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g,arywudp wan d,e,rt,,0,p7tua&ew0,?wa$ou ctan d,e ttocpert,

wcLrl h,et ïlocd,e lzgn» en d,e 0,uloga,t*Aaat :

Op 8 Mei 1945 hebben te Berlijn de uertegenwoordigers uan

het Duitsche opperbeuel de akte uan de onuoorwaardelijke kapitu-

latie uan de Duitsche strijdkrachten onderteekend.

De groote Nationale oorlog door de Soujet-uolkeren tegen

de Duiische ouerweldigers geuoerd, werd zegeuierend besloten.

Duitschland is uolledig uerpletterd.

Kam.eraden strijders uan het Roode Leger, Roode- rnatrozen,

sergeanten, onderofficieren, offícieren uan het leger en de uloot,

generalen, admiralen en generalen :

Ik wensch LI getuk ter gelegenheid uan het zegeuierende einde

uan den grooten nationalen oorlog.

Ter eere uan de uolledige ouerwinning op Duitschland begroet

Moskou, hoofdstad uan ons uaderland, uandaag 9 Mei, dag der

ouerwinning, de heldhaftige troepen uan het Roode Leger, de sche-

pen en eenheden uan onze ooilogsuloot, díe deze schittercnde ouetu

a,inning hebben afgedwongen, met 30 saluo's uit 1000 kanonnen.

Eeuwige glorie aan de helden geuallen in den strijd uoor de

urijheíd en onafhanketijkheid uan onts uaderland. !

Leue het zegeuiercnde Roode Leger en de oorlogsuloot.

De Oiperbeuelhebber,

Maarschalk uan de Soujet-Unie,

I. STALTN.
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IEYE HET ROODE TEGER

LEYE DE LEGERS ONZER
WESTERSCHE VERBONDENEN

Vooruit voor de verovering vctn een
rechtvacrdigen en duurzqmen Vrede

Ten koste van onmetelijke offers, gedrenkt in een
zee van wee en bloed, zijn de Vereenigde'Volkeren
ten slotte als overwinnaars uit het strijdperk ge,
treden na een adembenemende worsteling op leven
en dood met de duistere machten van verdrukking
en barbaarschheid.

Tot het laatste, plechtige, historische oogenblik
waarop het << Staakt het vuur >> geblazen weid, zija
de fascistische bonzen volledig zíchzelve gebleven.
Tot het allerlaatste oogenblik hebben zij gebrand,
gemoord, geplunderd eÍL zoo afzichtelijke en g:eraf-
fineerde vrreedheden bedreven, die ieder redelijk
mensch zou weigeren te gelooven, zoo niet de tast.
bare en levende getuigenissen uit de doodenkampen
van Maidanek, Lublin, Buchenwald en Berg:en-Bil-
sen de harde, wraakroepends werkelijkheid beves-
tigden. De schimmen van miljoenen martelaren,
wier eenige misdaad was te strijden voor de heilige
beginselen van -vrijheid en rechtvaardigheid, wegen
voor immer als een vloek op het misdadige g:ewe-
ten van de fascistische leiders.

Daarom ook is de overwinning niet denkbaar,
niet volledig zonder eèn strenge en onverbiddelij-
ke gerechtigheid.

:*!X*

Op dezen plechtigen dag gaan onze gedachten ir
de eerste plaats naar degenen die gevallen zijn on-
der de vreeselijke slagen van het fascisme.

Talrijk zi)n z.tj: miljoener zullen niet rneer we-
derkeeren. Het is hun offer dat de zeg'e heeft mo,
gelijk gemaakt, daarom is de huidige overwinning
in de eerste plaats hun overwinning. Herdenken wij
vol erkentelijkheid en ingetogenheid de miiljoenen
naamlooze helden wier offer ons vrijheid bracht en
een gelukkige toekomst waarbcrgt. Hun off€r is
het zinnebeeld, de inkarnatie van de eenheid der
vrije menschheid wier streven niet gebonden is door
grenzen of beperkingen.

:S :B rl

Gegroet ook, de dappere legers onzer Britsche en
Amerikaansche Verbondenen die onzen bodem be-
vrijdden van den wurgenden
greep van het nazistisch
schrikbewind.

Geg'roet eveneens het held-
haftige Roode Leger, dat drie
jaren lang: bijna heelemaal
alleen het gansche gewicht
te dragen had van db Duit-.
sche oorlogsmachine, die bij-
na'heel Europa zonder ern.
stigen tegensiand te ontmoe-
ten, had onder de voeten
geloopen en onderjukt. Pas
thans dringt het in ajn

Te Berliin : de Kurfurstendam,
met de brug ouer de Spíee, het koninklijk paleis en de domkerk'

vollen omvang: tot ons besef door, wat wij het Roo,
de Leg'er te danken hebben, dat het zijn weerstand
is die'de wereld van de verslaving heeft gered door
de nazis in hun hol terug te jagen en onze W,ester-
sche Verbondenen toe te flaten zich voor te bereiden
op een Tweede tr'ront. I.r dezen heldhaftigen strijd
zullen ook de namen van Moskou, Lening:rad, Kiev,
Odessa, Charkov en vooral Stalingrad, die als mijl-
palen de verschillende etappen der overwinning af-
bakenden, in de geschiedenis voortleven; hun strijd
was voor ons va,rr. evenveel belang als de slag om
den Westwal; aan hun poorten werd ons lot be,
slecht.

Nu we weer over ."::;"" bestaan beschikken
en na vier en een half jaa,r slavenjuk, het ware
besef hebben gekregen wat een kostbaar iets den
vrede is, hebben wij in de eerste plaats tot plicht
ervoor te zorgen dat de gebrachte offers niet ver-
geefsch waren. Waakzaamheid is geboden, want er
kan geen kwestie val zijn de wapens te strijken
zoolang het fascisme, bloedsmet der beschaving,
niet volledig uitgeroeid is. Vergeten wij vooral niet
dat het fascisme zich de woorden van generaaal De
Gaulle heeft toegeëigend: << Het fascisme heeft een
veldslag verloren, het heeft den oorlog niet ver-
loren ».

Daarom ook is àe eenheid tusschen de demokra'
tische volkeren het sine qua non van een duurzamen
en stevigen vrede, De irÍ den gemeenschappelijken
strijd tegen den fascistischen overweldiger tot stand
gekomen eenheid, moet onwankelbaar behouden
blijven, om samen een nieuwe wereld op te bouwen
waaraan Gerechtigheid en Vrijheid ten grondslag
liggen. De medewerEing hieraan van de Sovjet'
Unie, in den schoot der Vereenigde Naties, is voor
orul een zekere waarborg van een rechtvaardigen
en duurzamen Vrede.

VAN DEN BERGHE LEON.
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A,o ()o;r,0o4 dr Wwonne*t .,. €a,
De vlag der oYerwinning

In ee:l extra-dagorder, maakte Maarschalk
Stalin, op Woensdagavond 2 Mei, in volgender ter_
men den val van Berlijn bekend:

<< Aan de strijdkrachten van het Roode Leger,
aan 4e oorlogsvloot van de U.S.S.R,:

De trcepen van het eerste \dit-Russische front,
onder het bevel van maarschalk Zjoekov, in samen-
werking' met de troepen van het eerste Oekraiin_
sche front, onder he: bevel van maarschalk Koniëv,
hebben Woensdag, na hevige straatgevechten de
rederlaag van het Berlijnsca-e garnizóen bezegeld,
en de stad, hoofdstad van het Reich, centrum van
he: Duitsche imperialisme en hart van den Duit_
schen aanvaller, bezet.

Het garnizoen van Berlijn, onder het bevel van
artillerie-generaal Wab]i:rg en van zijn g.eneralen
staf, heeft de wapens neergelegd, allen weerstand
opg'egeven en zich Woensdag, te 15 uur, overte_
geven.

Op 2 Mei, te 21 uur, hadden onze troepen te Ber-lijn meer dan 70.00O krijgsgevangener gemaakt.
Vandaag, te 22.30 uur, zal onze hoofdltad, Mos.

kou, in naam van het vaderland, de dappere troe.
pen van het lste Oekrainsche .en Wit-Russische
front beg:roeten met 24 salvo,s uit 824 kanonnen.

Ik druk mijn erkentelijkheid uit aan a.lle troepen
die deelnamen aan de inneming van Berlijn. Eeuwi-
ge glorie aan de helden gevalle:r in den strijd voor
de vrijheid en onafhankelijkheid van olut vaderland,
dood aan de Duitsche overweldigers.

Geteekend: de opperbevelhebber,
lVlaarschalk van de Sovjet-Unie,

* {.*STALIN. 
»

- De-val van Berlijn, hoofdstad en lerrensknoop van
het Dritte Reich, is niet aueen maar een gewone
plaatselijke nederlaag van de nazi-legers. Hij is
het kriterium van het definitieve meesterschap var
de Sialinistische strategie en takiek van heC dap-
pere Roode Leger en zÍjn leiding; hij werpt een
klaar daglicht op de verregaande ontbinding der
.Ilitleriaansche leg'ers, na een reeks slagen, die van-af §talingrad onophoudelijk op den fascistischen

. roover zijn neergekomen en die zijn weerstands-
vermogen §eleidelijk hebben uitgeput, om te eindl
gen in een eerlooze kapitutatie in de stad zelvo
waar al de rooversplannen werden uitgebroeid en
op touw gezet.

De val van Berlijn is het teekenend voorspel van
de uiteindelijke ineenstorting. van allen geórgari-
seerden weerstand. Met hem worden al de zenuwen
van hel nazi-organisme afgesneden: met de ver_
lammirg' van het centrum volgt ipso facto deze
van de uiteinden, al gaat deze verlamming gepaard
met de laatste stuiptrekkingen van een spóradi-
schen weerstand' 

{. * {<

De politieke en moreele stevigheid van het nazi.
regime bleek slechts schijn te zíjn. Zajt invloed en
macht, tot stand gekomen door en gegrondvest op
korruptie, Ieugen, terpeur en geweild, is ineenge-
stort onder de slagen vaí d.itzelfde docr den
weeromstuil tegen hem zelf gekeerde geweld, zon-
der een algemeene en eensgeziade, diepgaande, pas-
sievolle reaktie t.e verwekken, zooals deze van het
Engelsche volk ,en de volkeren der Sovjet-Unie die

waPPert over Berlijn
stuwkracht en inspiratie vonden in de groote waar-
heden en idealen die steeds het universeele en
eeuwige eig'endom der naar vrijheid dorstende
menschheid geweest zijn.

Het rad der geschiedenis draait onverbiddelijk
verder, o:rdanks de vizioenen en de helderziendheid
van den F*tihrer, die in zijn droomen een duizend-
jarig roovers- en bandietenparadij5 had opgebouwd,
waarin, naar de woorden van den X'iihrer in << Mein
Kampf >): << een Du^tsche straatveger zichzelve bo-
ven den koning van Engeland verheven kon ach-
te:r >>.

De geallieerde leiders echter (de militaire idioten
en dronkaards, zooals Hitler hen noemde na
Dieppe), hebben die droomer tog de harde, naakte
werkelijkheid der feiten tenrgg:eroepen.

*.**
Het is naar dezen dag dat de vrije volkeren van

de wereld met onbuigbare zekerheid en vertrouwen
hebben uitgezien,

Aan het Roode Leger komt de groote eer toe de
beslissende slag toe te dienen aan de Hitleriaansche
oorlog'smachine, evenals het haar de eers'le militai
re nederlaag heeft toegediend vóór de poorten dezer
andere hoofdstad der demokratie: Moskou, die de
nazi's in hun hoogmoedswaanzin wilden innemen.

Reeds worden de gevolgen van dit historische
wapenfeil merkbaar. Hel arrogante Herrenvolk dat
in 1940 en 1941 de krijgsgevantenen in zijn land
uit alle hoeken van Europa ontving, hun met min-
achting bejegende en met honderden spandoeken en
plakbrieven verzekerde: << Hier kapituliert man
nicht! » moel nu helaas tot zijn schade en schande
ondervinden dat het vel van den beer verkocht
werd vooraleer hij geschoten was. Overal kapitu-
leeren de Duitschers in massa. Terzelfdertijd als
den vai van Berlijn bereikte ons hel bericht van de
kapitulatie der Duitsche legers in Noord-Italië en
West-Ocstenrijk, Nauwelijks zijn wij van onze ver.
bazing bekomen of daar volgt de kapitulatie van
de nazilegers in West-Duitschland, in Nederlaud,
in Denemarken en tenslotte in Noorwegen. Praag,
hoofdstad van Tsjecho-Slovakije, heeft het glorie-
rijke voorbeeild gevolgd van Parijs en zichzelve be-
vrijd; het protektoraat behoort tot het verl'eden.

De Duitsche weerstand is nu praktisch terugge-
bracht tot een gedeelte van Midden-Duitschland,
Tsjecho-Slovakije en Oostenrijk.

De Wehrmachl heeft haar << espace vitaJe >> ver-
loren, en het fanatieke anti-bolsjevisme van een
Dtinitz zal.'niet beletten dat, met of zonder kapitu-
latie, ook hier de laatste Duitsche tegenstand in Ce
pan zal worden 

""n"Ur.* * *
Berlijn'is In handen van het Roode Leg:er. Het

was niet zijn eenig doel, maar wel een der etappen
naar het doel, e_n een oer hoofdzakelijke voorwaar-
den vocr het bereiken ervan.

Met vaste ha:rd en geleid dgor het genie van
Staliu, heeft het machtige Roode Leger, bevrijder
der onderdrukte volkeren, met zljne geallieerden
toeg'eslag:en en he1 einddoel, dat reeds ir het zicht.
was, bereikt, v. D. B. L.
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De lcinema uon morgen

Het verhaal
van een

sterioskopische
filmvoorstellin!
door B. Kattel

Ëen modern kinemagebouw te
Tasjkent (hoofdstad oan Oez-
bekistan).

De toeschouwer gaat door een voorportaal, beklimt
een breede trap in marmer, dringt door tot, in de
zaal, en na zijn plaats ingenomen te hebben, zet hij
zich op zijn gemak in een donzigen zetel met vóór
zich, het scherm. Uitzicht en kleur verschillen tame-
lijk van het gervone bioskoopscherm. Een dicht net
van koperen draden is ingelijst in een zwaar metalen
raam. Bovendien, en waarlijk ongehoord, dit scherm
is overlangs gespannen.

I'angzaam'worden de lichten in de zaal gedoofd,
st,ralen vloeien uit de projectielamp: er begint leven
to komen op heí doek. Een zacht gemompel door-
loopt de menigte die verrukt toekijkt naar het, aan-
grijpend tooneel dat zich voor hun oogen afspeelt.
Vogels, die van tak tot tak vliegen, ma.ken zich ,los
uan het scherm en fladderen bóven het hoofcl àer
toeschouwers; de bladeren der takken ruischen in
een iroek van de zaal, hel is alsof de uiteinder ervan
dc hoofden der menigte zullen raken. Dit aangrijpend
gevoel van relief wordt tt zó6 uitgesproken ilat, het
publiek zich omdraait om de vlucht der vogels'die
.hun vanaf het scherm tegemoet vliegen, te volgen,
dat het de handen reikt om de mooie tuilen ]ente-
bloemen te grijpen, en het denkt den zilte zeelucht,
wiens sehuim de aangezichten schijnt te streelen, in te
ademen... Doch op hetzelfde oogenblik vervliegt dit
rvonderlijk schourvspel, het reliëf der beelden ver-
clwijnt als bij tooverslag... Kreten weerklinken in de
za.al, dc menigte cischt, uitleg.

Een man van middelmatige gestalte verschijnt op
het tooneel. Het is Semion Ivanov, degene die in het
land der Sovjets, de stereoskopische film zonder ver-
rekijkers, heeft uitgevonden. Met zijn trouwe met-
gezel en inspirator, de cineast Alexander Andrievski,
heeft fvanov, beeldhouwer van beroep, meer dan tien
jaar gewijd aan het vraagstuk van de weergave van
het reliefbeeld op het scherm. En wa,nneer iu 1g4I
de stereoskopische bioskoop aan het Russisch volk
zijn eerste programma opvoerde, mochten ze beiden
de balans opmaken van hur\ vele slapelooze nachten.
Van het proefstadium irl het laborÀtorium was de
steroeskopische film overgegaan tot een kunst- en

industrieele uitvinding van eersten rang. Er zijn
geen grenzen meer tusschen scherm en zaal,

***
Ten einde aan zijn uitvinding een industrieel l<a-

rakter te verleenen had fvanov zich de taak opge-
Iegd een maximum aan gezichtseffekt te bekomen en
een minimum aan veranderingen in de techniek der
projektie. Wij weten reeds dat de afmetingen van
een beelcl in een gewone film twee en twintig' mili-
meter op zestien bedragen en dat de geluidsband den
rand van ieder beeld volgt. feder stereoskopisch beeld
evenwel, moet dubbel zijn: een beeld voor het rech-
ter oog, een and.er voor het linker oog en met den
geluidsband in het midden. Deze schikking schaadt
niet alleenlijk aan de hoedanigheicl van den film,
zii verhoogt zelfs nog de.zuiverheid van den klank.
D.e opname van ieder beeld geschiedt niet bij middel
van tu'ee apparaten en twee objektieven, zooals dit
in Amerika het geval was, doch met één enkel appa-
laat, rvaarin men volgens een bepaalde manier twee
spiegels aanbrengt', met behulp waatyàn men gelijk-
tijdig twee beelden op de flim legt, waardoor men
clubbeie beelden verkrijgt.

Een zelfde spiegelstelsei is vóór het projectieappa-
raat geplaatst, waardool de twee beelden niet aan-
stonds van den band op het scherm vallen, doch, en-
kel nadat zij rveerkaatst rverden door de spiegels en
het een boven het ander geplaatst. Wat er ook van
s'eze, het is noch het projektietoestel, noch de zicht-
opname die rle grondslag vormen van fvanov's uit-
vinding, doch wel zijn stereoskopisch scherm. Het
eerste scherm dat hij gebruikte in 1941, tijdens den
gedenkrvaardige navond, die we zooeven beschreven
Lrebben, was samengesteld uit 36000 zeer dunne
koperen draadjes, die in een metalen raam, ongeveer
op dezelfde wijze als de koorden van een lier v,aren
gespannen. Twee beelden van éónzelfde voorwerp
rvorden gelijktijdig op het scherm weergegeven. De
lichtstralen die het beeld verspreiden dat bestemd
is voor het rechter oog nemen op het scherm een
plaats in die duidelijk afgebakend is van deze die
voor het linker oog bestemd zijn. feder oog van den
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toeschouwer bemet'kt slechts één van deze beelden
en het is dit over elkaar plaatsen dat den indluk van
heö reliëf weergeeft; 'het is aldus dat men beeld of
<< stereoskopisch paar » bekomt.

Op het oogenbilk dat de door geestdrift vervoerde
toeschouwers, warm toejuichen voor de vlucht der
vogels, wanneer zij de handen naar de mooie ruikers
uitstaken, hadden hunne oogen enkel een ideale over
elkaar plaatsing opgenomen : een ideaal gezichtspunt;
ierrvijl zij op het oogenblik van de plotse verdrvijning
van het reliëf door een onhandige of te plotselinge
beweging, dit punt verplaatst hadden.

Do- uókelbaarheicl van het gezichtspunt en de

ingervikkledheid van het samenstellen van het scherm,
clià, zelfs voor de bijzonderheden slechts afwijkingen
van enkele mieronen toelieten, garen de voornàamste
gebreken van het stereoskopisch stelsel van D. Iva-
nov.

De uitvinder moest dus een groote taak op zich
nenen : de toeschouwer bevrijCen van de noodzake-
lijkheid, << de plaats voor de beste zichtbaarheid »

te zoeken, en eveneens het scherm vereenvoudigen.
D. Ivanov en A. Andrievski zetten hun opzoekin-

gen naar een vereenvoudigde methode om het scherm
te vervaardigèn voort. In vollen oorlog, toen de
ontploffing van bommen in de nabijheid, het eerste
schórm onbruikbaar hadden gemaakt, hielden ze niet
op te arbeiden aan cle uitvinding van het nieuwe
seherm.

Hun opzoekingen eindigden met, het vervaardigen
van een stereoskopisch scherm, gevormd uit een

spiegel aan rviens oppervlakte eenige duizenden uiterst
fijne en kegelvormige lenzen zijn aangebracht.

Nochtans, de uitvinders stelden zich hiermede niet
tevreden. De lenzen voor dit scherm vereischt zijn
uitermate klein (hun doormeter overschrijdt niet het
1/10 van een milimeter); dergelijke lenzen rvorden
soms vervaardigd voor mikroskopen, doch hun fabri-
katie in reeks is nog niet mogelijk.

D. Ivanov en A. Andrievski hebben op clit vraag-
stuk eene andere oPlr,ssing gevonden; zij hebben een
<< volkomen scherm » samengesteld. De beelden op dit
scherm weergegeven verkrijgen een buitengewone
cluidelijkheid en reliëf. Zii ziin tien en honderd maal
levendiger dan deze van het vroegere stereoskopische
scherm. De projektie op dit scherm lost het vraagstuk
van het over elkaar plaatsen der beelden vollefig op.
Laboratoriumproeven hebben de juistheid der theo-
retische berekeningen evenals de mogelijkheid" der
praktische verwezenlijking afdoende bewezen.'

***
Én, in afwachting... werd te Moskou een nieurve

stereoskopische bioskoop geopend. Men heeft het
ouds scherm geperfectioneerd en herstelcl; het net-
werk rverd met meer nauwkeurigheid gespannen, er
achter bevindt zich thans een weerkaatsende opper-
vlakte, bedekt met kunstmatige parels. Deze werk-
rvijze verdubbelt bijna de levendigheid der beelden.
Tijdens de eerste opvoeringen zullen de toeschouwers
beelden te zien krijgen die werden opgenomen in de
omstreken van Lenirrgrad, daar waar de Duitsche
vernielingsrvoede het sterkst is geweest': te Petrovo-
riëts (Peterhof), Poelkovo, Poesjkino (Tsarkoïe-Sië-
lo) evenals beelden van ileze zelfde steden vóór den
ooílog, toen alles nog ongedeerd en bloeiend was; ver-
volgens een kinomatografische studie over de kin-
deren van nÍoskou gedurende den oorlog, en het beste
fragment van het eerste stereoskopisch ï)rogramma:
<< De tuin in bloei ».

Voor een rechtvaardigen
AI deze fihnen werden gedraaid door den cinéast D.

Soerenski. Het vervaardigen van stereokopische films
gaat gepaard met het werk iler uitvinders die voort-
gaan het scherm te verbeteren, evenals het opname-
proces.

De tooneelieider D. Babitsjenko, de operateur N'
Sokolov en de schilder O' Chloedova zijn begonnen
met een stereoskopische gekleurde teekenfilm, die de
eerste van dit soort zal ziin, te vervaardigen.

De regisseur A. Andrievski vervaardigt op dit
oogenblik een groote sterekopische film << Robinson
Crusoë >>.

Gezien de snelle vorderingen van den sterosko-
pischen film is men te lfoskou begonnen een speciaal
studio in te lichten.

De arbeicl gervijcl aan de stereoskopische film
opent groote kunstpersPe<:tieven. Zooals rvij reeds
gezegd hebben, is het noodzakelijk om een voldoend
reliëf'te bekomen, dai; ieder oog slechts óén enkel
beelcl van << het stereoskopisch paar » te zien krijgt.
In geval van het niet, samenvallen dezer twee beelden
ontstaan nieurve, tot nu toe ongekende kleuren'

Uit << Nouvelles Soviótiques >>.

De folklore van midden f,zie
De bevolking van Centlaai Àzië heeft een rijk

fqlkloristisch gemeenebest. D€ volksche barden
Idveren van geslaeht tot geslacht de vreemde en
kleurrijke heldenclichten over', die alleen de ingewij-
clen kenrten.

Professor, Zjirmanski, bestuurd.er van de folklorís-
tische afdeeling der Oezbeeksche Akademie, is van
meening daí deze heldendichten, wat de schoonheid
van taal en de diepe bezieling betreft, de meest groot-
sr:he heldendichten van het antieke en middeleeuw-
sche Europa, evenaren.

Tot op heden, wercl nog geen enkele ernstig
onderzoek ondernomen en een rijke volksche over-
levering bleef onuitgebaat. ÀIleen enkele ingewijden
waron op de hoogte van wat men aan het Tsarenhof
cle << Barbaarsche dichtkunst >> noemde.

Sinds het begin van clen oorlog, heeft professor
Ziirmanski en zijn collega's de opteek-gning geeincligd
van het meesterrverk: << De veertig Reuzen ». Dit'
gedicht telt 150.000 verzen en is samengesteld uit een
groot aantal zangen en balladen, gewijd aan de natio-
r,.ale helden.

De specialisten der l(irgizische folklore zijn er in
gelukt het heldendicht << Manas >>, dat hun wercl voor
gezongen door inlandsche barden, te enregistreeren.
Dit gedicht omvat 200.000 strofen. IIet werd waar-
schijnlijk sarnengesteld in de VII" eeuw onzer tijdre-
kening 

- 
de gulden tijd der Kirgizische nomaden.

IIen nrerkwaardige Oezbgeksche ballade beschrijft
de heldendaden van den held Alpamisj. De ingewijden
stellen een verstornmenclle gelijkenis vast tusschen dit
heldendicht en de Odyssée van I{omeros. Men is
geniegd hieruit af te leiden dat nauwe kultureele
banden moeten bestaan hebben tusschen }Íidden-Azië
en het Griekenland der Oudheid.

Even merku'aardig mag wel genoemd worden daí
aI deze oude heldendichten clen strijd verheerlijken
van nationale helden tegen dwingelanden en tyran-
nen. Zij leveren het bervijs dat de dorst naar r.rijheid
zoo oucl is als het bestaan der volkeren zelve.
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en duurzarnen Vrede !

1,,1,)eQzh,kt ín"ítíatíe{. wan d.e f3,, 9,, U,

ïlh,wöleL wíetut, de ínrt emíog u-clrL ï3,eahí,in
Vanaf de belegering van de Duitsche hoofdstad

door het Roode Leger, nam de Belgisch-Sovjetsche
Vereeniging het initiatief om den nakenden val er-
van met klank te vieren. Luidsprekers werder op..
gesteld in den zelel onzer Vereeniging. De heer
burgemeester van Brussel verleende de toelating
yoor het inrichten van een stoet.

+d.{.

Nauwelijks was dan ook den val van BerliJn be-
kend of daar weergalmden triomfantelijk de rythmi-
sche akkoorden van Russische stapliederen en de
nationale hymnen der verbonden legers.

Donderdagavond, 3 Mei, te 6 uur, had, ondanks
den gutsenden regen, een talrijke menigte eraan
gehouden den oproep van de B.S,V. te beantwoor-
den en haar sympathie te betuigen voor bel zege-
vierende Roode Leger dat de vlag' der overwirning
had geptant in het. hart van Berlijn.

Er heerschte een ware feeststemming, die nog op-
klaarde toen een vroolijk zonnetje door de wolken-
slierten heen kwam gloren.

Mevr. Isabelle Blume, voorzitster van de B.S.V.,

opent de plechtigheid met de triomfa,ntelijke aan-
kondiging: << Vandaag wappert de vlag van de
U.S.S.R. op den Reichstag boven het in asch ge-
legde Berlijn: Morgen zullen de vlaggen der Ver-
eenigde Naties over gansch Duitschland wappe-
ren!!>>, waarop een storm van toejuichingen los-
barst.

Daarop wordt het woord verleend aan sprekers
die verschillende politieke strekkingen vertegen.
woordigen, doch die allen eensgezind zijn om huldo
te brengen aan het machtige Roode Leger en zijn
genialen opperbevelhebber, maarschalk Stalin,

Mevr. Isabelle Blume verleent eerst het woord
aan Dr, Gerlo, die namens de weerstandsbewegirg
spreekt in het Nederlandsch. Hij schetst op rake
wijze de rol die het Roode Leger gespeeld heeft
voor de bevrijding der onderdrukte volkeren, en de
beteekenis van den val van Berlijn, Uit zijn rede
haler wij o.a. aan:

Wij hadden gelegenheid in den loop van dezen
ontzettenden ocrlog vele dagorders van Maarschalk
Stalin te hooren, tnaar Been hebben wij met zooveel
ongeduld verbeid als deze van gistéren avond, geen

$i: .:i a:

\:l!::,:,.k:

De menigte uóór het lol;aal oan de B. §. V. bii de oieríng »an clen ual
uan llerlijn.
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hebben wij met zooveel vreugde, zooveol voldoeni:rg
en zooveel oprechte dankbaarheid aanhoord.

De vrienden van de Sovjet-Unie, zij die de Sovjet-
Unie eenigszins kenden, zij die over de Sovjet-Unie
wat meer afwisten dat wat een vijandige en voor-
ingenomen propaganda er over vertelde, hebben er
nooit aan getwijfeld dat het gebeuren zou.

Zij hebben er nooit aan getwijfeld toen het Roode
Leger moesl wijken, toen het zich verdedigde voor
Moskou en Leningrptl, in den Kauka.sus en voor
Stalingrad. Zij hebben er nog' minder aan getwij-
feld toen het Roode Leger terugkwam, na Stalin-
grad, na de verplettering van Hitler,s 6" leger, het
leger dat in Mei L940 België overrompeld had.

Twee vol]e jaren heeff, het geduurd eer de terug-
weg was afgelegd, maar meer dan 2.000 km. schei,
den Stalingrad van Berlijn. Gedurende meer dan 2
volle jaren en over een afsiand van meer dan 2.000
km. heefl het Roode Leger de Hitleriaansche leger.
benden achteruitgedreven, ze voor zich uitgejaagd.
Deze weg, laten wij het nocit verg:eten, is gedrenkt
met hel bloed van honderdduizenden Sovjethelden.
De Duitsche adelaar echter verloor iÍr dezen nooit
gezienen reuzens.rijd pluim na pluim, en nu hij
terug te Berlijn, in zijn nest, is aangeland is de
eens zoo trotsche vogel totaal Bepluimd en smeekt
hij om genade.

Waarde toehoorders, zij die onze hoofds'"ad bezet
hebben gedurende meer dan 4 jaren, die ge-
droomd hadden, in hun hoogmoed, de heele wereld
te kunnen onderwerpen, zij beleven thans iets wat
sedert horderden jaren niet meer was gebeurd:
hun hoofdstad, de hoofdstad van Duitschland, is
bezet, en ze is bezet door die troepen waarvan IIit-
ler eens beweerde dat hij ze totaal had vernie'.igd

- er bleven alleen nog'wat restjes bijeen te vagen

- en waarvan hij later, wat minder pretenieus,
zegde dat hij ze voor immer over den Oeral zou
lerugdrijven.

Dit is het einde van den oorlog en ook het einde
van het Hitleriaansche Dui'uschland. h een waan-
zinnige laatste poging, door een laatste wanhopig
manceuver, heefr, eerst de bloedhond Himrnler en
vervolgens de ersatz-Fiihrer Dönitz gepoogd twee-
dracht te doen ontstaan tusschea de Sovjet-Unie
eènerzijds en onze Angelsaksische Bondgenooten
anderzijds. Vergeefsche moeite. Niets zal de Ver"
eenigde Naties verdeelen als eindelijk het doel ts
bereikt, Zij zttlLer hel fascisme en het Duitsche
m.ilitarisme met \À/ortel el aI uitroeien, zij zullen
alle oorlogsmisdadigers hun verdiende.slraf toedÍe-
nen en de Duitschers verplichtert het onrecht dat
ze de andere volkeren hebben aangedaan te her-
stellen.

En verder: Vandaag zijn wij in massa opgeko-
men om hulde te breng'en aan het machtige Roode
Lege} dat niet alleen den Sovjetbodem maar daaren-
boven Polen, Roemenië, Hongarije, Finland en het
grootste gedeelte van Oostenrijk en Tsiecho-Slo'
vakije heeft bevrijd, aan het Roode Leger dat ge'
durende zoo lange Jaren den hoofdlasl van de Duit-
sche oorlogsmachine heeft in bedwang gehouden en
aan de dappere legers onzer Engelsche en Ameri-
kaansche bondgenooten den tiid gaf om zich voor
het Tweede Front en voor de beslissende veldslagen
in het'\ilesten gereed te maken.

BANDEN MET DE IJ.S.S"R.
Zijn -rede wordt op stormachtige toejuichingen

onthaaild.

Vervolgeas kon den heer Hougardy namens de
liberal partij aan het woord, den heer Vermeylen,
senator, namens de B.S.P., M. Delfosse, gewezen
minister, spreekg namens L,Union Belge Démocra-
tique. Om te besluiten neemt M. Dispy nam,ens de
kommunistische partij het woord. De sprekers we-
ten het allen aan boord te leggen om de geestdrift
der massa tol het toppunt te doen stijgen en allen
werden even. stormachtig toegeJuicht,

De geestdrift stijgt nog wanneer Mevr. Isabelle
Bluine aankondigl dat tr'ernand Jack, die zijn ge-
hechtheid aan de Sovjet-Unie be'-aalde met drie
jaren opsluiting in de Duitsche kerkers, bevrijd
werd. Nadat nogmaals de nationale liederen on-
zer Verbondenen hadden weergah:rd en duizenden
harten de plechtige kadans van het rythrne volg-
den, werden de aanwijzingen g'eg'even voor de volg-
orde der groepeeringen in den stoct.

Onder de talrtjke deelnemende grcepen bemerken
wij de weerstandsbewegingen: O.F., O.M.B,R,, M.
N. I3., enz., het muziekkorps der Invaliden, de tram-
bedienden, Solidariteit, de studenten der Vrije Brus-
selsche Universiteit, de Vereeniging en der Poolsche,
Spaansche, Russische, Joegoslavische en Tsjechi-
sche patriotten, de Postbedienden, de Volksjeugd
en ontelbare sympathisanten ui1 het Brusselsche.
De betooging werd opgevroolijkt door ta^llooze
spandoeken en vlaggen, muziekkorpsen en het zin-
gen van stapliederen.

De stoel richt zich eerst naar du Sovjetsche Mi-
litaire Zending in de Defacqzstraat, r,vaar de Sovjet-
officieren zichtbaar ontroerd zijn door de blijken
van hulde en dankbaarheid die hun voor het Roode
Leger worden betuigd.

Van daar ging het naar de ambassades van En-
geland, Amerika, Tsjecho-Slovakijo en Frankrijk,
waar telkens de nationale liederen dezer landen ge-
speeld werden en de leden der ambessades hartelijk
werden toegejuicht.

Vervolgens ging het naar de Kongr:eskolom, !ívaar

Fernand Jack een krans neerlegde op het graf van
den Onbekenden Soldaat.

De betooging eindigde tenslottc op de Groote
Markt te Brussel waar de h.h. Brr:nÍaut, De Muy-
ter en Catteau namens burgemeester Van de Meu-
lebroecke de stoet ontvingen en vcflÀ/olkomden.

De welgelukte avond werd beslo-en met de uit-
voering van de nationale liederen va.n BelS:ië en
de u's's'R' 

:È :r. *

De B.S.V. drukt hierbij haar dankbaarheid uit
aan de Brusselsche bevolking en de openbare bestu-
ren, die allen getoond hebben de rvare beteekenis
van onze inzichten en ons streven te begrijpen en
deze geestdriftig tegemoet k"'Íamen, waardoor onze
inspanningen met een onverhoopt rukses bekroond
werden.

Verantwooraeluke Ultgever: C. LEJEUNE,
1a' Regentlaan, BruBseI.

DrukkeriJ WELLENS-PAY, Ruy§broecf,atraat, 35, Brussel.


