusland was de zijderupsteelt een nog
primitieve nijverheid, g'ebaseerd op de onverbiddelijke uitbuiting der kleine kweekers.
Onder de Sovjetmacht evenwel, nam zij een groote uirbreiding. Ook op dit gebied werden kolchozen g:evormd,

terwijl nog ongeveer 650.000 kolchosboeren zich individueel

met de teelt bezig hielden.
Zij worden kracàt1g geholpen dcor de Sovjetmacht die
moerbezieplantjes verschaft, alsmede de noodige inrichtin8'en voor den kweek,
Een heele reeks wetenschappelijke instelli:rgen werd opgericht: twee instituten, zes zone-stations en veertien hulpstations. Meer dan 5.000 landbouwkundigen en instrukteurs
passen nieulve methodes toe voor de tee]t. van de zijderups,
de kweek van de moerbeziënboom en de keug var de beste
soorten. Aan de kolchozen werden reeds ongeveer 60 miljoen
scheutjes en 6.000.000,planten uitgedeeld.
In 1938 telde men in de U.S.S.R. 62 miljoe:r moerbezietroomen en 16.000 Ha. stmiken. Bij het uitbreken van den
olrlog waren er reeds ongeveer 150 miljoen boomen en
110.000

De
die 3

Ha. struikgewas.

geleerClen zoeken voortdurexd

naar moerbezieboomen

tot 4 maal meer bladeren geven dan

de wilde soorten.
Men gebrulkt hiervoor het stelsel Mitsjoerin (kruising van

socrten), en van dcn akademicien Lissenko (zaaiïng varr
gehiemde zaden) e.a.
In de U.S.S.R. lukte men erin de zijderupsteelt gevoelig
naar het noorden te verschuiven. Onder het tzarisme werd

I)eze rups uerschalt d.e uezels utaaruít de soepele en rtjl:e
zijden stoffen worden geureuen,

zij enkel beoefend in Midden-Àzië en Transkaukasië. Thans
wordt zij toegepast 'n de Oekraina en de Krim, in tle
gewesten var Don, Volga, Koeban, Basjkirië en Voronesj.

De opbrengst va.r poppen werd voortdurend opgedreven.
Sitds de Revolutie werd de voortbrengst per hoeveelheid
zijderupseieren gerekend, verdubbeld. In 1g14 bedroeg zij
21,2 kg, perdoos eieren van 25 gram, om in 1938, 40,6 lrg.
te bereiken. In 1938, werden 23.730.000 kg. poppen g'eoog.st,
hetzij twee en een halve maal meer dan vóór de Revolutie.
Ook hier hebben de Stachanovisten er zich mee gemoeid.
Sommigen lukten erin 80 tot 100 kg. poppen per dcos
eieren te behalen.
De kolchoz Nor-Kiank, in het distrikt Megrin, in Armenië, bekwam in 1937 en 1938, per doos eitjes 66,7 kg.
poppen, als wanneer het gemiddelde in de U.S.S.R. 40,6 kS.

bédroeg.

Onder het tsarisme was er ieder jaar slechts eer enkele
broeitijd, nl. in de lente. fn den laatsten tijd lukte men

er.ln meermalen

te doen broeien.

Het ontluiken g'ebeurt thans niet allee:rlijk tijdens de
lente, maar in den Zomet en den herfst, waardoor een
bijkomende hoeveelheid van 1.300 ton poppen van beste
hoedanigheid verkreger wordt. In de beste sovchozen, zooals
froenze » in Kirgizië, hebben er tot 8 ontluikingen plaats.
<<

Le stachanovlste Alexandra.Koetsoebidze yan de kolchoz
Beria, gewest Koetaissi, afgevaardigde aan den Oppersten
Sovjet van Georg'ië, bekwam in 1938 drie ontluikirgen, zoodat

zij dat jaar 337 kg. poppen

bekwam, die haar 11.700

roebels opbrachten.

Talrijke vernieuwingeh-werden reeds ingevoerd, waardoor
nren bekwam dat de rupsen hun poppen op 22 of 23 dagen
sponnen, in plaats van op 35 of 40.
De eitjes die onder het tsarisme werden ilgevoerd, waren
van slechte hoedanigheid, weinig leefbaar en aangetasl door.
de zijderupsenziekte.
Heden zij:r er in ije U,S.S.R. eierkweekerijen, waarondel

hij ntiddel

I/erhanisclr tlrogen der poppen.
Dqn

tctl

<<

§inrTrlcc >>-toesIel" 1S. .S. R. Ocorfië.)
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deze van Koetaissi de vermaardste is. Men kweekt er zuivere
rassoorten en kruisingen. De opbrengst van de door haar
gekweekte eiersoorten, werd in 1SeS gemiAOeld op 7S.4 kg.
poppen per doos eieren gebracht.
Ook de behandeling der poppen zelve heeft een heele

evolutie doorgemaakt,
Onder het tsaristische regiem, welden de poppen naar het
buitenland gezonden, vanwaar zij terugkwàmen onder den
vorm van ruwe zijde. In de U.S.S.R. echter werder irrstelIingen opgericht die uitgerust zijn voor de afhaspeling der
poppen. De produktie van ruwe zijrle die in 1g1à Bgó ton
bedrceg, steeg

in

1938

tot

1,254 ton.

Ook wordt thans in de Sovjet_Unie de teelt van de eik_
zijderups toegepast. Deze rups werd i:rgevoerd uit China.
Zij voedt zich met eikenbladeren in plaats van moerbezie_
bladeren. De kweek ervan wordt toegepast in Koersk,
Riazan, Tambov en zelfs te Moskou, waar geweldige eikenbosschen bestaan. Het is van haar larven dat de tussorzijde
gervonne:r wordt. Er werden vóór den oorlog reeds een
100-tal ton van gewonnen,

1

Il'er'À'/rrri.s Door 1lp. uerpul;l;ittg
Koelrrïssi.

i

in tle eierl:wtekittslelling oan
;i ii
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T]IT HET VERRE SIBERIF]
ONDEN,VYIJZER

IN

JAI(OETIE,

WAAR, MEN NOOIT EEN VERKOUDHEID OPDOET
Jakoetië is ,een autonome Sovjetrepubliek in het Noorden
van Siberië. Zij beslaat een oppervlakte van ongeveer drie
millioen vierkante kilometer, wat overeenkomt met de Z/9"

van Eurcpa zonder de U.S.S.R.
De bevolking telt slechts 400.000 zielen, bijna allen van
Mongoolsche afkomst: Jakoeten, Evenkis, Odoels en Tsjoeksjis. Er zijn weinig Russen.
HeL klimàat is er uiterst streng; tijdens de winter daalt
de temperatuur soms tot 70o Celsius onder nul. Er is een
korte, heete zomer, gevolgd door een langen winrer,

Er

zijn geen spoorlvegen.

Vóór de revolutie was Jakoetië dcor de tsaren gebruikt
g'evang.enen die uit

aIs een nederzetting voor politieke

Europeesch Rusland werden weggevoerd. De bevolking was
volstrekt ongeletterd. Het is enkel onder de Sovjeti dat
de Jakoeten een geschreven taal kregen, en sindsdien hebben

zij hun

eigen Ietterkunde snel ontwikketd.

Een vierde van het Sovjet-goud wordt

wonnen'

in

Jakoetië

ee_

zij

is

Russische burgerlijke rechten.
« Doch, hoewel ik een Russische naam kreeg, vertelde zij.
noemt iedereen mij toch bij mijn Jakoetennaam: <<Tsjari >.
Ik
ben namelijk een geboren Jakoete. >
' Het
noord-oostetijk gedeelte van Jakoetië is bedekt met

maagdelijke wouden, bergen en onmetelijke rivieren. De
Lena, me1 zijn talrijke bijrivieren, is te Jakoetsk, de hoofcl
siad, 25 kilometer breed. De Toendra, d.ie uifloopt in rit

is

eeuu,ig: bevroren.

Om Moskou te bereiken moet Ljoeba Kornilova
Tsjar.
vier dagen reizen met een vliegtuig en t,"r,ce clagen
mer
-den trein. Zij ziet
er in het geheel niet provinciaal of ouclmodisch uit. Zij werd bevot'derd in het Herzer_Instituut

voor Leeraren, te Leningrad, en werkL thans in
Jako: isk-Instituut.

Marsjak.

>>

De Jakoeten hebben vertrouwen in de kindertuiner. Zij
zien d,^t er g:een g:ebrek is aan branclstof of ijs voor drink-

water. Tegen het eild van Oktober of het begin van November, wanxeer het rivier-ijs oilgeveer 60 cm. Qik is, wordt er
g'enoeg' ijs in voorraad gebracht voor het heele jaar. De
Jakoeten durven het geschikte oogenblik niet laten voorbijgaan, daar het ijs snel dikkèr wordt, soms meer dan
twee meter.
In Jakoetië wordt al het vocdsel in bevroren tcestand
bewaard. Vleesch, visch en groenten, zooals koolen, worden
nict alleenlijk in dezen staat bewaard. doch ook zoo opgegeten.

En ik kan u verzekeren, dat wij veel smakelijke schotels
>>. verzekert Tsjari. <: Onze l<inderen zijn nooit verkouden, hoester nooit of hebben geen zeere keel. De voeding
is natuurlijk verschillend. Hier in het Noorden geven wij
hebben

echter van Jakoets,che nationaliteit. Zij herinnert zich nog
de dagen waaropttaar volk niet dezelfde burgerlijke rechten
genoot als de Russen, Zij is geboren in 1907. Haar vader
lvas. gedoopt, kreeg een Russische naam en bekwam a^ldue

IJszee,

« De schikkingen en de algemeene
zijn dezelfde. Onderwijs- en lesboeken,
kaarten en ander gedrukt leermateriaal voor de kirderen,
zijn in de Jakoet- en Evenkitaal vertaald, Onze onderwijzer5
kennen dcze talon zoo goeC als het Russisch. Kindervertellingen, liederen e:l verzen worden in onze talen gepubliceerd.
Wij kunnen vertalingen lezen van Alexej Tolstoi en Samuel

opvoedingsmethodes

<

:i: :i: +

Ljoeba Kornilova draagl een Russischen naam,

verklaarde Tsjari fier.

het

«ZOO GOED ALS TE MOSKOU»
Bewaarscholen zijn haar silclialiteit. Jakoetië bezit er
veel. In de visch- en jachtdistril(ten zijn zij tijdcns het seizoen ie:lei'en dag en aacht open, om cle kinderen te herbergen
wiens ouders naar d.e zée of in het bosch zijn.
< Onze kindertuinen wedijver.en met deze uit Moskou »

de kinderen veel meer vlees,ch en vet.
« Bij hun opvoeding moeten lvij er rekening mee houden
dat velen hunner trappers of jagers zullen worden, rvanneer
zij grooter zijn. Wij moeten het zicht en het gehoor ontwikkelen, en onze lessen en spelen daarop richten.
>> De kinderen hier in het Noorden, kriiger op zeer jongen
>>

ouderdom meer zelfvertrouwen. Een Jaiicet jong'etje van
4 of 5 jaren is een goed skieër, en op Cen oitclerdom van zes
jaar, ka.n hij reeds tochten van ver,scheidene kilometers vor
meemaken. .Doch, dit is dan misschien het eenige verschil
Anders worden de kleine Jakoeten en Evenkis op dezelfde
wijze groct gebrachf als de andere kinderen in de SovjetUnie.

>>

HOrc DE RENDIEREN
VOOR,

HET I'RONT IilERKTEN

door A. VANEJEVÀ

HeL Jamalo-Nenets Nationaal Distrikt in Oost-siberi'ë,
langsheen de kusten va]1 de IJszee, beslaat een oppervlakte

750.000 km2 (meer dan 25 maal de opperviakte
van België
zoo groot als Frankrijli en Engeland samen).
- geCeelte is bedekt door de Toendla. De winter
Het grootstc
duurt er 8 tot I maanden, en het l<rvikzilver daalt tot

van

40-500 order
winden.

nul. De vorst gaat er gepaard met ijzige

Vóór de revolutie was het distrÍkt tijdens den winter voor

_-

'DE SOVJET.UNIE

zoove3l als Beheel afgesloten van de resl van de wereld.
l{u cchtei blijft men het gansche jaar cloor in voeling met
iedelen uithoek van de Sovjet-Unie, door middel van de
raoro. Bovendiel rverkt een ïegelmatige post- en passàgier_
dlcnst op rte lu:htlijn tusschen Salechand (vroeger Obdorsk),

het clistriktcentlllrn, en iret naastbijgelegen stadje r.l'aar een
tt'ein t'ijrit. nl. T'.ui-nen.
De inbcol'llngcn bt:staan uit Nenets, Chanten (Ostiaken)
en Kor-ni tZilani) r,'oll<sstammen. Ten tijrle van het tsarisme
stierf dezc bevolking uit cloot.honger en ziekte. Thans zijn
zr1 \'eei tei'en,sl<r'achf,iger en u'erkzamer.

KOI,LEKTIEI/E VISSCHERIJEN

i'ol: nilrlr'nste bezigheid der bevolking bestaaL in vissl'hen, r'enriÍt'l'teolt en jagen. In de groote r.ivieren is er een
ovellloecl valt ongeveer een dertigtal vischsocrten, de stertr
inbeglepen. Er zijn dertien « kollehtieve visscherijen » in
rverl<ing. en el u,ot'dl dag en nacht, in alle seizoenen van

het jaar, gevischt.
Tljdens (leil Nalronalen Oot'log, werd het front voorzien
\-an groote hoeveelheclen fijne visch, afkomstig van de
.Ianralo-Neireis volkcrcn, I:r clen rvinter wordt er onder het
i j.; gcvischt. Dit is een zeet' moeilijk en gekomplikeerd
barr:rtje in rle stormachtige u'eersvoorwaarden in den Poolcirkcl. Dr. Salcchard-inlegfabrieken. produceeren jaarlijks
rrrltjoerneri doozen opgelegcl vleesch en visch, tonneh gezo\lcn cn bevr'ol'en visch, evenals gekoncentreerde en andere

produkten.

De r,lsschers kentlen echter bij hun oorlogsrnspanningen,
groote konkurrenten. Het Jamalo-Neaets-distrikt is gekend
.,'ool de I'endierteelt. Het rendier voorziet de bevolking van
vcedscl, vleesch, mtrteriaal voor de pelskleeding, schoenen
en huiden voor de tenten.

tr}' r"r,'ez'lien dlie sovchozen (Staatshoeven) voor re:rdierteelt in het distrikt opgericht, evenals een zcker aantal
kolchoz:n. IIr zijn ook nog inclividueelc farmers, die hun

cigen kudtlen hebben.
Dc jacht i.s goed georganiseeld. De vrouu'en en de jeugd

treklien nlee op met de jagers. De zeventienjarige Vela

Onioe, hrceg- g,r'oote befaamdheid in de Nadim-toendra, die
rn heL nooldelijks're uiteincle van het distril(t is gelegen.
Ontoe beleehent in de taal del Nenet's: schoonheid. Het
rneisje rvetl echter niet befaamd om haar schocnheid doch
wel vool haar behendigheid in het jagen. In een maand ving
zij 360 eelilroorntjes. 10 poolvos-sen en bruine vcssen.
De eerste sovchoz voor de teelt van zilvervossen werd in
1ui:i6 opgerrcht, in cle nabijheid van Salechald. Dit u'as de
e3l:'rte si:rp naar de ontu'ikkeling dezer nieuwe industrie

in het disllilit. In koi'ten tijd verhoogde deze farm op aanzienlijke rvijze het aantal zilvelvossen. In 1940 maakte hii
e.:n zuivèr'o \vinst van 90.000 r'oebels. Talrijke anCere Ne:retsI(oichozen \\'er'(ien sindsdien opgericht.

gelukt g'erst te doen rijpen in deze irocrdetijke

Maand na maand. veltrokken versche leverarrties aan
voedilgstoilen, \'isch en pelsen voor de behoeften van het
front. Het nomadenvolk reisrle honderden l<ilornetels ver,
om te Salechard giften in pelskle-,delen, r'endierhuiclen,
gouden en zilveren artikels, en zelfs levence rendieren voor'
de So'r'jet-strijdet's te leveren.

EEN SPORTGALA IN HET HOOGIq NOORDEN
De grootste sportgala die tot nu toe in het hooge Noorderr
plaats greep, werd onlangs gehouden in de nabijheid van
Salechard, d,striktcentrum van het Jamalo-Nenets Nationaal Distrikt. De sportmannen kwamel bijeen uit Omsk,

Tobolsk, en andere Siberische steden. een reis die vet'scheidene weken duurde. daar de stad ongeveer 1900 km. van

het dichtsbijzijnde station ligt.

De'spcrtgebeurtenissen dre drie dagen duurden, rverden
bijgewoond door 2.000 toeschouwers. De u,edstrijd eindigde
rnet een over.*'inning van cle jong,e athleten uit he+- hooge

Noorden op hun kanre.raden van de zuidelijke Siberische
distrikten. De Jamalo-Nenets-jeugd behaalde een schitterende ovenvinning. De gasten uit Omsk, die tot hiertoe als de

uit Siberië werden beschouu'd. vei'lolen iedere
l<ompetitie die zij te€ïen de Jamalc-Nenets bet§,istten.
In licht-athletiek rverd de overr,l'inning behaald door de
Zirian-sportmannen en -vtouwen, die de nochtans enkel in
de laatste jaren de techniek van tle spolt aanleerden. Een
zev:ntienjarig Zirian-n-reisje'*'on het kampioenschap van
Siberië in he6 g'ranaatwerpen. teru'ijl een andere het rekord
voor vlouwen over de 800 m. veroverde met den tijd van
2 min. 50 sec.

beste aihleten

De Noordelijken gaven biijk van.hun weerstanrlsvermogen, dat zíj van kindsbeen af, oader cle harde Arktische
levensvcorwaarden aankweeken. Zij eindigden een 8 km.
lange geforceerde marsch, in 39 m.n. 30 sec.
EEN NIEUW VTIETENSCITAPPELIJK CENTIiU}I
Een u,etenschnppelijke Sovjet-komrnissie heeft

Novosibirsk, een West-Sibelischen

1944 te
oe

De Akademie zal ín deze stad vier instituten inrichten.
nl. voor scheikunde, en metallurgie, tnijnen en aardkunde.
geneeskunde en biologie, en vervoer en krachtstations'
.,lr::r"

rrieu\\'e iak in (le ci(onolrlie
van hot ciistrikt. Nog korten
tijd geleden r"'et'l lautlbourv

.:+.,.
':l::ti..

,:

jk

algen-reen als ont',]ogei
àànzierl in cle I'oolstreken.
Er '"r'oitlen r'-tu l':iet veel srtkscs. z-oov,'el in het oitcn velti
als rn bloeil<asten, gI'oenten

.:

',...:r,::ri:i.{"

,.,1..'È

geteeld.

s,: ,+
', ;.,

wolnen aan aal'rlapPelen,
koolen, I apgn en a tt d e I' e
groenten. Reeds in 1940. tijdens cle Al-r.inir: Landbouu.-

tentoonstelling te l\{oskou.
hadden deze farms hun
eigen stand. Het station van
Salechard is er ook l'eeds in

in

tak ingericht van

Akad.emie voor Wetenschappen van de U.S.S.R.
Novosibirsk zal eer^ belangrijk rt'eten-qchappelijk centrui'tr
vormen.

In de laatste jaren wet den
gloute vorderix.qen gelnaakt
op gebiecl van lanclbouw. een

Er' r'r,orden thans in de Sor,cltoz van Salccharrl cn in andere experinrenteele stations,
ieder jaar go.tlr r.:og;ten gc-

-streken.

De geheels bevolking was hi,er vroeger ongeletterd. Thans
zijir er 46 scholen, waar de kindereu in hun moecleltaal
worden onderlezen. Nenets en Chanten kunnen nu leeren
voor ve:aris of oncieru'ijzer, en er lver.lcn iah'i.ike beroepsscholen opgericht. Er zijn te Salcchard tal van klubs, een
boekwinkel en een muzeum.

E|sn illek

in het onntetelijke Siherië,
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De Soviet-Camera-Men tijdens den Oorlog
10,000 meters film
cloor JOERI KARÀVKIN

Honderd en twintig Sovjet-cameramen hebben voor het
nageslacht de gebeurtenissen lijdens den Sovjet-Duitschen
oorlog', vereeun'igd. Honderd en vier hunner werden gede-

koreerd voor hun moed en toewijding.
Een dezer veteranen is de 24-jarige Leonid Kotliarenko.
Hrj filmde zijn eerste reeks gevechten op 27 Juni 1941, m
Bessarabiè.

Het was de vijfde dag van den oorlog. Onder

een

schroeiende zon begeleidden Roode Soldaten de eerste tevangen nazis langs de stoffige weg'en. De lens gaf de gelaetsuitdrukking weer van de Sovjetsoldaten die pas den vorigen

dag den vuurdoop hadden ondergaan..Zij zaten er angstig
en beteuterd uit. Zij schenen te vragen: « Wie zijn deze

gezicht van het Duitsche Leger deden kennen. Zij toonden
aan het gesmaadde Sovjetvolk de verstijfde lichamen hunner vermoorde landgenooten, het geweeklaag bij de dooden.
Zij waren de kroniekers van 's volks grieven...
Doch niet enkel van grieven en gevechten, doch ook van
moed en uiteindelijke vreugde bij de overwinning. In het
begin van den oonog, nam Kotliarenko in een gepantserden
trein deel aan een raid tegen de Duitsche slellingen in het
Donbass. Zijn opnamen van Roode Soldaten die zich gereed
maakten voor den aanval, van de telegraafpalen die voorbijvliegen. v4n de trcepen die in de steppe worden uitgeladen wijl een verblindende sneeurvstorn woedt en huilt
door de verlaten, ondermijnde nederzettingen, zijn va:l een
lraditioneele epiek.

Tijdens de winter 1941, ontmoette Kotliarenko de befaamde scherpschutter, Michail Soerkov, een van de eerste
Sovjet-scherpschutters die de honderdste kerf in zijn geweer

jaar oorlog

De kamera-opnamen van Kotliarenko, na twee en een half
bedroegen meer dan 10.000 meter film. Hij

mocht snijden. De kamera-man ging met Soerkov op de
jaclit, en maakte een huiveringwekkende opname van den
scherpschutter in aktie. Talrijke maanden later, filmde hij
Soerkcv opnieuw. Soerkov had toen zíjn zevenhonderdsten
Duitscher neergeschoten, en droeg den titel van Held van

en'lietèn een bom valien. De tiende narn de auto onder vuur

zuid-oosten van Novorossisk. De reeksen die de doorbraak
toonen van de maehtige <( Blauwe Lijn » zijn bijzonder
prachtig. Hij maakte deel uit van de vocrhoeden die het
f aman-schiereiland bevrijdden.

tweebeenige? Wilde beestel

*T"t.menschelijke

vormen?

»

fotografeerde den eersten Duitschen luchtaanval op
Kisjinev, een s',ad zonder een enkele groote fabriek. De
bomnren stortten neder. tusschen houten huizeh, boomgaarden, oucle herken. Deze dag' was Kotliare zelf een doelwit
\/oor tien DuitSche vliegtuigen, toen hij met een auto langs
een veldrreg reed. Negen van de tien vlogen over hem heen

de Sovjet-Unie.
Een van de beste opnamen van Kotliarenko was de verfilming van de offensieve krijgsverrichtingen der Sovjets ten

met zijn machinegewtl'en, terwijl d'e kamera-man zijn.

FTLMVOORSTDLLINGDN

hocfd bescirermde men kassen films.
Zijn kamera heefL een vreeselijke getuigenis opgenomen
'r,an het gedrag der nazis tegenover de Sovjeiburgers. Het
was te Rostov, in November 1941, dat hij en zijn kameraden
de eerste dokumentaire cpnamen deden, die het ware aan-

De Soviet-film « De Regenboog » sordt van 27 Juli tot
8 Augustus in de volgende zalen vertoond :
« Cineac
Blankenbeige. - «Palladium». Luik.
<< Luxor r,.
DenderÍnonde.
Roxy )). lvlrchelen.
Dour.
« Palace ».
Vilvoortle. - « Pathé ».
Edingen.
« Patria ».
Winterslag.<< Victoria ».
- « Royal ».
Zctllegem. -- - (( Victoria ».
Komen. ......
>>.

<<

ffi
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In het Paleis voor

l'eroolg uan blz. 3,.)
h:rsteller:. c,r zoo hel toenderlijd de ineenstolting nog heeÍt
(

kunnen vc.:nrijCen, dan was dit dank zlj de afwezigheid vah
een trveeile front, waardoor het in de mogelijkheid verkeer-

tle quasi-totaliteit zijner troepen naar het Oostelijk front
over te brengen.

***
De ncdellaag der Duitschers voor Orel en Bjelgorcd werd
gevolgd door etn heele reeks suksessen. Geheel het frcnt
werd over een krleedte van 2.000 kl.n., van aan de poorten
van Smolensk tot de zee yan Azov, opgerold, Het Donctzbekken, het rijk.ste mij:r- en industrieel bekken des lands,
werd uit den Duitschen greep bevrijd. De oostel.jl<e helft
van de Oekraine heroverd, Smolensk stormenderhand ingenomen en het Roode Leger drong als Bevrijder'Wit-Rusiand
binnen, Novorossisk, de bela:rgrijke militaire haven aan de
Zwarte Zee, rverd heroverd en weldra werden de Duitschers
ook verjaagd van tret schiereilgnd Taman, tenslotte v,1el ook
Kiëv, hoofdstad van de Oekraina, terrg in handen van het
Roode Leger. Sinds Stalingrad was het frort 1.200 km. verschoven en vanuit Orel 500 km.
Deze Duitsche nederlaag te Orel was zwaar aan gevolgen
en invloeden, niet alleen op het Sovjet-Duitsche front, nraar
tevens op den algemeene:l gang van den oorlog. Door deze
nederlaag' was Hitler verplicht de aan Italië beloofde hulp
te welgeren, waarCoor tlen val van NÍussolini'en de vorov€rlng van Italië door de geallieerden werd verheast.
In zijn verslag van 6 November 1943 verklaarde Stalin

dat zoo de slag
<<

va:"r Staiingrad

het verval aankondigde

van het fascistische Duitsche leger, dan heeft de slag om
Koersl( het aan den r'antl van de katastrcof Sebracht ».
Na Stalingrad had de slag om Orel een radikale wending
ten gunste van de U.S.S.R. en haar Verbcndenen, voor gevolg, daar de militaire macht vax het fasisme een doodelijken slag had gekregen,

Schoone Kunsten

te

DINSDÀG 7 OOGST, TE 19 u.

Brussel.
30

de SovJet-film

DE'(naar
NIEUWE

GTJLLIVER

den trman van SwiÍt)

Deze bloscoopavond wordt ingericht d@r de Bclgisctrisovjetsche Vereenlglng, ten bate van het « Fonds yoor de herultrNting van het
lrospltaal van Stallngrad ».
Pruzm dtr PlutBen 3 20, 30, 40 fr.
Led6n rian de B, §. V. : 15, 25, 35 fr.
Pla&tEverhuírg : I a, ReBentlaan.

Vrijdag, 3 Augustus, te 20 uur, q'ortll door de zorgen van de Belgo-Sovjetsche Vereeniging (B.S.V.)
m3t [rede\4,erking van het gezelschap « lVending »,
,'n de K.N.S. De Ongetemde >>, van Goris Gorbatov,
<<

.

voor het voetlicht gebracht. Kaarten op voorhand
af te halen bij het huis i.-ÀES, Schoenmarkt, en
op het sekretariaat van de B. S. V., Ant'oon Van
Dyckstraat, '/0, vanaf heden. Bureel K.N.S. clen

lyond der vertooning.
Prijzen der plaatsen:
10,-, 20,-, 30,--, -40,-- en 50,-- 'irairk.
Verhuringsbur'eel open van 14.30 tot 19 uur.
Komt zoo even te verschijnen,

het

íí STALINGRAD

boek

"

Uit het Russisch vertaald
door D" L. Landsman. Prijs 50,- franli.

door Vassili Grossman.

Te verkrijgen in ons lokaal, 1a, Regentlaan, Brussel,
of mits storting van 50,- fr. op postcheckrekL,ning
M ?359.28 van de B. S. V., 1a, Regentlaan, Brussel,
ofrvel tegen terugbetaling,rermeerdertl met 1,- fr.

DE SOVIEÍ-UNIE

De l{ationale V ergadering eaÍt de B, S. V .
Voor de tweede maal dit jaar, zijn de afgevaardigden van
S. V. uit het land, op 15 Juli 1.1.
bijeengekomen in het centrumlokaal, Regentlaan, te Brussel.
Ieder deelnemer zal zelf de leden zijner Federatie tot in
de bijzonderheden kunnen inlichten van wat er dezen dag:
besproken en besloten werd. Wij zullen ons dan ook beperl<en tot eenige algemeene indrukken.
'fijdens de voormiddagzíLting heeft professor Schellinck
het verslag ingediend betreffende de bedrijvigheid van het
Nationaal Ko:nitee de ontv;erpen voor de toekomst.
Wij willen hier een punt opwerpen dat voorzeker al otze
lezers belang zal inboezemen. Het betreft hier namelijk de
vorming, door de B. S. V., van een Centrum voor Kultureele
betrekkingen tusschen België en de U.S.S.R.. Met dit werk
wil cle B. S. V. beantwoorder aan de verzuchtingen van Belgische intellektueelen en wetenschappelijke kringen, die de
afzondering willen verbreken waartoe zij door vier jaren
nazibezetting veroordeeld !À'aren.
De jongste reis van professor Brien heeft een Belgischen
geleerde toegelaten terug voeling te nemen met de Sovjet
geleerden en terzelfdertijd met wetenschapsmenschen uit
de geheele wereld, bij gelegenheid van het internationaal
kongrres dat bijeerkr.l'am om den 220" verjaardag te vieren
van de Akademie voor Wetenschappen van de U,S.S.R.,
Deze eerste voelingname heeft eert.s te meer dén dwingenden
noodzaak aangetoond om de betrekkitrgen tusschen de geleerden valr ons land en deze van de U.S.S.R., die -in den
loop der laatste jaren buitengewoon belangrijke bijdragen
hebben geleverd tot het werk van den lvetenschappeliikel
vooruitgang, voort te zetten en uit te breiden.
Wat rvaar is voor de wetenschap, blijft ook waar voor al
de vormen der intellektueele bedrijvigheid. Het Nationaal

alle Federaties van de B.

Komitee heeft zich dus ingqspannen voor het organisatiewerk van het Centrum voor Kultureele Betrekkingen, met
het bewustzijn van het kapi'taal belang van dit werk.
Na de onderviirding der andere landen op dit gebied, br,.:
Engeland en Frankrijk te hebben .ingestudeerd, werd over-

tot de daad.
D-^ eerste bijeenkomst van persoonlijkheden

geBaan

uit

i<undige-, u'etenschappelijke- en- kuns,twereld;

de letter-

er van

de

vrije beroepen'uit geheel het lano, grijpt plaats op 27 Juli

na een konferentie, gegeven door professor Brien.
De B. S.V. hebben het inzicht de bedrijvigheid van het
kultureel centrum in drie groepen in te deelen, nl.: de afdeelingen voor wetenschappen, kunst en algemeene kul,tuur
met talrijke kommissies, zooals voor natuurkunde, scheikunde, rviskunde, geneeskunde, onderwijs, biologie, téchnÍek,
el(o:romie, kinema, letterkunde, schilderkunst, beeldhouwen,
enz,..

De afgevaardigden der gewesteliJke komitees, hebben dit

initiatief geestdriftig begroet, en waren lret eens om den
wensch uit te drukken dat de aktie voor het Centrum der

Kultureele Betrekkiagen, over heel het'land zou uitgebreid
worden.

De namiddagzittlng was gewijd aart de voorbereidiag van
het Nationaal 'Kongres van de B. S. V. dat zal plaats vinden
in de maand September. lVij wenschen de afgevaardigden
hier geluk om de snelle manier en de wijze waarop zij de
besprekingen hebber gevoerd.

Wij moeten vooral wijzen op de hartelijke betrekkinge-n
die heerschen tusschen de afgevaardigden van alle gewesten des lalds: Vlarningen en Walen, die, bezield door hetzelfde doel, dezen dag met vruchtbaar werk

hebbe:l

besloten.

De Sportbedriivigheid in. de U. S. S. R.
ATHLETISME

TENNIS

Hiar volgen tle uitslagen van het Moskousche tenniskampioenschr,rp, belwisl door volgende ploegen: eerste, Dynamo;
tv,reede, Roode Lcger; clerde, Sovjetvleugelen; vierde, Spartak. De kamploen van de U.S.S.R., I{ikolaas Ozerov, hoewel

irij cleei urtmaal<t.e van de verliezenrle ploeg Spartak, heeft
persconlijk ee:r groot sul<s:s behaald, daar hij beurtelings
aI zijn tegenstrevers u'ist te verslaan, en tijdens de vier
matchen sleclits' een enliele partij verloor. Wii vermelclen
vooral de match waarbij.hij het moest opnemen tegen den
ex-kzulpioen Irlovikov (Dynaino). De titeihouder won 8emaxkelijk

cle belde

partijen (e3, 6-4).

VOETBAL
De laatste proeven varl het seizoen hebben een radikale

rvijziging teweeggebracht in de algemeene klasseering van
hel voetbalkampioenschap eerste divisie. De ploeg Dynamo,
.,'an l'bilissi, rlie le-dde, is van de eerste naar de vierde
plaats gezaki. Te Moskou speelden de Georgiërs met veel
tegenslag. Zij rverden geslagen <ioor hun klubgenooteu van
I\[oskou en speelden slechts gelijk tnet de « tantaarndrager »
de ploeg « Lokomotief », uit Mosin het. kampioenschap

de ploeg « Dynamo:», uit
kou. Daarentegen behaalcle
Moskou, een Ífroot sukses. Na vier achtereenvolgende overwinningen, rverd zij eerste geklasseerd. Haar schoorste
overwinning was dezc die zij onlangs behaalde op de ploeg

Sovjetvleugelen », met een rekord-score van 1G-0. Na
8 rnatchen stonrl « Dynamo >> Moskou, aan de leiding met
14 punten (30 doelen tegen 6) en staal één punt voor o_p
Ce pioeg Torpedo >) van l!Ícskou, en twee punten op de
<<

<<

ploeg van het «Roode Leger» (7 gespeelde matchen).

: C. LEJEUNE'
la, Regentlaan, Brussol.

Verantrvoordelijke Uitgever

Drukkerij WEI,LENS-PAY, Ruysbroeckstraat, 35,

Brussel.

Tatiana Sevrioekova heeft een nieuw trationaal rekord
voor vrouwen in het kogelstooten op haar naam gebracht.
Z:j bereik,Le 14 meter en drie centimeters, waardoor zij haar
vroeger rekoi'd (1936) met 41 centimeters vel'beterde, Er
scheiden haar thans nog slechts 35 centimeters van he+wereldrekord, dat minstens tien jaar oud is.
De as rn het afstandloopen, genie-lui,tenant Vanin,.houder
van het wereldrekord der 20 km., heeft te Gorki zonder

noeite het nationaal veldloopkampioenschap

gewonnen.

Over den zeer' moeilijken, 8-kilometerlangen weg, deed hij
slechts 27 minuten 55 sekonden en twee vijfden.

De titel vo-rr de. vrouwen werd ingepalmd door
in 7 minuten

Ovsiannikova cire de 2 kilometers aflegde
16 sexonden en twee vijfdeu.

Trjdens de groote athletiekmeeting die dezer dagen in het

stadion <i DJmamo >> doorging, heeft de luitena:lt der luchtmacht, Gavalski, een gekend stayer, een schitterenC sukses
behaald. Hij klasseerde zich eerste over een rit van 3.000
meters, in 8 .minutsn 30 sekonden vier vijfden, met een
voorsprong van 3U meter op Alexander Polgatsjevski, kampioen en rekordman halve-fond.

GEWICIÍIIryER,KEN
te Sverdlovsk, heeft de beroemde gewichtu'erker, Gregor Noval< (Mqekou), eens te
meer het wereldrekorrl duwen, met twee armen, verbetercl,
cloor 133 hilo te ontwikkelen. Bovendien behaalde hij den
nationalen titel vocr de halfzwaargewich'ten door 400 kilogram te totaiiseeren (in 1938, te Weenen, voor het wereldkampioenschap halfzwaargewicht, rverd de Amerikaan
Davis eerste geklasseerd met 387,5 kg.).
De titel van kampioen aller kategorieën, werd toegewezen
aan de Oekrainsche zwaargewicht Koerenko, die 402 kg.
in de drie klassieke bewegingen (werpen, duwen, trekken),

Bij tio

kampioerxchappen

wist te verwezenlijken,

