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Sowjet-ttaie
landbouwkundige hoogleraren.-

HE h*b 4* »** 4* tuup&Mfcl vaa 0v*
Excellent i» t» vragen voor h«t TOlgende.

2oal» ook door Aft Per» bekend ge*aakt
I», heeft In de »o*er y«ux 195* *«» $***?
hoogleraraa «a

te We4£«alJa«ea - irmejrfetj »ich oog «en t«»
jprofeeeflrea r»Ji de
&ixlver»iteit heeft ftAjageglotea - een b««o«Jc
gebracht a»a 4» SowJefe-Oale.

In verband hleraede lijkt het vt?or Uwe
late^eaamat Jctimle te aeaea

drie p^9fe»»orea, die
ereabedoelde re ie hebben d*elgeaon«At
i» de - öader c<HUBa&i*tieahe iarloedên
«tejuaüde - "Krlns 't Oo«d»Q Eo«fd" «e
étü htm r«i»iiidruki:eJi tegejaorer eea

hebben
Eiertee aoge wordea rerve««A aejur het

./. hierbij »»4e «.angebodea re.j»5p<>rt.

éd Xini*tejp-P3fe»id*»t ej.«aede uw labtgettö
ran Buiteai»n<Ue Ztócen, ea «•& OaderwiJ»,

en 9eteasohapp«a

Befe Hoofd TA» de Di»»»t

Kr

Saceellentie
d* Eiai«t*r Tan Binnen! n ad ae Soken



m BiJgmKDA? > a a < i . ' »
AMjjfEBMM BEO 30 HOTSMBiB 1954

Ie eerste spreker begon met ««n praatje over Marco
Polo, die aaar ©hlna was gegaan, foen hij tarugkwaa,
vertelde hij in Sijn «ig*n laad over d» sĵ 6*SE|<N>- ;
aehtige praöat ea rijkdom » «elk» ai J had geaieflTé'a
eea parallel trekkende met desa vergadering, achtte \r net mogelijk, dok niet geloofd te wordea voor l

wat los laad betreft.
Vervol geaa begon spreker met wat eijfeyc op t* noemen,

er aaa toevoegende» inlichtingen te aeblaea gekregea
vaa liet Hassiseme «luistert* van ©ndarwijs,

Ir zij a ia Sualaad momeateel 1,100,000 studenten en
teveas aog oageveer ̂ 00,000 *s<8lirifteliiJkw studereadea,
op eea bevolkiag Yaa qageveer 200 fclilioeja «1*1 •&. Dit
is volgen* spieker véraoudijagsgewijs h* t dubbele vaa
het aaatal studeatea ia Neder l aad. Ia aeel Kederlaad
tellea wij volge-as apr«ker namelijk 27500 stueleatea.

Daaraa sprak aij aag «vea over de éaonae drukte in
Moskou, waar elke dag 2£ millioea mensen met de metro
vervoeï̂ . wordea»

Dé eerste toeat, welke ia Husland per vliegtuig werd
gemaakt» waa vaa Miask aaar Moakott geweest. Yaauit dé
luckt waren goed de tegeastellliigea t* ziea ttta«*¥i
eaerzijdfi faataatiŝ h modfrae gasbemwea «a
aet "oude" Rus l aad. De stewardeasea la 4e

,
Ia het vliegtuig kreeg mea aleoata thee
Ir waa al dadelijk dê̂ a? de bezoekers gnwaagd
het Aaiatisch gebied ia Rusland, Georgië mocht«u Kien.

D» voorbftreidiagea warêii volgeais spartóer ©agave *JP 29
geweest» dat mea omgev9«r «ta jaar t«v03?em oppervlakkig
was gepolst, of mea deze uitaodigiag sou kuaaöa aaa-
aemaa.

Onder degeaea, die gevraagd warea, warea volgeaa
«preker veel Delfteaar«a ea Leideaaara geweest, Geblakea
ia, dat aeel veel aangezochte peraoaea de uitaodigiag
niet aaavaard &ebb«a. Termöedelijk mit aagat» dat fcij
daa göea ticket aaar de Verenigde Statea kuaaea krijg«a,
20 liet sprftktr er op volgea,

Toea de toaatemmiag vaa verschillende zijden waa
gekomea, is ex op advies vaa d« Tereaigiag Sfederland-
TJ.S.S.R. «ea verlaaglijstje gemaakt ea ingeleverd over
wat mea wilde ssiea. la hierop stond daa ook de weaa,
Georgië te ziea.

Alle verlaageas weic-den ingewilligd ea aiets werd
opgedrongen. Georgië was zo 'a 55 Jaar geleden nog Keer
laag oatwlkkeld gebied, doch thaaa as het ongeveer
gelijk te stellen met frankrijk «n Kooré-'Italiï, H«t

fsselgohap had ook tabak- en theeplantage a geziea aane Zwarte Zee. Het verschil met «Java wasm dat er in
Husland geea koelie» werkten. Be grond was verdeeld in
kolchozen ea de grootste kolchos heeft 2000 bewoners en
4- aeholem. Do scholea hebben eea 11- Jarig oaderwijs-
systeem. De boeren werkea op de kolehos ea worden be-
taald naar prestatie, ten dele in geld ea ten dele in
natura. Daarnaast hebben zij nog een eigen tnla, waar*
van de opbrengst vrij op de markt verkocht mag wordea»
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Se bevolking yan BialaM is enorm leergierig; Bij heeft
«ultuujjparkeii ttr beschikking, o. a, ia Moskou, waar de men- ,
a «a he«l gez<Mad en vrij met elkaar omgaan. Hier l«zea dich-
ters voor uit tigem werken, man kan gich aiet voorstellen,
da* hier zo iets ia het Yondelpark zou gebeurem.

Qok had spreker geconstateerd, dat er ia de n* r o veel
klassieken worden gelezen. Er bestaat lm Jtuslamd werkelijk
«en waar* oultuuayhoager.

Als concluaie werd de mening uitgesproken, da.t ia Susland
wel gebleken was, dat het vraagstuk van laag ontwikkelde
landen oplosbaar i«.

Baarna aam de tweede spreker het woord* Hij vertelde hoofd-
ambtenaar te zija aan de Wetenschappsli^ke Afdeling van het
Oontraal Lajidbouwinstituut te Wageningea.

Hem was in Husland gebleken, dat de belangstelling feij het
publiek voor de landbouw groot is, dit in tegenstelling tot
hier in o$& land*.Iedere dag staat er wel een groot artikel
over de landbouw in de "Frawda". Ook in films komt die
belangstelling tot uitimgo

Er draaide in de tijd, dat ons gezelschap er was, een film,
getiteld "Bwaté leate , welke ge&eei ea al over de laBd¥óiaw
ging. Overigens was er terselfder tijd in Moskou een aeer
«uggestievt lamdbomwtentoejaLstelling, ter grootte van een
kleine stad, met zeer koatbare paviljoen*t grote fonteinen,
e.d. In de paviljoens waa de prestatie van de boerea te
volgen, met namen en portret er bij, ook van hua. vader„

ferder was er keel veel nieuws op het gebied van de plan-
tenveré̂ eling, kruipende appelbomen, voor koude gebieden,
waarmede m«ja besig la t«* exp«riaeoi-fe.erem4 Ook aaakten de Sus-
sen ssieh erg druk met de studie van overjarige tarwe a, die
tegen vorst bestand zijn. let is aaiaelijk de bedoeling en
men is er ook mee doende» de tarwegrens op te trekken naar
Noordelijker gebieden, fa de landbouw worden enorme machines
gebruikt en zelfg vliegtuigen. De peraelen land sijn in door-
snee 200 ha* groot Baardoor kam de beaestiag per vliegtuig
plaatsvinden, als het gewas heel hoog staat. Ook had spreker
contact gehad met o,a. Professor JAZ0ESKJN (phonetiaoh) dit
80 jaar isj doeh aog druk met onderzoekingen op het gebied
Tail de landbouw bezig is. leze geleerde heeft in Suéland op
dit gebied grote bekendheid.

Tolgens spreker was in Wageningen nu juist een kist met
veredelingsproducten uit Sus I and aangekomen t welke eahter
nog niet geopend was, zodat men neg niet weet, wat er in zit»
Voor de rest had spreker gemerkt, dat aen in Rusland volledig
op de hoogte is van hetgeeü in Hederlamd op landbouwgebied
gebeurt. ÏCen ia in Hiialand thans o.a. bezig met suikerbietras-
aea, welke uit Nederlsoid komen.

Haar aanleiding van dezse ontwikkeling in fiusland had mem
soheartesenitegem spreker gezegd: rtHet Wasten is wel géisoieerd
Men was er volgens spreker daar dus vm± al mee bezig en vaak
reed* verder dan hier. Spreker had. een kölchos bezocfht in
Eis v. Het weer was Juist rarsclirikkalijk slecht} het ragende
hard, de wegen waren slecht, zodat men au niet bepaald ken
zeggen, dat mem van Rusaisehe si j de een model bedrijf had uit-
gezocht, om te laten zien. Spreker was met bloemen ontvangen,
wat trouwens ook al op andere plaatsen was geschied» Be köl-
chos bij Ei e v had een eigen sagerij, smederij» waterleiding,
eleetriseh lieht en voorzover mem had kunnen constateren,
radiodistributie.

Het bestuur van een kolchos wordt gekozen ia een leden-
vergaderjuag van 4« feolohosboerea an die vergadering heeft
een grote aaoht.
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Guiture*! is het peil ongeveer gelijk aam dat Tam de Brabant-
se «a Saksisehe bo»r«n in Hederland» Het w«lvasj?-feap«il zal binnen
enkel» jaren leker dat vaa een gemiddelde Ifederlandse boer halen»
De sfeer dader de bevolking van zo'n kolcnsg is goed»

Hm kunnen wij, aldus spreker» vel zeggen, dat zo 'a organisatie
doordrijTerî  is van 4e sosimuaistea, maar voor de collectivi«atie
was het veel sleöhtero Hier «a in aadere landen, waar men nog nieü
aan öolleetivisatie toe ia, heerst volgen» spreker nog steeds
•en noodtoestand in dt landbouw sa dat komt naar zljs mening,
omdat de bedrijven allemaal te klein aijn»

lm Rusland is naar sprekers aen±ag het nel e landbouwsjateem
geslaagd, waat hiermede keelt aen dt particuliere kool en de
socmaliatisoh» geit gespaard, d. w. K. eensdeels behoud van eigen
klein bedrijf ea anderdeels meewerken op de koléhös* De voedings-
toeetand vaa de bevolking is uitstekend. Wel had spreker af ea
1 0e kier ea daar eens eea queue voor een melk* of groent enwiakel
zien staan. Ook de kleding en net schoeisel was goedo

Hét kwam er bij deze spreker ia feite op neer, dat alle B
prachtig ea prima was, wat hij had gezien,

Vervolgens kwam de laatste spreker aan het woord. Deze heeft
het voordeel, dat hij bepaald geestig is ea daarmede meestal de
lachers op zijn hand heeft. Uiteindelijk ook e sa manier oa het
publiek mee te krijgen f

Ia de eerste piaafs had. hij eea originele oplossing voor
"verslag11 gevon&ea* Hij aad naffleli4lÊ in het geheel geea verslag
gemaakt « doch thuisgekomen, een verslag gevonden ia eea Haags
blad, g«titeldwRtds]ustdrukk»a &t 3?*isferi«ven 5 dagen Moskou1* yam
«ea journalist, die ook ia Moskou was gsweeiBt ea wel ongeveer
in dezelfde tijd als spreker ea ai ja geaelachap.

Spreker had hiervan 2 artikelen uitgeknipt, waarvan hij eerst
d« k@ppea ging oplesea. (fa was die jöttrnalist «em hevige aati-
commualst die dan ook niets goeds had geziea ea dat was wérke-
lijk te stt l). '

$9 eerste kpp was bijv»ïrtHoakout een stad ia verval", daar-
onder "Treemde gebeurtenissen in Moskou* era. verder "Russische
demooratie onder papier bedolven" „

Spreker kon alles op een "gezellige* manier tegenspreken.
Hij zeide, niet alles in Moskou mooi te hebben gevoadea, ook
niet alle gebouwen fraaits hebben gevonden, doch van een stad in
verval was zeker geen sprake? Hierbij haalde spreker een zin van
bedoelde journalist aan, handelende over de B/zaatijnse kerk in
Moskou, eèa oud bouwwerk dat slechts historische waarde heeft en
zeker met politiek niets uitstaande, doch door die journalist
was vergeleken Biet een "Gouden roomhoora" en een "Slakkeahuis aet
bulten", wat vaas elf sprekend «eer ove3?d2?evea ia,

Ook had die loianialiat opvallend weinig aantrekkelijke meis-
jes in Rusland gezien, doen spreker Kerkte fijntjes op, dat hij
er toch wei "een paar1* had gezien. Die Journalist had voor de
winkels ook verschrikkelijke rijen mensen zien staan. Spreker
zeide die rijen ook te hebben gezien en eens was gaan informeren.
la toen bleek, dat de appoleaoogst toevallig slecht was ea dat
in die bepaalde winkels toevallig appelen verkrijgbaar waren, dus
veroorzaakte deze gebeurtenis een rij. En bij een andere winkel,
waar een rij stoad, bleek, dat er gratis bloemen werden uitge-
reikt uit de Leaingraadse orgaagerie,

lis Journalist had o. a. ook geschreven^ medelijden te hebben
aet de Moacovieteii, omdat si j vaa die lange werktijden zouden
hebben*

Ia het hotel waar het gezelschap logeerde, was spreker ook,
naar hij geide, opgevallen, dat er een vrouwelijke liftbedieade
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was, dis hij eigenlijk de hele dag ««.g, 'a morgens, 's mid-
dags «n 'a avonds. Hierover verbaasd, was spreker gaan i&f@r-
maren. Ba toen veraam kij, dat die vrouw een dieastperiode
had van 24 uur aentereem, dosh dan 2. 31. 24- uren vrij had. lm i
werktijd kwam het dus in 3 dagen oreresm ffl«t 3 x 8 uur»
Spreker beweerde te vermeeden, dat net hier mogelijk een
weduwe betrof, gep*msi®na»erd, met kinderen* En dan vond ;:
spreker het ia zo'a geval beter» 24,.uur weg te zijn en dan
2 dagen vrij en bij de kinderen dan zoals hier, iedere dag
weg* Me Journalist had verder geconstateerd, dat de Russi- :
söhe chauffeurs veel toeteren en dat net verkeer er erg
onveilig was. Overigens was allea erg ongeregeld en waren
de tolken «eer aleeht, Spr«kers commentaar was, dat het
eigenlijk allemaal onzin van die •journalist was.' Hun gezel-
schap had steeds zeer goede talken gehad, ó.a. een dame voor
de Nederlanders» die aeer behoorlijk Nederlands «prak. Wat
Organisatie betreft, hierop had spreker niet zoveel kijk,
doeh in improviseren »ijn de Russen ss.i. sterk. Die journa-
list had voorts gezegd, dat " ai j niet gevolgd warenm althans
niet openlijk" en het eommentaar van spreker was (spottend) j
"Wij ai j n ook niet gevolgd, althans niet openlijk, want wij
hebben er niets van gemerkt*.

Wat de H vreemde gebeurtenis «en ia Moskou1* betreft aangaande
het zoekraken van ean paspoort en een koffer, welke voor-
werpen later weer vê s&hftnen wartn, tit kom spreker rustig
toegeven. Doch deze gebeurtenis is naar twee kanten uitIeg-
baar volgens apreker. IttJBeljrie waa «prekea? eventeas over-
koBien, Bij aankomst op het vliegveld was het z& razend druk,
dat men xdet zo gauw bij zijn koffer kon komen, Doch na een
uurtje wan spreker*» kaffer "pïotieling1* versöhenem,

Tolgens die journalist werd dak overal j* paspoort
gevraagd. Bit had spreker niet ae e gemaakt, alleen in Moskou
en in Tiflis, doch voor dé rest was «r practisch niet naar
gevraagd. 0®k waren spreker's kaffers niet gecontroleerd»

Hierna kwaat er een pauae ®n gelegenheid tot het stollen
van vragen. Br wa« ver^oeht, d« vrageja. «ehriftelijk in t*
dienen, doch er wélden óók een* paar mondelinge vragen gesteld»

Br was «en Traag ovar het koren f wat dat vô r een soort
koren was, waar de Bug a en mee boaig aijn.
Antwoordt Bit wordt hiei? graikorén genoemd. Men wil hier
proberen met «over te krijgen, dat het winterhard wordt voor
verlegging van het gebied naar koudere a éne s .Overigens is
hierover nog :aiet veel te vertellen, want het bevindt siea
nog in het onderzoefcingsstadium.

Ken andere vraag waai Wat is kt hoofdwerk van de kolohoa-
boey, het kelehoswérk of si ja eigen ttiia.
Antwoordt Begrepen, dat «en als boer een oinisium hoeveelheid
arbeid moet leveren om loon t* kunnen krijgen. Voldoet de
boer niet aan zijn verplieatiag, dan volgt ïd-tsitlitlng tiit
de kolehos en een atraf bepaald door ds ledenvergadering.
Heeft de boer aan de minimumeisen voldaan, dan kan hij verder
op sijm eigen tuin werken* !te geatasladem verdelen die ar-
beid onderling. Ik heb de indruk gekregen, dat het kölöhos-
werk voor de boer geldt tot si ja êOe jaar en dat hij daarna
vrij is van de verplioiilM» arbeid* Het loon op de kolchos
geldt dus naar prestadia.

len der aanwezige dames maakt» hier nog de opmerking, ook
wel eens @p de Kriia te ssijn geweest en daar kolchoaen te aebbei
bekeken. 2ij had de indruk gekregen, dat op sommige kolchozen
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het werk daarop hoofdzaak was. Doek dit wilde niet K«gg«n,
dat alle ktadorea hieraan ook moest «XL meehelpen, wamt die
00» r «a hadd«n ook veel studerende kinderen en die behoefden
dan ia het geheel ai* t t« werken.

Een and*.3?e toehoorster sftii Ik h«fe la do "Groene* gelezen
dat de bevloeitagswerken tot g«volg sullen hebben, dat de
Kaaplsohe Zee asaï opdrogen. L̂zr>
Antwoord: Op dat gebied ni®t thuiaVen kan er daarom ook niet
ree! van aeggen, doch houdt er rekening meder dat de aehrij-
ver van het bewtfate artikel Amerikaan is , die het graag zou
willen. Thdoretiaah is so; iets ook niet uitgesloten, doch
uit*ind̂ lijk ia d* weskiag vaa d* sjom voor »og«lijke opdro-
ging belaBgfeijÏEfcr dam gebruik voor b*vi®ei|ja,gswei?kfta,

Opmerking VEua weey »«m and*j?« %©«ho©r8%e;rs 2ij had gsöon-
statserd, dat hst planten, o»a. van aardappelem, ni«t in
rijen gé«ehi»d, deeh ia Tierkamtenj zogenaaade Ipradraat-
mestmethoden.
Antwoord! Ben te ingewikkelde geschiedenis, om op in t* gaan
en zou te ver veeren. 2>it hield verband met de bodemgesteld-
heid, met de bevloeiïng, tijden van droogte en op sommige
delen het tegengaan van

Vraag i Ja d« verhoudiasg in, Bualajad tussen sttdeliagen
boeren b«te$ dan, hier.
Antwoordt Die wa» daar inderdaad veel beter f het maakt in
Buslaad weinig vfï-sehil̂  of %«a boer of stedeling is. Set
verschil valt heleaaal ai e t op.

Sr ija in Rusland ook wel een grot* trek merkbaar van het
laad naar dé atad «n mogelijk werd daarom die grote landbouw-
tentoonstelling wei gehouden, teneinde ds landbouw in het
middelpunt van d« belangstelling te houden* Mt kostte al-
thans ffllllioenen «n de Russen w aren dok niet zo gek , dat ai j
dat voor niets deden.

Tussen boeren en stedelingen is uiterlijk geen verschil,
Yroegtr giag d« b«er in lompea en lappen gekleed» doch zijn
kleding ia tegenwoordig «eer btóoorlijké Bööh aelf » ia een
lux* oagevlng ef inrieliting zie t d« bevolking «r gewoon
gekleed uit. Hoogstema in da nabijheid vas, de zee wordt
miaeehiea wat meer gebruik van lippenstift en roodgelakte
nagel a geziwa, dooh dan zijn de aeasea waaj?aohijnlijk aet
vacant i e en. daardoor komt het versehil dan misschien wat
meer tot uiting dan in de omgeving, waarin de mensen werken.
Een normaal gsaia kam men «tellen op man, vrouw en drie
kinds r ea,

Vraag (n. a. v. h«t aanbieden van bloemen door meisjes met
geborduurde kleding) J IB borduurwerk in Hüaland een luxe,
of waren zij dusdanig g»ki0«dt omdat de Overheid deze vrouwen
had gestimuleerd ea gesteund, «ioh op die wijx« te kleden.?
Antwoord: Hier moet aön niet» achter zoeken. Borduren ia ««m
normale, vanzelfsprekende volkskunst. De Bussen borduren
geheel voor hun plezier.

Hierbij kwast dan ook nog een vraag over de positie van, d»
vrouw in Rusland en do opmerking over die vrouw aaî  d« lift,
waaraan w*a?d toegevoegd» dat aps?«Jker d*a» zak*a héél gsatiklEk*-
lijk kon vragen» omdat hij in Rusland geboren ia «a er tot
Ei J n lle jaar heeft gewoond, thans nog vloeiend Ruaaiaeh
apr«ekt en dua geen tolk nodig had geaad.



S«a 8öhrif$«lijke vra%gi Met r**l ia%***as« geluisterd
aai» d» uiteenzetting en &*$ Is prachtig, dat het in Soaland
alitaaal »o sehittéread is, dook 4 Jaar geleden in Pol «a

feweeat «a toen was het daar verschrikkelijk slecht. Waarom« dat so?
Mtwoordi Daar kiximea wî J ai?t or»r ooxdelea, wij fcebbea
Pol ea niet g«»i*a «a ai Ja er sleehts over hè enge vlo gen.
Hualand an Polea waren, aatiiurlidk ook niet met elkaar te
vergelijken l Polen heeft feel door de oorlog geleden en in
vei?geli$kiag met 4 Jaaa? gel*&ea mo«t stea »i»t I* öatrwikk»-
liagalija uit liet oog verliezen. ?oort a moet men er reke-
ning mee honden, dat Polen geen beeet geïded ia, maar een
zelfstandige staat.
Op datzelfde briefje aog 4» vxiwtg* Waarom jïtö* t ia Buaiaad
alles »o ^getoond*' worden «n kan men niet "vrij" rondkijken.
Ia een beetje geheimzinnig. In Hdderland zijn wij toch ook
niét bang voor spionnage? (gixite hilariteit).

Er is maar San antwoord. Ons ia niets getoomd,
hadden een verlioiglijatje

fgaagt E0« is het met "̂öhaaorn? (B«k*n Oftaterfeurgr) * Aatwooard
(onder gelach) t Bij mijn weten Kit «Johnson nog ateeda in

_ Hoe ataat ket ta Bttslaad eigenlijk ne t de kerk»
yoordi Ha heel veel moeilijkheden hebben wij e«a kerk

ïa het ĥ tel'koa niemaad vaa het p«3?ao»*el met
enig» mogelijkheid seggen, waar een kerk was.

Onderweg had men ook nog verschillende mensen naar eea
kerk gevraagd, doeh niemaad wiet er aen. Tenslotte stonden
a i J plotseling met hun rug tegen «en kerk. Br zijn in Moskou
volgens spreker , maar «eer weinig kerken. Set gezelschap waa
in die kerk geweest en e? was Juist a on dienst aan de gang
3>« kerkgangers waucea voornamelijk oadera vtouwen,
geen mannen of Jongeren.

Toorts wa® het géz*laahap jiog ia d«
geweest en hier was «en g tand met anti-godsdienstige propa-
ganda.

ov«r de vrijheid in Sosland «m het antwoord:
De kennis van de ïitt«3patuur in Bus land is geweldig groot,
v**l groter dan la de Westelijke wtréld. M*a aad hierover
de tolken uitgevraagd* Men weet in Ruslaftd blijkbaar aeer
v» «l over de Fftderlaadse littei-attiur* Bij de vrouwelijk*
tolk bijvoorbeeld was de kemis hierovea?
groot, tot aan Vestdijk en Oo-apeam» toe» £« fraaa« tolken
wistön bijvoorbeeld w*«i? aeér v««l van de ï"r.aas» litteratuur
af* Op de Universiteiten b*o<*;ffca% tt*n. iat«msi*f dA buïtem-
laadse litteratuur. Bij het onderwijs krijgen de üudentèn
d» eerste 4 Jaar schoolboeken toe gewessea, doch vanaf het 5e
aühooljaar wordt dat vrij es? QÜ kumftm fcij z*lf kitïêa,
ï>« kranten gaan, all» in lia riehting. Buitenlandse bladen
had men aiet gesiea, B»a andej? b@wij» van ÉÖ vrî aéid ia de
boekdrukkunstteatooaötelling.
Doatojewski is moment eel miadsr geëerd. 2ija werk waait! óp
de tdatöoastelliag aaawaaig» dosh tr waa g««a foto vam mem
MJ. Van Trotski had man niets ge a i «a.
Tïaag over é« lwa«m «a het aafwo«nr4ï
Sr bestaat op de kolehos een vaèt minimum loon «a een hoog
iKaxfflua.
Toor eea gezia vaa 3 w*rkeade persoaea is het iakom*a Oage-



yeer 100.000 roebel per jaar. Daarvan tunn«n zij
eenter geen huizen kopen, geen aandelen en ook geen
aankopen doea door middel waarvan men anderen sou
kunnen oxploitaren. Boöh fe.Y. wol eea auto*
"Wij" hebben practisch geen armoedige mensen gezien.


