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DE GROO'fE OFFENSIEVEN IN 1944 EN 1945

De gebeurtenissen van verleden jaar liggen nog
versch i:r he1 geheugen.

Achtereenvolgens worden Karelië, de Oekraine,
Wit-Rusland, de Baltische Staten en de Krim be-
vrijd. Op 7 November 1944 kan maarschafk Stalin
verklaren da1 gansch het Sovjetgebied van vijan-
den is gezuiverd, en dat de strijd wordt voortgezet
tog de totale vernietiging van den vijand.

Het Roode Leger verjar.l,gde de nazis uit Roeme-
nië en Bulgarije, en rukte op in Polen, Oost-Prui-
sen, Tsjecho-Slovakije en Hongarije.

Roemenië, Bulgarije, F inland, en tenslotte ook
Hcngarije verlaten het nazi-kamp en keeren de
wapens tegen hun vroegeren bondgenoot.

Op 17 Januari 1945, ontketende het Roode Leger
en blitz-krieg-offensief dat hem op 15 dagen tijds
van de Weichsel, over \Marschau tot aan de Oder
voerde.

Het laatste offensief dat werd g'ekenmerkt door
het gelijktijdig toeslaan van de Angel-Saksische
legers en het Roode Leger, leidde tot de vclledige
ineenstorting yan Duitschland.

Nadat op 2 Mei Berlijn werd ingenomen door het
Roode Leger, brokk'elde alls georganiseerde weer-
stand geleidelijk af. De nazi-afgoden werden van
hun voetstuk geslagen. Op 7 Mei werd de vooraf-
gaandelijke kapitulatie-akte onderteekend.

Op 9 Mei kondigt maarschalk Stalin aan het
Sovjetvclk het officieeie einde aan van den Natio-
nalen oor,1og.

DE BRONNTiU VEN DE OVERWINNINGEN
DER, SOVJETS

lVelk waren de fundamenteele oorzaken van deze
zoo volledige als afdoende overwinning?

Deze waren veelvuldig. Eigenlijk zijn zíj terug' te
brengen tot een komplex van oorzaken, die op el-
kaar een bestendige wisselwerking' uitoefenden en
onderling van elkaar afhingen:

1u Het belang van het Achterland.
Het sukses van een moderne oorlog hangt niet

alleenlijk af van een machtig georganiseerd leger,
maar evenveel van de ontwikkeling der moderne
nijverheid.

In het eerste Vijfjarenplan schiep de Sovjeiregee-
ring: de basis voor een modern industrieel systeem
en bevorderde het proces van de omvormin8: van
€en zuivere landbouwstreek tot een nijverheidsland.

Met het tweede Vijfjarenplan werd de mangel
aan geoefende teghnische krachten verholpen door
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De rnenschheid

heeft een eereschuld

teÉíenover de Sovjetvolkeren

de massaopleiding'van nieuwe kaders, die volstrekt
noodzakelijk waren, gezien de g:eweldige deaen_
tralisatie van het nijverheidsstelsel, die nog werd
versterkt tijdens het derde Vijfjarenplan. Oit slootin zich dat de nijverheid verspreid werd over de
onmetelijke gebieden van de U.S.S.R., bij voorkeur
in de nabijheid van de grondstofbronnen. bit bracht
terzelvertijd een vereenvcudiging en verlichting
mgde voor heL vervoerstelsel. Ook bleven deze nij--
verheden, ver in het achterland der Sovjets, buiten
het berc'ik van de vijandelijke luchtaanvallen.

Het Roode Leger had hier dus eel goede bevoor_
radingsbasis, die het toeliet den oorlog voor te zet-
ten, indien hel de nijverheidscentra van Europeesch
Rusland verloor, wat inderdaad gedeeltelijk gtbeur-
de: de Duitschers bezetteden streeken di; 20 %van de Scvjetnijverheid omvatteden (die evenwel
vernietigd werd vóór zij den DrÍischers in handen
viel ).

Het verlies dezer nijverheid werd echter ruim-
schoots vergoed door een grootere rationali,satie,
meer werkuren, de onder,linge wedijver en de bewe-
ging der « Tweehonderd Percenters >>.

De bewering dat de levering van Amerikaansch
materiaal de U.S.S.R van den ondergang zou heb-
ben gered houdt dus in het geheel geen steek. De
aanvankelijke leveringen van de U.S.A. aan de
Sovjet-Unie waren uiterst gering, en konden trou-
wens niet toereikend zijn vermits de U.S.A. nog
haar eigen leger en dit van Engeland volledig. moest
uitrusten. Zoo was de levering van Amerikaansche
tanks in het eerste oorlogsjaar juist voldoende om
één veldslag te leveren, en nochtans, een jaar duurl
365 dagen, en al deze dagen werd er zonder ver-
poozen gestreden. Wel moet erkead worden dat de
leveringen van Amerikaansch en Engelsch mate-
riaal, vooral in de laatste jaren de schiLterende
Sovjet-overwinningen hebben mogelijk gemaakt, er
den oorlog beduidend hielpen verkorten, Trouwens,
de overwinning op de nazis is de gemeenschappe-
lijke vrucht der geallieerde inspanningen, en niet
het resultaat van een enkele, alhoewel er een zeke-
re graduatie moet erkend worden.
-Een andere, niet minder belangrijke oorzaak was
de samenhang tusschen de verschillende nationali-
telien en de afwezig'heid der klassetegenstellingen,

'twee dingen die vooral het bewijs leveren van de
deugdelijkheid van het SovJetstelsel, dat de mass&,s
tot een onverbrekelijk blok vereenigde, en als
één man achter de regeering schaarde,
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2" H'et kontakt tusschen leger en mass&,
Het leger in de U.S.S.R. staat niet afzijdig van

het maatschappelÍjk en poUtiek ileven. Integendeel,
daar het niet oe belangen eener kaste of eener klei-
ne minderheid verdedigt, maar wel van de massa,
blijft het hiermee innige voeling houden. Zoo spron.
gen eenheden van het Roode Leger bij op die plaat-
sen waar de produktieslag' moest gewonnen wor-
den, hetzij in de werkhuizen, hetzij bij het binnen-
halen van den oogst. Het Roode Leger zelve had
een opvoedende en kultureele rol te vervullen door
het verstrekken van technisch en gewoon onder-
richt.

tr'abrieken, schouwburgen en kolchozen namen
het patronaat over eenheden van het Roode Leger.

3o I)e Vorming: ven de Roode solalaat.
De Roode Soldaat is niet langer de onwetende

moezjik uiL het tsarenieger.
Hij krijgt niet alleen een militaire opleiding, doch

ook een kultureele, en bovenal een politieke, want,
zoo in andere landen het ,leger uit het politiek leven
gesloten wordt, is men,in de U.S.S.R. van oordeel
dat het politiek gewéíen de kracht van het leger
uitmaakt. De verbetenheid waarmee de Roode So1-
daat gestreden heeft, is er he1 bewijs van.

Men hecht er in de U.S.S.R. een groot belang aan
da[ men het soldaat u'orden niet aanziet als ee:l
dwang, maar we] aLs een eereplicht. Men wil be-
wuste strijders. Daarom bestond er voor den tror-
log een wet die vrijstelling van den dienst voorzag
voor degenen die om godsdienstredenen bezwaar
hadden tegen de militaire dienstplichf. Deze wet
werd tijdens den oorlog'afgeschaft, omdat er sinds
1937 niemand nog gebruik had van gemaakt.

40 Vorming der Kaders.
Hieraan wordt groote aanddcht besteed. In 1939

waren er 17 Roode Militaire Akademiën voor de
vorming van officieren.

De eenige test die in aanmerking wordt geno-
men voor de bevordering, is de verdienste, en niet
de ouderdom of de iaren dienst. Hierdoor kan de
eenvoudigste soldaat tot de hoogsie graden opklim'
men. Ieder krijgt de gelegenheid zijn kennis en aan-
leg te toonen en initiatief aan den dag te leggen.
Hierdoor is het te verklaren dat er in het Roode
.Leger generalen te vinden zijn van 27 jaat.

De tuchl in het leger is niet te vereenzelvigen
met de hondsche, vernederende Pruisische tucht.
maar veeleer een vrijwillig aanvaarde, resultaat
van het wederzijdsch begriipen van overste en on-
derhoorige, en het inzicht vaa ieders rechten en
plichten en het gemeenschappelijk dcel.

5o Stratogie en Taktiek.
De strategie van het Roode Leger, is zooals over'

a.l elders, beheerscht door het grondbeginsel: de
vijandelijke strijdkrachten te vernietigen. Zijn stra'
tegie is echter zorgvuldiger, omstandiger uitge-
werkt en niet gebaseerd op metaphysische begrnse-
len of routine, maar in'.egendeel gesterkt door de
dialectische kennis zijner leiders.

De Duitsche taktiek kon bij het begin van den
oorlog als volgt bepaald worden: een zwakke plaa.t6
zoeken in de vijandelijke linies, deze vervolgens be-
stoken met duik-bommenwerpers en artillerievuur,
vervolgens doorbraken met gemechaniseerde strijd-
krachten gevolgd door infanterie, de doorbraak uit-
buiten, zich openspreiden achter de vijandelijke li-
nies, insluiten en vernietigen. Deze taktiek was in
Polen en op het Westelijk front, steevast met slrk-
ses bekroond.

Welke taktiek stelde het Roode Legel' hier tegen-
over ?

De verdediging werd gebaseerd op de diepte.
Toen de Duitschers hun blitzkrieg tegen de

U.S.S.R. begonnen, trokken de grenstroepen der
Sovjets terug en vereenigden zich met de strijd-
krachten die dieper achter bet front opgesteld'Jva'

ren. Naarmate de Duitschers oprukten, trokke:r de
sterker wordende Roode Legertroepen zich nog im-
mer terug', en groeiden meer en meer in kracht en
weerstand. Iedere meter gronds werd slechts na
'bittere gevechten prijsgegeven. Onderwijl g"ing de
mobilisatie in vollen Bang. De §ovietstrijdkrachten
vermeden met deze taktiek de insluiting, en brach-
ten tevens den vijand hevige verliezen toe. Hoe ver-
der de nazis oprukten, des te sterker werd de te'
genstand. Kortom, de verdedigingsstrategie der
Sovjets was gegrondvest op de volgende begirxe-
len: tijd winnen, de vijand uitputten, de voorwaar-
§en scheppen voor de latere suksesvolle tegenoffen-
sieven.

De nazis hebben later gebruikt gemaakt van de

benaming << elastisch front >> om hun nederlaag te
maskeeren. De Sovjets echter, pasten een ware
elastische taktiek toe. Terwijl zij in volle verdedi-
ging waren, wisten zij iedere verslapping of dood-
t"oofen aer vijandelijke offensieven uit te buiten
dodr een ,onmiddellijke offensieve operatie. Getuige
daarvan het tegenoffensief te Moskou, het herove'
ren van Tichvin, Rostov, enz..

Soepelheid, oorspronkelijkheid, wars va,n alle ver-
ouderàe militaire dogma's, zijn de bijzonderste ken-
merken van de taktiek van het Roode Leger;

De strategie van de verdediging in de diepte mag
echter aog zoc meesierlijk zijn, er moet fataal een

einde aan komen, want er bestaat een grens aan de

terugtrekkende mogelijkheden.
Dit was ook de meening van maarschalk Stalin'

de opperbevelhebber, toen het Roode Leger terug-
EeptóoiA was tot Stalingrad aan de Volga'
" 

u a:t" verder terugtrekken zou gevaarlijk zijn »,

verklaarde ïuJ.
Men had hót maximum gehaald uit de strategie

der verdediging, de tijd was gekomen voor de of-

f ensieve, krijgsverrichtingen.
Sta.lingradls het kriterium en uitgangspunt van

""r, """Ë 
non-stopoffensieven die getuigen van de

meesterlijke strategie der Sovjets'
Tevergóefsch zocht Hitler redding in visioenen en

bluff, zïjn generalen waren hun houvast kwijt'
want geón ànkele situatie kwam overeen met de

citaten van hun handboeken.
Tevergeefsch wijzigden zij, toen zij waren temg'

r"*à"oó tot de Wéichset, hun strategie van de

frl*i#uf" verdediging der frontlijn in de maximale
verdediging in de diePte.

oe Sövjóts past€n hun strategie, die geen dogma

is, aan de-ze <<-nieuwigheid » aan. Het resultaat was

;;" ó;;"g van de wlicrrsa naar den oder, en tén-

.Ëlt"'r"iíd" de synchronisatie van de operaties

à"iï"":Ài."ire en àu Westersche strijdkrachten tot
de aefinitieve verplettering: van de eens zoo ge'

vreesde Wehrmacht.-N;;; 
het meesterlijk beleid van maarschalk

5à6 opperbevelhebber van het Roode Leger'

"p[!iit 
ààn tirans terecht van de Stalinistische

strategie en taktiek. 
* n *

In het kort samengevat, waren de voornaamste
oorzaken van de overwinning van het Roode Leger:
fr"i "u"li"rt.nde 

mi.litaire overuricht der Sovjet5 ls

te danken aan het Sovjetregime, aan zUn voor'
;;"àA;;;i, ziin vooruitstrevenden geest' zijn socia-

iistisc"ne t<uttuur en maatschappelijken iouw; de

zeXerireia die iederen strijder, iederen arbeider" ie-

à"r"" to"" bezielde mede te helpen aan de overwin-

"i""' au scheppende en levenwekkende geest var
i"iiïiti"i en v-erantwoordelijkheid; de strategie en

taktiek, die, wars van allé slenter en sleur' alle

Jà."iiiilrt"aàn van tÍjd en ruimte wist uit' te bui-

iïiï-ài t"-teid en óe'stoutheid van de strijders;

"uïL."""a 
op wiskundige -berekening' clie niets

íit"t"arr= had met roekeloosherd 
(r.eruorg bt:. g.r
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De organisatie der geneeskunde is innig verbon_
den met de sociale en ekonomische probleàen en
met het onderwijs.

Hoe uiteenloopend de gestelde vraagstukken ook
mog:en zijn, de eerste vraag die we ons moeten
stellen bij alles wat de S. U. betreft, is deze : hoe
wa.s de toestand in het tsarenrijk, hoe was hij na
I Jaren oorlog in 1917 en hoe was hij na 20 jaren
Sovjet-regime op het einde der dertiger jaren ?

Een dergelijke vergelijking toont onmiddellijk
aan hoe reusachtig groot de be,reikte resultatàn
zijn en belet ons tevens de klassieke fout te begaan,
n.I.: Sovjet Rusland van 1g41 te meten me1 West-
Europeesche maatstaf en te beslulten dat er nu
u'erkelijk toch niets zoo buitengewoon verwezen_
lijkt werd.

Universiteiten, wetenschappelijk onderzoek en
een behoc,rlijke geneeskundige verzorging waren in
het tsarenrijk alleen in het bereik vàn àe hoogere
burgerij en den middenstand.

De geneeskunde stond allerminst in drenst van
het volk.

Er waren distrikten met 1 dokter voo,r 40.000 in_
woners, omdat de Universiteit voorbehou.den was
aan rijkeluiskinderen.

Officloel (in werkelijkheid zal het percentage
w'el noogi€'r gewe€st zijn) leed 26 /o der bevolking
aan een besmetteliJke ziekte.

In L912, werden 7 miljoen gevallen van typhus
cn 3 miljoen gevalJen van tuberkulose en syptritis
opgoteakend (in feite was de toestand veel órger).
De kinderste,rfte was buitengewocn hoog. Ze be_
droeg voor de periode 1902-1-911: Z4a peí drrizend,
en zooals u weet geeft cle kinderste,rfte in een land
een trouw beeld van den algemeenèn hygiënischen
toestand en ontwikkeling. óe meeste 

-ziigetingen
sterven inderdaad aan gastro-enteritis oi Oai*_
infektie die veelal het gevolg is van ccn verkeerde
voeding.

Aldus was de toestand in 1g14 even vóór den
oorlog.

Tijdens den oo,rlog werden de ekonomischc en
sanitaire voorwaarden natuurlijk veel slechter.
. Massaverh rizingen rverkten het verspreiclen van
besmettetijke ziekten in de hand

Va,n de weinige dokters die er waren - en o:tdcr
een dergelijk regiem vooral de plattelandsdokter enzij die hun praktijk niet onder de ar.tistokratie uit_
Oefeyl{gp 

- werden er zeer veel naar het ffont ge-

(naat h"?f

I)e . akademicíen
Filatou, r»ien dui-
zenden soldaten
het le»en ueÍ-
schuldígd" zíjn,

stuurd waar duizenden hun leven lieten.
Thuis blcef de verzorging volledig achterwege of.

rustte, in het beste geval, in de handen der felds-
herren die in het oude Rusland een belangrijke rol
speelden.

Ze stonden iets hooger dans eerste hulpverplegers
maar lvaren geen dokters.

De hospitalen waren verrplicht te sluiten weg'ens
gebrek aan brandstof, voedsel, kleeren, geneesmid-
delen en geschoold personeel.

In dergelijken warboel namen da Sovjets, in 1917,
de macht in handen, en was de erfenis die hun te
beurt viel a,Iles behalve benijderxwaardig. Heel
langzaarn werd et eenige orde gebracht zonder dat
evenwel het enorme belang van een behoorlijke
organisatie der geneeskunde uit het oog werd ver-
loren. Nooit heeft misschien een volk zóó sche,rp
het gemis aan geschoold geneeskundig personeel
gevoeld als de S. U. die haar jonge revolutie verde-
digde tegen de buitenlandsche iíterventie.

Geneesheeren waren, zooals reeds ríitgelegd, zeer
schaarsch in 1917, t€rwijl een gedeelte naar het
bultenland was uitgeweken.

Aan het front bewees alsdan een feldsher on-
schatbare diensten en 2de ea 3de jaarsstudenten
vervulden den dienst van dokter;

De revolutie heeft de interventie overwonnen
Doch de groctste moeilijkheden stonden denr jon-

gen Staal nog te wachten.
Rusland was na de interventie armer dan ooit te

voren, het kon alleen op zich zelf rekenen daar alle
buitenlandsche hulp ontzegd werd en geen kredieten
ve,rleend werden.

Het bestaan van den jongen Staat werd in 1919
bedreigd door een geweldigen overloop van t.yphus.
Het volk was verzwakt en uitgehongerd en een
gorrakkelijke prooi voor de ziekte.

Slechts in 1921 werd de plaag overwonnen. Onder-
tus,schen we,rd den opbouw' der geneeskunde begon-
nen en de organisatie bleef in groote lijnen tot
heden toe ongewijzigd.

In 1928 werd de ontwikkeling der .volksgezond-
heid voorzien in het eerste vijfjarenplan. Een groo,te
voonfitgang'rverd venvezenlijkt in de eigenlijke or-
ganisatie der gezondheidsdiensten.
' Het eerste vijfjarenplan verwezenlijkte de ver-
qrreiding der gezondheidscentra.

Het tweede vijfjarenplan legde meer nadruk op
de hoedanigheid van de verzorging.
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Geneeskunde
de IJ. S. S, R,
door Dr De Racker

; Au*, «T.h,e ïled,9,wtq,ecmo)
Het derde vijfjarenplan stelde zich t,en doel de

verspreiding van de organisatie tot in de uithoeken
van Siberië te verwezenlijken.

Inderdaad, in 1925 liet de hoedanigheid der ver-
zorging nog veel te wenschen over.

De j,o,nge studenten werden in de eerste jaren na
de revolutie te vlug en te gemakkelijk tot dokter
gepromoveerd.

Men legde hun nieuwe examens op, men ver-
plichtte hun zelfs opnieuw college te loopen.

Verplegers en verpleegsters werden aan ernstige
ex&merut onderworpen,

Zij die niet sllaagden, werden naar andere werk-
kringen georiënteerd of als eerste hulp behouden en
kregen het eenvoudigste werk te doen.

Volgende cijfers geven een duidelijk beeld van de
bereikte uitlagen :

Aantal dokters: in 1913, 19.785; in 1940, 120.004.
Aantal polyklinieken vóór 1914 : L230, in 1941:

13.Q00 in de steden en 13.500 op den buiten.
In de hospitalen werd het aantal bedden vervijf'

dubbeld. In 1941 telde men 500.000 bedden in de
steden (in 1907 hadden 36 Ío der steden g'een hos-
pitaal) en 170.000 bedden op het platteland.

Terwijl er in 1913 5lechts 257 geneesheeren en
epidemiologen voor de volksgezondheid werkten,
telde men er 12.000 in 1941, waarvan 1.200 specia-
listen in moeraskoorts, 2.300 epidemiologen en 3.400
bacteriologen. Het aantal geneesheeren zelve is zes
en een halve maal hooger dan voorheen'

Jaarilijks worden er 100 milioen preventieve in-
entingen gedaan.

De sterfte wegens tuberculose is 2,5 maal lager
dan in 1913, dank zij een dicht net van meer dan
1.000 saaatoria en Preventoria.

In 1913 waren er slechts een
tw'aalftal anti-venerische dispen-
saria voor het heele land, terwijl
de prostitutie wettelijk toegelaten
was. Thans is de prostitutie afge-
schaft, er werd een dicht net van
instellingen voor de behandeling
der geslachtsziekten opgericht,
met afs resultaat : het sterfte-
cijfer wegens syphilis tienmaal
minder, en men hoopt kortelings
deze vreeselijke ziekte volledig te
zien verdwijnen. De begroating
voor volksgezondheid bedroeg:
10.300 miljoen roebel in 1940 ;

12.000 miljoen roebel in 1941 ;

16.500 miljoen roebel in 1942.

Het duurt Ianger dokters te vor-
men of verpleegsters te scholen
dan tractoren te vervaardigen. Ge-
leideliJk aan echter, werd de on-
voldoende scholing der eer,ste
koortsachtige jaren verholpen.

Hoe werkt nu de nieuwe organiaatie ?

De verzorging is kosteloos.
Het meerendeel dèr patiënten r,r'erken loor den

Staat of kollektieve ondernemingen.
De winsten van deze ondernemingen hooren aan

de gemeenschap., aan den Staat die erover beschikt
in het voordeel der g'emeenschap. Een deel ervan
gaat naar de industrie en den landbouw, naar het
leger; maar een belangrijk deel blijft voorbehouden
aan sociale we,rken.

Buiten zijn loon in baar geld, ontvangt de Sov-
jetburger sociale en kultureele voordeelen: sport,
schouwburg, boekerijen, koncerten en ook het recht
op kostelooze geneeskundige verzorging.

De g:ezondheidsdienst vormt één enkel hiërar-
chisch stelsel.

Het staat oirder de opperste leiding van den
Volkskommissaris voor Volksgezondheid.

In elke fabrie};, in elke groote orderneming zijn
werklieden aangeduid die er de werkvoorwaarden
onderzoeken, die waken over het gevaar voor onge-
vallen, de hygiëne der loka"len en de reinhouding
ervan,

Deze gewone arbeiders, leeken in de geneeskunde,
staan in nauwe voelin8' met de dckters en verpleeg-
sters.

Vóór 1917 was de geneesheer iemand die buiten
het vclk stond, uitverkoren bij de gratie Gods en
die bij den zieke g'eroepen werd atls het meestal r-e

Iaat was.
Zeker echter kent de dokter de nooden var elken

arbeider, hij verzorgt meestal slechts degenen die
in één en hetzelfde milieu werken; hij kent het ge-
vaar dat er aan zeker tverk verbonden is - hij
wordt er op gewezen door de aangeduide arbeiders.
Aldus kan deugdelijk, prevertief werk gedaan wor-
den, en bestaat er geen kloof tusschen geneesheer
en arbeider.

'Wanneer een dokter bv. een tekort opmerkt bij
de bescherming van de veiligheid of de gezondheid
van den arbeider, zendt hij een verslag naar Mos-
kou.

Daar \ilordt het verslag onderzocht en zoo mo8:e-
lijk wordt aan het tekort verholpen, niet alleen in
het betrokken bedrijf, maar in alle andere dergelij-
ke ondernemingen,

Deze wisselwerking van hoog tot laag, van de

basis tct den top is de grondslag: van het Sovjei-
systeem op. alle gebied, ook op dat der genees-
kunde.

Groote fabrieken hebben een eigen polykliniek
met verscheidene ,lokters. De operatiezaal, X-stra-

Het Institnut Paulou bii Leningrad.
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len, physiotherapeuUsche installatie hooren bij de
fabrick.

Voor verscheidene kleinere fabrieke:t bestaat er
drn 1 dergelijke instelling en op het platteland 1
voor verscheidene Kolchozen.

In Siberië bestaat een rondreizende pclykliniek
die legelmatig terugkomt.

Verder bestaan er nog' een groot aanta,l zooge-
naamde hospitalen, waar elke arbeider een dokterr
naar keuze kan raadplegen.

Ell<e arbeider kan ook, wanneer hij bed:legerig is,
gelijk welke dokter om een huisbezoek vragen.

De vrije keuze blijft steed,s verzekerd.
He1 aaltal huisbezoeken steeg van 391.000 in 1913

tot 23.700.000 in 1941.
Meestal genruiken de arbeiders hun maaltijden

ovcrdag iir de gemeenschappelijke keuken waar een
speciale afdeeling zotgt voor hen die een bepaald
d:ëet mo3ten voJgen.

Sanatcria, rusthuizen, openluchtscholen en voor-
behoedende instellingen djzen als paddestoelen uit
de;r grond. De toelating voor opname in een derge-
lijke inrichting'wordt verleend door dokter en ge-
zondheidsltommissie.

Voor sanatoria werden in 1927 74.200 kostelooze
toelatingen verleend, in 1938 555,000. De patiënten
vvorden naar streken met een zacht klimaat gezon-
den, zooals de Krim.

Iets nieuws is het z.g, nachtsanatorium. Het is
een rusthuis voor herstellenden en degenen die over-
spannen zijn,- 

Ze blijvm aan het werk, maar worden verzorgd;
krijgen speciaal diëet en staan onder Beneeskundig
toezicht.

Deze ilstellingen zijn vooral bedoeld voor de her-
stellenden van tuberkulose.

Ze krijgen licht werk en wenren zich trapsgewijs
aan hun vroeg'er leven dank zij een korteren ar-
beidsduur.

Seclert de Sovjets het bewind in handen namen

is het aantal g'evallen van tuberkulose met 80 7o
gedaald.

Beginstadia. van tuberkulcse worden stelselmatig
bij iederen arbeider opgespoord met behuip van de
miniatuur-radiographie.

De huuroorden en rusthuizen, die vroeger slecht
georganiseerde kommercieele ondernemingen wa-
ren, werden door de Sovjetregeering: genationali-
seerd. Bestuurd'door de vakbonden, nam hun uit-
breiding een geweldige vlucht.

I{et aantal bedden steeg' er van 2.000 in 1913 tot
132.000, zegge 66 maarl meer.

Aan den vooravorld van den huÍdigen oorlog'wa-
ren er meer dan 2.000 sanatoria, 1.200 rrrsthuizen
en ong:eveer 250 <( rusthuizen-voor-een-dag >r.

Ieder jaar oniving:en zij meer dan 6 miljoen per-
sonen.

De Sovjets willen een gezonder volk scheppen,
Laat ons daarom beginnen, zeg,ger, ze - niet met
Adam, maar met Eva. De meeste aandacht wordt
besteed aan vrouwen en kinderen.

Overal zijn er ]<inderkribben en raadplegingen
voor zwangere vrouwen. De werkende vrouw krijgt
bij een bevalling 3 maand verlof met volledig loon
en daarna, gedurende een bepaalden tijcl korteren
arbeidsduur, ten einde de verzorgilg van het kind
toe te laten. Tijdens de werkuren verblijft het kind
in de kinderkribbe de!: fabriek.

In 1913 waren er slechts 6.800 bedden in de moe-
derhuizen en 9 raadplegingen voor kinderen. In
1941 was het aantal bedden gestegen tot 142.000
en ia de steCelijke kinderkribben waren 554.000
plaatsen beschikbaar (4.300.000 in de bestendige en
de seizoenkribben van het platteland).

In 1935 werd overgegaan tot de vorming van
koichos-moederhuizen.

Er werden 17.000 kinderarts3)-l opgeileid en meer
dan 83.000 bedden opgericht in de kinderhospitalen.

De kindersterfte werd op de helft teruggebracht.
(Vervoltt.)

Aan de bronnen der Russische l(ultuur
Het klooster van de Troitsa (drieëenheid) te

Zagorsk, een der merkwaardigste gebouwen uit het
verleder van Rusland, werd tot een Muzeum inge-
richt, waar men aan de hand van de mooiste kunst-
werken en de waardevolste voorwerpen de geheele
geschiedenis van het Russisch volk overloopt.

Het klooster werd opgebouwd rond 1350. De
kicostergemeenschap onderhield de innigste be-
trekkingen met de grootvorsten van Moskou, en
ondarging dan ook in den loop der geschiedenis het
Iot van deze laatsten. Aldus werd het kloo,ster
cveneens door de Tataren belegerd en ingenomen.
De monniken steunden daarop met alle krachtet
den ondernemenden vorst Dmitri Dcnskoi tegen de
'fataren, en maakten het hem mogelijk ih 1380 de
schitterende overwinning van Roelikovo op de
Azitrtische overheerschers te beha-len.

De geschiedenis van het klooster van de Troitsa
is tevens een hoofdstuk in de geschiedenis van den
rechtvaardigen strijd door het Russisch volk gele-
verd tegen de voortdurende rooftochten der Pool-
sche vorsten.

In de XIVde eeuw was het klooster een brand-
punt der Russische beschaving. Daar werkte An-
<.lreï Roeblov, een der bijzonderste ikonerschilders
van Rusiand.

Ook in de Russische letterkunde heeft het kloos-

ter der Troïtsa een groote beteekenis. In de XVIde
eeuw leefde hier Maximos, de Griek, een geleerd
monnik van de klocstergemeenschap van den berg
Athos. A-Ivorens monnik te worden, woonde hij irr
Italië, werd aanhanger van Savonarola en onder-
hield betrekkingen met Pico delila Mirandola en
Aldo Manuci. Deze monnik was niel enkel theoloog,
maar ook philoloog en zijn werken brachten Mete-
Iius Smotritski er toe in 1646 een eerste Russische
spraakkunst te maken.
-Hier leefde in de XVIIde eeuw de Archimandriet
Denis, bekend om zijn epistels aan het Russisch
vorlk, Simon Azarlex, schrijver van het « Verhaal
van de verwoesting van den Moskovietische Staat >.

Arseen Soechanov, die zijn zending naar het Oosten
in 1644-1653 beschreef in zijn werk << Proskeneta-
rion >),

Ír clit huidig Muzeum, waal'van cle'architectuur
duidelijk de kenmerken draagt van de ontwikke-
ling en uitbreiding van het klooster, doorheen de
eeuwen, wcrden nu de bijzonderste perioden van de
geschiedenis van het groote Russische volk terug
opgeroepen. Het Muzeutn van Zagorsk geeft ons
een trourÀ, beeld van de Russische beschaving, zoo-
als deze werd opgerichi door de Russische kunste'
naars en intellektueeler, dool aillen die gestreden
hebben voor hel heil van het volk.



De Verklaring der Belgische Generalert

het g,rootste wantrouwen op te nemen, want er is
een spreekwoord dat zegt i << Pachter als de vos
de passie preekt, hoedt uw garrzen >>.

*{.ï
Uit den brief die luitenant-generaal Michiels,

hoofd van den generajlen staf, er luitenant-generaal
Van den Berghe, in naam van de 33 door het Roode
Leger bevrijde Belgische generalen, aan Maarschaik
Stalin richtte, halen wij o.m. aan:

« Na vijf jaar gevang'elschap hebben wij, officie-
ren van het Belgisch leger, krijgsg'evangenen van
het kamp van Prenzlau, in diepe ontroering en on-
eindige dankbaarheid, ir den ochtend var. 27 ?:príl,
de eerste soldaten van het Sovjet-leger, die hèt
kamp zijn binnengedrongen, nadat zij cle stad

'Prenzlau ingenomen hadden, en reeds een gansche
reeks schitterende overwinningen achter den rug
hadden, ontmoet.

Dat beteekeàde voor ons de bevrijding.
Van dat oogenblik af, mijrheer de Maarschalk,

mochten wij steeds alle aandacht en sympathie on-
dervinden van alle militaire leiders, die ons in den
locp van hun roemvollen opmarsch ontmoet heb-
bea. In enkele uren tijds hebben wij ons rekenschap
gegeven van de groote aandacht du U zelf ons
steeds bewezen hebt, evenals Uw opperste leider,
niettegenstaande U met werk overlast zijt. Wij zijn
zeer gevoelig aan ïIw zorgzaamheid, die U bewezen
hebt tegenover de 33 Belgische generaals, die door
Uw leger bevrijd werden.

fn naam van a.l onze kollega's verzoeken wij U,
de uitdrukking onzer diepste dankbaarheid te aan-
vaarden.

H.et zal wel overbodig zíjn, U te zeggen, mijn-
heer de Maarschalk, hoe pijnlijk de gevangenschap
is vocr oficieren, die ten zeerste aan hun Vaderlanrt
gehecht zijn en die, hoewel zi5 bereid zijn er hun
leven voor te geven, gedoemd zijn tot inaktiviieit,
terwijl de legers van alle naties, die voor dezelfde
zaak strijden, het gevecht kun:len voortzetten. De
gevangenschap is lastiger om dragen, wanneer de
administratie van het . kamp de rechten van den
krijgsgevangene niet erkent, hcewel dit voorzie:r
is door de internationa"le overeenkomsten. >>

en, de lasterkampanie tegen, de Soujet-[lruie
fn ons vorig nummer heeft Mevr. Isabelle BIu-

me-Grégoire in het artikel << Ondermijnerswerk >>

niet alleen op afdoende wijze de lasterlijke aan-
tijgingen weerlegd die door pro-fascistische agen-
ten en andere reaktionnaire elementen, tegen het
Roode Leger en de Sovjet-Unie worden ver-
spreid, maar er tevens de aandacht op gevestigd
dat deze kampanje enkel tot doel heeft een wig
te drijven in het blok der verbonden demokrati-
sche volkeren.

De verklaring der Belgische generalen, die na
verlost te zijn geworden doo,r het Roode Leger,
uitgenoodigd werden een bezoek te brengen aan
Moskou, beteekent nogmaals een striemende 1o-
genstraffing voo,r de tendentieuze berichten van
degenen die het op zich hebben genomen de me-
thodes van Goebbels propagandaministerie over
te nemen en voort te zetten.

Zij willen hiermede twee vliegen in een slag
slaan: eenerzijds de Duitsche wreedheden (die
ll'erkelijk bestonden) van Auschwitz, Maïdanek,
Buchenwald en tutti quanti, alsmede de folterin-
gen, gaskamers en veraschingsovens te doen ver-
geten, om aldus de Duitsche reaktionnairen. en
fascisten de handen over het hoofd te houden;
anderzijds trachten zij hierdoor de machtige, aan-
zwellende stroom van sympathie tegenover de
U. S. S. R. die zich overal manifesteert, in te dij-
ken.

Deze lasterlijke kampanje was begonnen met de
monsterachtige uitvinding van Goebbels over Ka-
tin, kampanje die werd overgenomen doo r de
Poolsche kliek te Londen, die veeleer anti-sov-
jetsch dan anti-nazisiisch is. Ook in cns land zijn
er nog: van deze elementen aanl,vezig, Het zijn de-
zulken die zich nog onlangs gretig'meester maak-
ten van het gerucht betreffende de << verdwijning »

van zekere Poolsche person:liteiten te Moskou. De
bladen die de oogendienaren ziin van deze elernen-
ten hebben dit bericht gepubliceerd, doch nooit
hebben zij de officieele logenstraffin3 ervan door
het Tase-agentschap cvergenomen.

De vrienden van den vrede, en bijgevolg van de
eenheid onder de demokratische volkeren, hebben
er alle belang bii deze en andere berichten met

De viering der overwinning
De dag van 9 Mei zal dengenen die toen te Moskou

ve.rbleven, voor immer in het geheugen gegrift blij-
ven. Duizende en duizende menschen Iiepen zingend
en dansend door de straten. De vroolijkheid was on-
beschrijfelijk. Bij het aflossen van de nachtploegen
in de'werkhuizen, werden meetings georganiseerd
waarbij de redenaars op dezen oven:i'inningsdagi
hun vreugde tot uiting brachten. Een vrouw wier
vier zo;nen aan het front waren, verklaarde : << Ik
had tot mijn kinderen gezegd : komt terug, doch
met de overnsinning'! »

Rond 9 uur 's avonds kondigden de luidsprekers
aan dat Stalin zou spreken voor de mikro. Toen
hij e,nkele minuten later het woord nam, heerschte
er een indrukwekkende stilte onder de duizend-
koppige menigte die de Roode Plaat,s en aanpa-
lende straten overweldigd had.

VoI ingetogenheid luisterde de menigte naar de
rede. Het einde ervan we,rd met een storm van
loejuichingen begroet. Duizenden projekteurs

kruisten hun sLralenbundels om een geweldige
;:oode vlag te verlichten die was vastgehecht aan
een op 800 m. hoogte zwevenden ballon. Wanneer
cle 30 slagen weerklonken van de schoten van dui-
zend kanonnen, verlichtten de duizenden lichtba-
nen der schijnwerpers een reusachlig portret van
Stalin dat eveneens door ballons hoog in de lucht
zwevende werd gehouden, begroet doo,r een onbe-
schrijfelijke hoerra-stemming.

Bij het laatste kanonschot werd de hemel ver,-
licht door veelkleurige lichtkogets, afgeschoten
door vliegtuigen. Gansch den nacht hebben miljoe-
nen rnannen de overwinning: van het Roode Leger
en de Sovje,tvolkeren gevierd.

DID DAG TE BERLIJN
De soldaten van het Roode Leger hebben te

Berlijn in vreugde en vroolijkheid, samen met de
bevrijde ge,vang'enen en weg'gevoelden, de dag der
overwinning gevierd. Gansch terecht waren zij



I DE SOVJÉf.UN|C
gE

-

fier dezen dag, cleze zoo lang door miljoenen
§'trijdcrs van het Roode Leger ver.wachte dag, te
Rerlijn zelve te kunnen beleven.

Zij hebben zich getooid met hun beste unifor-
men en uitrustingsstlrkken, hun tartks en kanon-
nen met bloemen versierd, en op de F rankfurter
Allee werd een geweldige triomfboog opgericht,
veruierd met het opschrift : << 1945 ».

Al de strijders hebben zich naar den Reichstag,
waarop een scharlaken vlag wapperde, begeven
en postten aldaar boodschappen voor hun familie.

Gansch den dag waren de straten der stad het
tooneel van het intense en drukke gekuier van
lustige en zingende Roode soldaten.

De Amhassadeur van de

U. S. S. B.

te Brussel aangekomen
Bij het ter pers gaan ontvangen '"vij vol-

gend Belga,bericht:
<< Michaïl Grigoriëvitsj Sergejev, aangesteld

om de funkties van ambassadeur van de
U.S.S.R. in België te vervutlen, is gisteren-
avond, vergezeld van zijn medewerkers, te
Bmssel aangekomen. De heer Sergejev werd
geboren in 1903. Hij studeerde aan het Insti-
tuut voor Financieele en Ekonomische studies
en aan het fnstituut voor diplomatieke en
konsulaire studies. Na het ambt van I{onsul-
Generaal te Milaan te hebben vervuld, werd
hij in 1940 aangesteld'tot zaakgelastigde te
Athene. Tijdens de laatste jaren was hij direk-
teur van het Kommissariaat voor Buitenland-
sche Zaken te Moskou. >>

fn naam van de Belgisch-Sovjetsche Ver-
eeniging wénschen wij den vertegenwoordiger
van onzen grooten bondgenoot hartelijk wel-
kom. lMij zíjn zeer gelukkig te kunneir vast-
stellen dat de banden die België met de Unie
der Socia.listische Sovjetrepublieken verbin-
den, op d,eze wijze vervolledigd worden en
hechter toegehaald.

Len verklarin! van
het Agentschap Tass

Sinds eenigen tijd verspreiden Engelsche pers-
agentschappen het nieuws volgens hetwelk 15 Pool-
sche persoonlijkheden zouden verdwenen zijn in Po-
len. Onder deze persoonlijkheden vermelden de
Engelsche agentschappen den naam van den heer
Witos.

Aan den anderen kant, verspreiden deze zelfdé
agentschappen het gerucht dat talrijke personen
zeuden aangehouden zijn en zelfs gefusiljeertl door
de Sovjetoverheden van Siedlce.

Al deze geruchten hebben op 2 Mei een debat
uitgelokt in het Lagerhuis.

Het agentschap Tass is gemachtigd te bevestigen
dat de inlichtingen der Engelsche agentschappen
valsch zijn en dat het niet gaat om 15 personen,
doch om 16, erin begrepen generaal Okulitzki, op-
volger van generaal Brod-Komorowski. Al deze
personen zijn in het geheel niet verdwenen, doch
.À/erden aangehouden door de militaire overheden
der Sovjets, onder beschuldiging zich te hebben
overgeg'even aan sabotagedaden achter de Sovjet-
linies, drijverijen waardoor meer dan 100 soldaten
en officieren van het Roode Leger het slachtoffer
werden.

Bovendien werden talrijke dezer personen in het
bezit g'evonden van geheime uitzendposien.

De 16 bedoelde personen werden naa,r Moskou
overg€bracht, terwijl het rechterlijk onderzoek aan
gang is, na beëildiging waarvan deze personen of
meerdgre hunner, vóór het gerecht zullen gedaagd
worden en veroordee d.

Het bericht over de aanhouding van den heer
!\,itos is uit de lueht gegrepen.

Wat de zaak va:n Siedlce betreft, de berichten
dienaangaande zijn insgelijks van allen grond ont-
bloot en zij kunnen enkel ve,rspreid zijn door de
agenten van Àrcisjewski (een gekend Poolsch pro-
fascististhe staatsman, die in de Vereenigde Staten
verbliJft).

De balans yan. vler jaren striid ,,Íuíï,,..,í_r.,
6u DE PAIÈ,TISANENOORLOG

Een zesde fundanrenteele en nie,L de onder-
schaLten oorzaak der overwinning was de totale,
de algeheele en onverbiddelijke manier waa,rop
de oorlog teggn de nazi-overweldigers werd ge-
voerd. De oproep van Stalin van 3 Juli 1941,
werd door honderdduizenden mannen en vrou-
wen, jongen en ouden beantwoord. Zij vormden
de goed georganiseerde en uitgeruste guerilla's,
die dood en verderf zaaiden ondeir de bezetters.
Zij vormden een bestendige bedreiging voor het
Duitsche << hinterland >>, vernielden de vijande-
lijke verkeersmiddelen en konvooien. Zij vervul-
den als het ware, en dit in de moeilijkste en on-
dankbaarste omstandigheden, de rol van een
tweede front, in afwachting dat onze Wester"-
sche Verbondenen den onmenschelijken druk op
de Sovjetlegers zouden komen verlichten.

De heldhaftigheid der Sovjetpartisanen is dan
ook spreekrvoordelijk gervorden, en vo,rmde een
strekkend, bezielend voorbeeld voor de volkeren
van al de onderdrukte landen.

Churchill bracht ;n volgender termen hulde aan

het Roode Leger en zijn genialen leider: « Het zou
o:rs tallooze jaren.gekost hebben om Duitschland
te overwinnen, zoo de Russen aan de nazis de vree-
selijke slachting niet hadden toegediend die men
thans kent. Ik begroet in Stalin de groote kam-
pioen van een g'root volk, den grootsten leider van
een geweldig volk ». 

* * ri

Het bloedblad is geëindigd, ten minste in Europa.
Het is nog te vroeg om de konkrete cijfers va:r de
wederzijdsche verliezen op te geven. Deze bloedige
balans kon nog niet opgemaakt worden.

Laat oxs hopen dat de vruchtbare samenwerking
en verctanChouding tusschen de vrije volkeren van
de heele wereld ons een nieurve, nog'vernietigender
uitgave ervan zullen sparen. Het is niet alleen den
wensch, maar ook den wil van a,lle demokraten. En
waar een wil is, is een weg'.

VAN DEN BERGHD LEON.

Verantwoordeluks Ult8€ver: C. LEJEUNE,
14, negeDtlaan, Bru8sel.
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