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boscharbeiders en beambten op den duu~ genoegen zal nemen
met de vergoeding die zij heden krijgen. JUist de nu reeds
toegestane stijging van die vergoeding in den vorm van beter
levensondehoud zal de vraag en wellicht den eisch naar méér
doen t~enemen en. daarmede den tijdelijken .factor :van láag .
loon uitschakelen waardoor het gebeele ..WareI,lhuis" failliet
moet gaan. En de val moet dés. te grooter zijn naarmate de
organisatie de grens van een natuurlijke extensiviteit over..

schreden heeft.
. . I . ...
•
Te bedenken valt verder of de veel sriellèr groeiende tropische bosschen in het algemeen gezien. niet goedkooper kunnen voortbrengen. maar daar staat weer. tegenover dat ook
zir ver van den consument af liggen en dat Rusland het veel
:.
,
meer gevraagde naaldhout bezit.
Daargelaten of de Lesproncijfers juist djn is toch wel te
besluiten dat de ontwikkeling van de Russischen boschexploitatie een der bèlangrijkste factqren is die de wereld
beheerschen omdat van haar slagen pf mislukken feitelijk
het. lot van de Sovjet afhangt De Communistische Par.tij in
Rusland ziet in haar boschbezit het machtigste wapen om
zich in de wereld te handhaven en zelfs die wereld te overwinnen .. Weer eens speelt alclus het bosch een beslissencle
rol in den ontwikkelingsgang der menschheid.
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Herstel van schade aan de bosschen.
President R 0 0 s e vel t heeft naar Reu ter meldt. een plan ont..
worpen ter bestrijding van de werkloosheid. waardoor men hoopt 250.000
.
werkloozen aan het werk te kriJ gen.
Zij die zich hiervoor opgegeven hebben. worden ingedeeld in het
"Forestry Conservation Corps" eri hun taak Js de schade te herstellen,
welke in vroeger tijden door de houthakkers in de groote bosscl1en is
aangebracht. De organisatie zal op militaire leest geschoeid zIJn. De werk..
loozen worden ondergebracht in kampen en wie VOOr zes maanden tee..
kent krijgt legerkleeding en wat hij verder nooclig heeft. De aldus in dienst
gestelden verdienen 50 gulden per maand, doch moeten dit bedrag grooten ..
deels afstaan aan degenen. voor wie zij eventueel te zorgen\ hebben. Door
het Roode Kruis. de Y,M.e.A. en andere organisaties wordt overwogen
in de kampen voor ontspanning en leerzame voordrachten te zorgen.
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