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Het was in den vroegen morgen,
een dezer Engelsche lentemorgens
die baden in een lichten nevel,
toen in de sla,perige huizen
het groote nieuws weerklonk:
« Duitschland heeft den oorlog
ontketend tegen de U.S.S.R. ».

Op hetzelfde oogenblik herin-
nerde ik mij de woorden van den
Joodschen profeet : << De volkeren

die in het nachtelijke duister marscheerden, ontwaarden
eensklaps een schitterend licht. ».

Men was terzelfdertijd terneergeslaten en ver.krvikL. ZiJ
d.ie niet begiepen hadden, zij die niet ÍaOaen wilten begrr3--
pen, zij die blind geweqst, waren, zouden eindelijk de betee_
kenis van dezen oorlog ten volle begrijpen. Al wat men over
de Sovjets en de Duitschers had ui[gestrooid, bleek on-
waar te zijn. De volkeren van de U.S.S.R. waren wel
degelijk vijand n" 1 gebleven voor het nazistische Duitsch-
land. De ooriog zou ernclelijk zijn ware, zijn volle beteekqr§
krijgen, Hij werd in den waren en levenden zin, den oorlog
tegen het fascisme.

Iletzij men op dit tijdperk in bezet gebied of i:1 vrij lanat
leefde, de indruk was tiezelfde, en voor alle'volkeren .was
de reaktie ook dezelfde. Op éen dag, of beter nog, in éen
uur, onderging de atmosfeer en de openbare meeniag een
volledige wijzigirg.

Het nijdige wantrouwen ging zonder overgang over tot
een bijna biind veruouwen. Het was Stalin zelf die er
Europa moest aan .herinneren dat de taak lang elL zwaar
zolu zLjll, doch dat men ze tot een goed einde zou weten te
brengen.

Men ontmoette nog pessimisten die zich afvroegen of net
Roode Leger klaar was, of de U.S.S.R. niel leefde in een
baaierd dre onvereenigbaar was met'den oorlog en zijn
eischen, of het regime riet zou ten onder gaan in den striJd,
doch, merkwaardigerwijze, de gisteren nog almachtige ver-
zinsels werden nu met misprijzen en stilzwijgen beantwoord.
De U.S.S.R., met haar leider en haar prachtig Roode r..eger,
zouden Duitschland overwinaen. Eenieder w&s er inwenalig
vast van overtuigd. Men was voortaan zeker den oorlog te
winnen.

Wat meer is, 'al degenen die tijdens de worsteling een
speciale krachtsinspanning hadden te leveren, nl. de solda-
ten en werklieden, wisten eindelijk waarvoor zij streden en
waarop hun krachtsinspanningen zouden uitloope:r,

In de in oorlog zijnde landen, en o.a. in Groot-Brittannrë,
was het de arbeidersgevolking die zich voor de produktie
passionneerde. Moesten de Sovjets, die op het slagveld ston-
den, niet geholpen worden, en, terwijl zij ongemeten hun
Ieven en rijkdommen offerden, moest er hun geen materiaal
gezonden worden?

Zelfs indien de hoeveelheid opgezonden materiaal niet wa.s
wat rnen wel zou gewenscht hebben, dan zou de oorlogs-
inspanning er toch door gebaat zijn. '

22 Juni was ook irr alle bezette landen een universeel
ontwaken der gewetens. Men had voorzeker dit oogenblik
niet afgewacht om tegenover den bezetter een houding va:1
verzet aan te nemen, doch de oproep van Stalin aan de
« partisanen » ging aan den birnenlandschen oorlog een
totalitair uitzicht verschaffen' Al wat het Russiscn'e volk
zich voorbereidde tQ doen en te ondergaan, is dit niet juist
wat wij in het geniept niet wilden doen of niet wilden
ondergaan ?

lVij zegden: <<Gaan wij onze steden laten vernietlgen?
Gaan wij onze levens offeren op de slaSïelden, zonder eeni-
gen schijn van wellukken ? » Anderen w&ren zelfs veel
verder gegaan met de gedachte dat dezen tegenstrever

slechts oogenschlJnlijk een vijand was en dat wiJ de nt€uwo
orde die tuj met zich meebracht, zonder strijd mo€sten
aanvaarden.

Doch vanuit Moskou klonk een ernstige stem op die .n
eenvoudige woorden het uitzicht van den strijd tot zijn
rechL deed komen.

Stalin richtte zich to! de mannen en vrouwen van zijn
volk met de wodlrden: « broeders en zusters ». - Deze een-
voudige woorden, oud als de menschelijke fqmilie, vonclen
weerklank over de tpheele wereld. In de vier windstreken,
heèft men, als broeders en zusters, samen den strijd aange-
vat. Deze broederlijke bend was de strijd tegen de fasors-
tische barbarij.

Het was niet alleenlijk in Rusland dat de strijders zich
als de broeders en zusters van hun volk en leider zouden
voelen. In de bezette landen, ongeacht de sociale, filosofische
of godsdienstige opvattingen, werden oe menschen wapetL
broeders. Wie zou durven loochenen da.t dit wapenbroeder-
schap een cler beslissende elementen der overwinning was ?

Yataf. 22 Juni neemt den oorlog, dank zij den oproep der
partisanen, een nleuw en íeel nauwkeuriger uitzicht.' Ter-
wijl de soldaten strijden aan het front, bestaat de mogelijk-
herd dat de burgers, dre zich in het achterlend bevinden, ook
strijden, niet alleenlijk dat zij saboteeren of aktief zijn,
maar dat zii strijden.

In al de landen van Europa wordt heg maquis georgani-
seerd. Het is nret meer met verspreide krachten dat men
Legen den bezetter strijdt, doch het is een werkelijk leger
dat zich vormt, hetwelk op den dag van de beslissende
worstelin8, zicn' zal vereenigen met het regelmatige leger
in den eindstrijd, na zicl] Ín het verborgene te hebben voor-
bereid.

De generaler hebben overal het aandeel dat de partisanen-
legers in den stnjd nebben genomen, meer dan voldo€nde
tof tóegezwaaid om hier nog lerug te komen op de waarcle
hunner formaties.

22 Jvní was ook de dag waarcp de U. S. S. R., en
met haar de andere naties, de sloodheid en de kracht van
den vijand hebben gemeten, alsmede de grootheid van de
taak die samen moest verricht worden.

Het is niet met een licht gemoed, noch onbewust dat de
U.S.S,R. den handschoen heeft opge:romen. Met de intrede
van de Sovjet-Unie in den oorlog, zou aan de volkeren een
drepere kennis worden gebracht van het Hitlepiaansche
Du,tschland. De sncodheid, de kracht, de sluwheid, de bar-
barij, de domheid, de wreedheid zullen worden uitgestald en,
goedschiks of kwaadschiks, zal men verplicht zijrr z.e te
kennen. Met den slag regelt ieder zijn daden naar ziJn
kennisse:r, Men zou er nooit in gelukken nazi-Duitschland
voltedlg te overwianen zonder het goed te kennen.

En daar de wereld moet gered worden van de verschrik-
king die het eerst door de U,S.S'R. werd veropenbaard, zal
de in het Oosten begonnen oorlog zich voortzetten en uit-
breiden. Men weet dat om Duitschland te overwinnen, men
de kracht moet hebben om de steden plat te branden,
fabrieken te vernietigen, op eigen grond vertwijfeling en
dood zaaien, het werk beschadigen dat het leven e€ner garL
sche generatie heeft gekost. Doch men weet ook dat dit
alles cle losprijs is van de overwinning van den geest en Ce

beschaving op de donkerste barbarij. Gesterkt door deze
kennis zullen de volkeren niet meer aatzelen om gebouwen
en menschenlevens op te offeren, ten einde den Mensch
en de wereld te redden.

Wiet ziet den omvang niet die den oorlog neemt en hoe
de 22" Juni niet alleen zijn draagkracht uitbreidt tot de
grerlzer. van den Oeral, doch tot de uiterste uiteinden der
wereld... En de geest rust een poos, gelukkig dat het ge-
meenebest van de wereld verrijkt is.

Op 22 Juni, bij het krieken van dezen lentedag' is een

zesdi van de wereld door haar liiden en strijd i:r de groote
menschelijke familie opgenomen, die zij' meer dan wie ook,
het onbegrip der naties ten spiJt, had gediend.

(Zie oer»olg blz. E.)
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Eun ïnruuilllr [ii BBn Usilsnltuaardiugll utriaarilafl
Hitler, dank zij een grondige voorbereiding tot den oor-.

log, rvas erin gelukt bijna heel West- en Midden-Europa
onder de knie te krijgen,. zonder èrnstigen weerstand te
ontmoeten. Alvorens echter het volle gewicht van zijn milr-
taire macht tegen het « perfiede Albion >> te richfen, besloot

. hij eerst af te rekenen met de Sovjet-Unie, ten einde zijn
Oostergrenzen te vrijwaren en zich te voorzien van de on-
ontbeerlijke grondstoffen voor het voortzetten van zijn
misdadigen roofoorlog. HiJ spekuleerde hierbij vooral op de
zoogezegde fragiliteit van het Sovjet-regime, op de zwak-
heid van haar oorlogspotentieel, van haar leger, de verdeeld-
heid in het achterland, en de politieke isolatie van de
U.S.S.R. als gevolg van de politiek van Miinchen en vaD
den Volkerenbond onzaliger*na*gedachtenis.

' Aldus ontketende Hitler op dien gedenkwaardigen 22 Jtrnt
1941, zijn verraderlijken aanval op het land van het Socia-
lisme, van welks weerstand voortaan het lot van de wereld
zou afhangen.

Tot dan toe ongeslagen, in vollen overwinningsroes, met
twee jaren ondervinding inzake moderne oorlogvoering en
een plotse, onverwachte aanval op een vreedzamen tegen-
stander: dat waren de troeven die Hitler trachtte uit te
buiten om 'n snelle overwinning te behalen op de Sovjet-Unie.

Het Duitsche plan was erop berekend, de drie groote
mobilisatiecentra van het Roode Leger, nl.: Lenir,grad,
Moskou en Kiëv, te bereiken, alvorens het Roode Leger
zijn geweldige hulpbronnen aan manschappen en materiaal
kon mobiliseeren. De nazis werden hierin praktisch bijge-
staan door de Finnen, de Hongaren en de Roemenen.

Ten einde ook maar niets aan het toeval over te laten en
des te onmeedoogender en sneller toe te kunnen slaan, had
het nazi-opperbevel 157 infanteriedivisies uit Frankrijk, die
moesten gebruikt worden voor de invasie van Engeland,
overgebràcht naar het Oostelijk front.

In totaal gebruikten de nazis bij hun aanval tegen de
§ovjet-Unie dertig gepantserde divisies en twee honderd
divisies infanterie, die samen meer dan drie millioen eerste
linie-troepen vertegenwoordigden, en ong:eveer drie kwart

. millioen troepen van de hem verbonden vazalstaten. Deze
ftonttroepen waren geniggesteund door vier millioen man
Dui,tsche reservetrbepen, Daarbij waren alle be§chikbare
Duitsche schepen, behalve de drie kruisers die in E ranscne
havens lagen (en die er later in gelukten te ontsnapte:1),
samengetrokken in de Baltische Zee.

Niettegenstaande al deze voordeelen en het tijdelijk over-
wicht in manschappe:l en materieel, nam, vànaf den aan-
vang, d'en oorlog in het Oosten een heel andere wending
dan deze in het Westen. In plaats van-een ordeloos e:r
chaotisch terugwijken zonder ernstigen tegenstand, wist
het Roode Leger de uitzonderlijke moéiliikheden Íe
overwinnen. Het leverde hardnekkig strijd, verdedigde iede-
ren duim gronds en bracht den vijand slagen toe die hein
zijn bezinning deden verliezen,

Tijdens de eerste dagen var den strijd r,varen het de
Roode Grenswachters die, voóraleer het eigenlijke Roode
Leger in aktie kon komen, het volle gewicht van den aanval
kregen te verduren.

De Duitsche aanvallen in het Centrum van de rivier de
Bug, (Polen) en de Duitsch-Roemeensche aanvallen Iangs
de rivier de Pruth (grens tusschen Bessarabië en Roemenië),
die erop gericht waren het Sovjet-grondgebied in €en reeks
strooken te verdeelen, werden aldus ingedijkt en hun doel-
stelungen verijdeld. Doch in Litauen, waar de latere maar'-
schalk en in 1944 gesneuvelde Thjerniachovski eer zoo
heldhaftigen weerstand bood, moest het Roode Leger wijken.
fn deze §ektor, die het zwakst verdedigd wa-s, veroverden
de Duit'schers weldra Vilna, waarmede zich een insluiting's-
g:ëvaar afteekende voor de Roode troepen die in den sektor
van BresLlitovsk en lrings de Bug. de nazls in bedwang
bleven houden,

Daar de SovJetstrategie, voorn&melijk was -gegtondvest
op een in de diepte uitgewerkt strategisch plan, waarbiJ
het Roode Leger, onderwijl het t^'ugtrok, progressief aan
krachten won, dank zij de progressieve koncentratie der
troepen, de aanpassing'der oorlogsproduktie en de aar gang
zijnde mobilisatie, terwijl de tegenstander zich uitputte, als-
mede op een maximalen weerstand, gepaard met taktische
Dffensieve operaties, ontruimden de Roode'troepen geletde
lijk de door den hevigen viJandeliJken druk bedreigde
streken.

Ten zuiden'van de PrÍpet-moerassen, bij Lvov, en lanBs
de rivier de .Prutli, bleven de Sovjets echter .verschillende
weken stand houden. Doch, toen het Noordelijke Sovjet-
leger, onder den bestendigen vijandelijken druk steeds
moest wijken, zou hier ook langer stand houden het gevaar
voor insluiting hebben meegebracht, Het Roode Leger
plooide zich toen terrg op nieuwe stellingen ten westen va:r
Kiëv en Odesse.

Onderwijl ontketenden de Flnnen, samen met de Duit-
schers, een aarval tegen Viborg, op de Karelische landengte,
en in het Noorden tegen Moermansk.

tta

Het Roode Leger was verdeeld in drie legers. Het Noor-
delijke stond onàer het bevel van Vorosjilov, dit van het'
Centrum onder fimosjenko, en dit van het Zuide:l onder
Boedionni. Stalin was aangesteld tot opperbevelhebber.
Deze leiders, die sinds de Revolutie een rijke militaire on-
dervinding hadden opgedaan, .stolden voor een geweldige
en uiterst verantwoordelijke taak geplaatst.

De Duitschers bleven snel opnrkken, doch het rythme
minderde, waardoor de verwezenlijking ven hun plan. vóór
de mobilisatie van het Roode Leger, gedeelteliJk mislukte.
De Sovjet-strijdkrachten die de insluiting vermeden, bleven
dus in hun geheel intact. Het feit dat zij geweldige deelen
van hèt Sovjet-grondgebied moesten prijsgeven, werd ech-
ter gekompenseerd door de ong:ewoon hooge verllezen die
den vijand werden toegedrend, dit zoowel aan manschappen
als aan materiaal. 

r * r
De nazis die op een gemakkelijke prooi en een rijken buit

hadden gerekend, werden in hun verwachtingen teleur-
gesteld.

Op 3 Juli, zond Stalin langs de radio een boodschap aan
de Sovjelvolkeren, waarin hiJ een oproep deed'voor het
toepassen van de << verbrande aarde ».

<< fn de bezette streken moet het leven voor den vijand
en zijn medeplichtigen, onmogelijk gemaakt worden. ZIJ
moeten opgejaagd en vernietigd worden, en al hun maat-
regelen in de war gestuurd >.

Deze oproep werd loyaal beantwoord. Àl wat achter
moest bliiven werd veraietlgd en in plaats van buit te
vinden, kregen de nazis af te rekenen met een meèdooEen-
loozen partisanenoorlog in hun « hinterland », t.t.z. als het
ware een tweede front van.niet te onderschatten afmetiyr-
gen, waarte{en ziJ een regelmatig en bestendlg leg'er moes-
ten in lijn brengen. 

.. I
De Duitschers stelden alles in het werk om de overzlJde

der Pripet-moerassen te bereiken. ten einde de verbinding
van hun noordeliik met hun zuideliik leg'er te venÀrezen-
liiken en aldu"q een onEebroken front te vorrnen. Zij deden
al het mogeliike om Moskou te berelken largs Smolenrk.
Hoewel de Sovjet-strijdkraehten ten oosten dezer stad, zich
ha.dden moeten tenrgplooien, hield TimosJenko er de hazi§
een volle ma4nd in bedwang en dwong ze zelfs meer dan
eenmaa.l tot de verdedisirc. door, voor het eerst ln dezen
oorlog. offensieve verrlchtlngen ult te voeren, dle van
kapitaal belang warèn om het vijandelijk potentieel te ver_
minderen en tjjQ te winnen voor den komenden strijd om
Moskou, tZie neyuolll hlt-. 4-5,)



De Noord-Ossetische autonome republiek maakt deel uit
van de Russische F'ederatieve Socialistische Sovjetrepubliex,
en is gelegen aan de noordkant van de Kaukasische berg-
keten. Zij beslaat een oppervlakte van ong'eveer 6.000 kmz,
met een bevolking van 330.000 inwoners of 55 per km2.

Vóór de Revolutie was Noord-Ossetië een verachtede
landbouwstreek, niettegenstaande haar ondergrond fabelach-
tige rijkdommen bevatte. De nijverheid was stiefmoederlijk
ontwikkeld; trouwens de plaatselijke bevolking trok er
praktisch geen nut van. De voornaamste industrie, deze
der niet-ijzerhoudende metalen was in harden van vreem-
den, de die arme, ongeletterde, door middeleeuwsche Mos-
lemwetten geregëerde bevolking, ongenadig uitbuitte.

Kosta Sjetagoerov, beroemd Ossetisch pc)ëet, maakte in
zijn geschriften de wraakroepende armoede van ziin. volk
bekerd.

De herwording van Ossetië, de ver'í/ervlng van zijn vrijheid
en gelijkheid met de andere volkeren is nauw verbonden
met de namen van Kirov en Ordzjonikidze, die het volk uit
het gebied van de Terek en van Ossetië leiding gaven ln
den strijd voor de instelling der Sovjetmaeht.

EEN BLOEIIUND LI\\[D
In den loop van zijn autonomie, werd de bezaaide opper-

v)akte in het land verdubbeld, in vergelijking met deze van
vóór de revclutie. Met het tot stand komen van de kollek-
tieve hoever (99,5 % van alle hoeven zijn gekollektiviseerd),
ontwikkelde zich een machtige landbouwnijverheid.

Bij het uitbreken van den oorlog in 1941, waren er negen
machine- en tlaktorenstations, met honderden tíaktoren, 85
maai-dorschmachiaes en andere machines.

Tijdens het tweede Vijfjarenplan vergrootte de veestapel
met 7O,3 Vo.

De kollektieve hoeven der republiek bouwden acht hydro-
elektrische stations. Naar het voorbeeld van de bouwers
van het Ferghana-kanaal, in Centraal Azië, bouwden rle
Noord-Ossetische Doeren het Tsalik-besproeiïngskanaal, dat
naar M. Mikojan werd genoemd. Dit kanaal is ongeveer
6ó km. lang. In 16 dagen tijd was het ldaar, zonder dat het
werk in de velden er onder leed.***

Zooals reeds gezegd, bestond er vroeger omzeggens geen
nijverheid in Ossetië. Zijn natuurlijke rijkdommen bleven
braak liggen

Toen het Sovjetstelsel werd ingevoerd, kwam hier echter
spoedig veranderrng in. Van 1924 tot 1941 werden meer
dan 300.000.000 'roebel besteed voor de ontwikkeling der
nijverheid in Ossetië.' In Januari 1941 bestonden er 1169 industrieele onderne-
mingen, inbegrepen 174 grootere. De zink-elektrolytische
en zwavelzuur-fabriekea werden met de modernste machines
uitgerust.

De zwavelznur-afdeeling van de << Elektrozink »-fabriek,
werd in 1936 in uitbating g'enomen; thans staat zij aan den
eersten rang van dergelijke ondernemingen in de Sovjet-
Unie.

In 1941, droeg de Noord-Ossetische nijverheid 86,3 % bij

fn de noordelijke siktor waren de nazis er ondertusschen
in gelukt door te breken tusschen het Peipus- en het llmen-
meer. Het Robde Leger was verplicht Estland te ontruimen.
Iret gevaar naderde de poorten van Leningrad. Vorosjilov
wa^s ook verplicht Viborg te ontruimen. De frontlijn werd
hierdoor verklei:rd, zoodat alle beschikbare mannen konden
gebruikt worden voor de verdediging der stad.

In .den zuidelijken sektor woedden de gevechten met
evenveel kracht. Boedionni had zijn leger àchter den Dnjepr
in veiligheid gebracht. Odessa bleef echter weerstand bie-
den, er het zou langen tijd een doorn blijven in het vÍeesch
der Duitsch-Roemeensche troepen.

Kiëv beet ook ferm van zich af. Twee wijde omsluitings-
bewegingen, langs het noorden en het zuiden, algmede een
frontaanval, zouden echter over het lot der stad beslisse:L
Op 21 September, viel Kiëv en vierden de nazis hun eerst€
groote ovenviruing,

Qp 2 Oktobep spoelt Eitler alle troeven uit om de ver-
fledig;ingslijne4 fgnd Moskou [e brokon,

E T.U N I E

tot de behoeften van .de Republiek,
tegenöv.)r 24 /s v6ór de Revolutie.

De industrialisatie van Nocrd-Ossetië
is hoofdzakelijk gegrondvest op zijn
onuitputtelijken rijkdom aaa mineralea
en grondstofbronnen. Op het kleine
giondgebied dezer republiek zijn 'meer

dan honderd variëteiten van- minerale
neerslag te vinden.

In den zomer v&n 1942 vielen ,le
Duitschers binnen in de vnrchtbare vet-
lei van den Koeban, stootten door tot
de uitloopers van het Kaukakusgebergte
en deden hun intiede in Noord-Ossetië.
Verder kwamen ziJ echter niet. tn
Dzjoozjikov (Madikavkaz) werd hun
een vernietigende rr-ederlaag toegediend
door het Roode Leger. Dit was het
voorspel en de voorbereiding die bij-
droeg tot de zege van Stalingrad.

Duizenden Ossetische burgers hielpen
bij het bouwen der versterkingen. Zij
vormde brigades van Volkswachters en
opruimingsafdeelingeh. Het Roode Leger
werd doeltreffend geholpen door de par-
trsanen die zich verstopten in geheime
rotskeldórs, achter de vijandelijÉe [neis.
Tegen het einde van 1942 was Noord-
Ossetië volledig gezuiverd van vijanden,

De scholing der industrieJrJ ï"*o"o - van het grootste
belang voor Ossetië - hield gelijken tred met de ontwikke-
ling der nijverheid.

De republiek had een enorme taak te vervrrllen met het
uitroeien van de ongeletterdheid, een der erfeni,ssen van het
tsarisme.

Dank zij lofwaardige inspanningen werd het analfabetis-
me zoo goed als geheel uitgeroeid. Er zijn.thans 184 middet-
bare scholen. 68 ervan (de lagere middelbare scholen) wor-
den bezocht door 73,340 leerlingen. Normaalscholen zijn vol-

--iarF-ítairyh

Een terugblil( bii,eell gede
Dertig tot vijf-ea-dertig divisies, al zijn pantsers irrbe- .(V.eroolg uat

grepen, behalve deze van von Kleist, die in het Zuiden
opereerden, werden in den strijd geworpen. Met_ Moskou
zóu de vrije wereld, de demokratie, staan of valleir.

Het Roode Leger bood taaien weerstand aan den machti-
gen aanval van de vast besloten nazis. I{et deed meer:
het ontketende een geweldig tegenoffensief en putte den
wanhopigen viJand zooveel mogelijk uit. Ifet was slechts
met de grootste moeite dat de nazis erin gelukten het front
nog verder op te rollen tot de lijn Volokolamsk-Naro-
f'ominsk-Taroessa. Op de noorderflank veroverden zri
Kalinin en in de zuiderflank dreigden zij Toela in te sluiten.
Hun offensief liep echter dood, de overwi:rning ontsnaptë
hun op het nippertje, en kostte hun op den koop toe nog
een geweldige aderlating aan manschappen en materiaal.

r3**

Hitler gaf het echter niet op. HtJ wilde kost wat kost een
besllssing afdwlngen, want het Dultsche leger was niet
voorbereid op een winterkampanJe.

In November jaagde Hitler zijn troepen tcn tweeden malc
in den stormloop tegen Moskou

Juist op dlt oogenblik leden de Duitschers hrux eerste
groote nederlaag te Roatov, aan den Don, cn ài zncbten
dÍt te kom$errseercn door een schittèrende militaire over-
winning, diè verstrekkel{e politieke govolgen kpn hebben*

Een-en-twintig jaar Nool

De heírueg uan Ossetië in d.e
de Manussoe ziet men
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doende voorhanden om in de vraag naar
leeraars te voldoen.

Behalve de ontwikkeling der algemee-
ne opvoeding, wordt groote aandacht
besteed aan speciaal hooger onderwijs.
Sinds het bestaan der Sovjetmacht wer-
den er 11 technische scholen en 5 hob-
gescholen (voor 330.000 inwonersl)
opgericht. ïn 1944 verlieten ong'eveer.
300 specialisten, waaronder dokters,
agronomen, niet-ijzerhoudende metaltur-
gisten en leeraars, de kolleges. De staf
der wetenschappelijke werkerc groèit
ieder jaar.

HER,STELLING
DER OORLOGSSCHADE

In de twee maanden dat de nazrs ovei
hel grondgebied der Republiek meester
speelden, vonden zij de mogelijkheid
om 1,5 miljard roebels schade aan te
richten.

Al de machine- en traktorstations zijn terug an ,t werk.
in 1943 bezaaiden zlj 98.220 Ha. en in 1944 reeds 1B4.gZ0 Ha..
De veestapel g:roeit terug. aan.

Thans werden de voorbereidselen getroffen tot het bou-
wen van een hyd(o-elektrisch station te Madikavkaz, aan
de Terek. De bouwmaterialen zijn.ter plaats en de werk_
ploegen gevormd.

Een-en-twintig jaar Noord-0ssetische Republiek
le behoeften van .de Republiek,
óv.:r 24 /s v6ór de Revolutie.
industrialisatie van Nocrd-Ossetië
rofdzakelijk gegrondvest op zijn
ruttelijken rijkdom aan minerale:r
rondstofbronnen. Op het kleine
.gebied dezer republiek zijn meer
honderd variëteiten van_ minerale
.ag te vinden.
den zomer van lg42 vielen de

chers binnen in de vmchtbare val-
rn den Koeban, stootten door tot
loopers van het Kaukakusgebergte
den hun intrede in Noord-Ossetië.
d e r kwamen zij echter niet. tn
zjikov (Vladikavkaz) werd hun
'ernietigende nederlaag toegediend
het Roode Leger. Dit was het
pel en de voorbereiding die bij-
' tot de zege varr Stalingrad.
.zenden Ossetische burBers hielpen
et bouwen der versterkingen. Zij
ile brigades van Volkswachters en
mingsafdeelingen. Hej Roode Leger
doeltreffend geholpen door de par-

republiek had een enorme taak te vervullen met het
eien van de ongeletterdheid, een der erfenissen van het
tme.
nk zij lofwaardige inspanningen werd het analfabetis-
oo goed als geheel uitgeroeid. Er zíjln thans 184 middel-
scholen. 68 ervan (de lagere middelbare scholen) wor-
)ezocht door 73.340 leerlingen. Normaalscholen zijn vol-

e! -die zich verstopten Ín geheime De heirweg van Ossetië in de Kaukasus. In den bergpus »an Tiidens de eerste dagen der bevrijding
relders, achter de vijandelijke lineis. de llanussoe ziet men een machtige gletscheí. stond de Sovjet-regeering 21.100.000
n het einde van 7942 was Noord- roebels toe voor de hersteliingswerken.
ië vorredig gezuiverd ":x rj'"u"" y"3,"ï:ïïïi3ë;i:"'ï:1.*j;"fJ"5:'ïí,#i"j;"Í":"rir#:l;
scholing der industrieele werkers - van het grootste de Steklotar-glasfabriek en de Ardon-suikerfabriek, werden

8: voor Ossetië -- hield gelijken tred met de ontrvikke- snel hersteld en werden in 1943 reeds terug in bedrijf ge-
der nijverheid. nomen.

Èn te rugbl i I( bii,een geden kw ee? digen yeria er deg
rtig tot vijf-en-dertig divisies, aI zijn pantsers inbe- .(l'.eruolg uan blz. 3.)
en, behalve deze van von Kleist, die in het Zuiden
]erden, werden in den strijd geworpen. Met- Moskou
le vrije wereld, de demokratie, staan of valleir.

rt Roode Leger bood taaien weerstand aan den machti-
aanval va,n de vast besloten nazis. Iret deed meer :

ontketende een geweldig tegenoffensief en putte den
ropigen vijand zooveel mogelijk uit. Het was slechts
de grootste moeite dat de nazis erin gelukten het front
verder op te rollen tot de lijn Volokolamsk-Naro-

insk-Taroessa. Op de noorderflank veroverden Àj
rin en in de zuiderflanl< dreigden zij Toela in te sluiten.
offensief liep echter dood, de overwi:rning ontsnapté

op het nippertje, en kostte hun op den koop toe nog
geweldige aderlating aan manschappen en materiaal.

***
tler ga^f het echter niet op. Hij wilde kost wat kost een
ssing a^fdwlngen, want het Duitsche leger was nlet
bereid op eerr winterkampanJe.
November jaagdo Eitler zijn troepen ten tweéden male

:n stormloop tegen Moskou.
ist op dlt oogenblik leden de DuÍtschers hur eerste
,te nederla^aE: te Rostov, aan den Don, en ài zr,cbten
te kompenseeron door een s'chitterende miUtaire over-
ÉnB, die wrstrekkende politieke 5e;uolgen kq.n hebben'

en die den oorlog met vele jaren zou kunnen verlengen
hebben.

Meer dan 50 divisies, waarvan 18 gepantserde, werden
ditmaal bijeengebracht tegen Moskou. De aanval werd
gesteund door 3.000 kanonnen en meer dan 200 vliegtuigen.
Het doel was een omsingelende beweging uit te voeren.

Hiertegenover paste het Opperbevel van het Roode Leger
stelselmatig zijn strategisch plan toe, dat nauwkeuri.q,
klaar en eenvoudig, naar Stalinistische manier, was opg:e-
vat. In de eerste periode bevond het strateg-isch voordeel
zich voorloopig aan de zijde van den vijand. Deze werd
langzamerhand uitgeput, onderwijl het Roode Leger zich
geleidelijk voorbereidde om op zijn beurt het offensief in
handen te nemen, wat gebeurde, op plaatselijk gebied, in cte
tweede helft van November, en over het heele Moskouer
front, op 5 December, nadat de stad kritieke oogenblikken
had doorgemaakt.

Tot 20 December duurt het offensief der Roode troepen.
Op sommige punten v/erd de vijand 400 km. teruggeworpen.

Toen was de stad buitel gevaar. De vrije wereld her-
ademde: de legende van de onoverwinnelijkheid der nazis,
werd vernietigd. 

È**
De blitzkrieg, w&arop Hitler op 22 JuÍLl 1941 een duizend-

jarig rijk bouwde, was mlslukt.
ZiJn blitzkrieg, die was g'egrondveet op een tijdeliJken

yoorsprong in de voorbereiding, en op prlivrr militairc
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rd-0ssetische Republiek
doende voorhanden om in de viaag naar
leeraars te voldoen,

Behalve de ontwikkeling der algemee-
ne opvoeding, wordt groote aandacht
besteed aan speciaal hoog'er onderwijs.
Sinds het bestaan der Sovjetmacht wer-
den er 11 technische scholen en 5 hob-
gescholen (voor 330.000 inwonersl)
opgericht. In 1944 verlieten ongeveer
300 specialisten, waaronder dokters,
agronomen, nielijzerhoudende metallur-
gisten en leeraars, de kolleges. De staf
der weterxchappelijke werkers groèit
ieder jaar.

HER,STELLING
DER OORLOGSSCHADE

In de twee maanden dat de nazrs over'
het Brondgebied der Republiek meester
speelden, vonden zij de mog'elijkheid
om 1,5 miljard roebels schade aan te
richten.

I(auÀasus. In tlen hergpus oan Tijderg de eerste dagen der bevrijaling
r een machtige gletscher. stond de Sovjet-regeering 21.100.000

onderneming",,:'."J$'J""rïffi j?,iïïtiïtilï,ïll.ï,;
voor het herstellen van wagons, de Kirov_kleederenfabriek,
de Steklotar-glasfabriek en de Ardon_suikerfabriek, werden
snel hersteld en werden in 1g4B reeds terug in bedrijf ge_
nomen.

Al de machine- en traktorstations zijn terug an ,t werk.
in 1943 bezaaiden ztj 98.220 Ha. en in 1944 reeàs 184.g70 Ha.
De veestapel g.roeit terug aan.

Thans werden de voorbereidselen getroffen tot het bou_
wen van een hydro-elektrisch station te Vladikavkaz, aarl
de Terek. De bouwmaterialen zijn. ter plaats en de rlrerk_' ploegen gevormd.

- IY TW:íYrrVIYÍífiYT Yftít Y tlvl:YÍríIrU

enkwaa rdigen ye ria e? deg
an blz. 3.) en die den oorlog met vele jaren zou kunnen verlengen

hebben.
Meer dan 50 divisies, waarvan 18 gepantserde, werclen

ditmaal bijeengebracht tegen Moskou. De aanval werd
gesteund door 3.000 kanonnen e:l meer dan 200 vliegtuigen.
Het doel was een omsingelende beweging uit te voeren.

Hiertegenover paste het Opperbevel van het Roode Leger
stelselmatig. zijn strategisch plan toe, dat nauwkeuiig,
klaar en eenvoudig, naar Stalinistische manier, was opge-
vat. In de eerste periode bevond het strategisch voordeel
zich voorloopig aan de zijde van den vijanà. Deze werd
Iangzamerhand uitgeput, onderwijl het Roode Leger zich
geleidelijk voorbereidde om op zijn beurt het offensief in
handen te nemen, wat gebeurde, op plaatselijk gebied, in de
tweede helft van November, en over het heele Moskouer
front, op 5 December, nadat de stad kritieke oogenblikken
had doorgemaakt.

Tot 20 December duurt het offensief der Roode troepen.
Op sommige punten werd de vijand 400 km. tenrggeworpen.

' Toén was de stad buiten gevaar. De vrije wereld her-
ademde: de legende van de onoverwinnelijkheid der nazis,
werd. vernietigd. 

t& + !i

De blitzkrieg, waerop Hitler op 22 Juni 1941 een duizend-
jarig rijk bouwde, was mlslukt.

ZiJn bUtzkrieg, die was gegrondveÉt op een tijdelijken
voorsFrong in de voorbereiding, on op ariver militaire

SOV'ET.UNIE

. C. SJETAGOEBOV
Een groot dlchter va,n hot Oeseflsch volk

Zoon var^ het Ossetisch volk, vertolkte de dichter Con_
stantin Sjetagoerov de gedachten en gevoelens van djn
volk, en legde de grondslagen van de Ossetische letterkunàe
en taal.

In zijn verze, drukte hi3' fret sociale drama uit van zi;n
door de tsaristische ambtenaren en de plaatselijke groot_
grondbezitters onderdnrkte volk.

Het leven en het werk van C. Sjetagoerov biedt een
treffende gelijkenis met dit van den nationalen Oekrain-
schen dichter Taras Sjevstjenko. Beiden moesten zich uiten
als opstandelingen.

Ifun verzen waren eve:lveel oorlogsverklaringen tegen
het tsarisme en hun nationale bourg'eoisie. De tsaristische
satrapen ontvoerden Sjevtsjenko ver weg..van de Oekraina,
in de steppen van Orenburg. Wat Sjetagoerov betreft, hij
werd van zijn volk weggerukt en naar de Oekraina ge-
zonden.

Evegals Sjevtsjenko, heeft Sjetagoerov met zijn lier het
geweten van zijn volk wakker geschud. Hij vertelt met
smartvolle woordel het lot van zijn vaderland dat ge-
speend was van alle nationale en politieke onafhankelijkheid,
hij beschrijft met een ontroerende kracht en waarheid de
ontelbare rampen en'weeën die de tsaristische troepen en
ambtenaren met zich hebben meegebracht over de Kaukasus,

Zijn werken vormen een diep ontroerend fresko van de
onverbiddelijke tsaristische kolonisatie, den ellendigen staat
van een volk dat beroofd is van haard en land.

Deze groote nationale realist schreef in twee talen, in het
Ossetisch en het Russisch. Hij heeft zijn naam onsterfeliJk
gemaakl door het scheppen in ,het Ossetisch van een ver-
zameling lyrische en epische werken, getiteld: De Ossetlsche
Iier.

Met een talent, verlevendigd door de ontroering, beschreef
hij op schilderachtige wijze het leven en de zeden der berg-
bewoners en me:r voelt in zijn verzen een diepe liefde tril-
Ien voor de menschheid.

C. Sjetagoerov was ook de eerste schilder van Ossetië;
hij ontpopte zich bovendien ook nog als een schitterend pu-
blicist. ZiJn in de pers gepubliceerde verzen en artikelen.
hadden voor gevolg dat hij tweemaal uit den Kaukasus
werd verbannen, nl. in 1891 en in 1899.

De harde voorwaarden van zijn verblijf in de provincie
Cherson, ondermijnden volledig zijn gezondheid. Irij stierf
in 1906.

Het aandenken van dezen dichter, die een zoo belangrijke
rol speelde in het leven van het Noord-Ossetische volk,
wordt hoog in eere gehouden. De verjaardag njner geboorte
wordt er gevierd als de nationale feestdag der socialistische
kultuur.

Zijn werken werden vertaaJd in het meerendeel van de
talen van de U.S.S,R.

Dit is de beste manier om uitdrukking te geven aan de
vereering die de volkeren van de rJ.S.S,R. aan den dag leg-
g'en voor hun nationale dichters. E. S.

r íYl í1Vr Íyl ÍYw lí rlw ur laíY lí frw
faktoren, zooals: de strategie, de krijgsverrichtingen, dle

taktiek, de techniek, enz..., bleek geen duurzaam gewrocht
te zijrr daar het geen rekening hield met de ekonomische en
politieke faktoren, waartegen de zutver militaire middelen
slechts tijdelijk konden opwegen, vooral tegen een vast-
besloten en niet heelemaa.l onvoorbereiden tegenstander.

Om een rrorlog te winnen is het niet voldoende tijdelijk
te triomfeeren bii een afzonderlijk treffen tusschen gewa-
pende strijdkrachten, neen, de moderae oorlog verelscht een
intens gebmik en de koordinatie van alle krachten en hulp-
bronnen van den Staat. De viJand moet niet alleen verplet-
terd worden, doch ook zrjn ekonomische en politieke centra
moeten geneutraliseerd ;worden.Dit was waa'rin de naziq nooit gelukten, waardoor hun
eigen nederlaag onvermiJdelijk werd.

22 Jlur,i 1941, gaat voortaan in de geschledenis, als Íle
dag waamp ds-nazis hun eigen doodvonnls teekenden!

VAN PEI{ BEBGFE IJ'

a
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DE TAATSTE DAGEN VAN BERTI]N
door luitencmt-kolonel Trojanovski

u
In het vuur van tlen strljd

_ .Op 21 April, te 4 uur ,s avonds, neemt generaal perever.t-
kin zijn intrek, in zijn nieuwe waarnemin§spost te Weissen-
see, in de omgeving van Berlijn.

<< Ziedaar Berl,ijn, waatr de oorlog werd besloten en voor_
bereid, Berlijn, dat in den herfst 1g41, uur na uur den val
van Moskou verwachtte en dat zídn z6ó had verblijd bij ee
inname var'Weenen en deze van praag, Warschau, eaiiis,
Brussel, Amsterdam en Kiëv, en dat nu in vlammen stond.

Meerdere ouizenden kanonnen vuurdèn op Berlijn, er
Berlijn antwoordde met duizenden obussen en torpitien.

Dertig minuter later was generaal perevertkin verplicht
zijn zolder te verlaten, daar twee obussen het dak van net
huis hadden vernietigd en twee andere de muren der tweede
verdieping hadden doorboord.

- «Het begint te spannen! >> mer\te de generaal op. Kort
daarna werd hem de volgende mededeeling overgemàakt:

« lVij hebben de Berliner Àllee bereikt. De opnrkkende
beweging is ingedijkt. De Duitschers schieten uiC alle ven-
sters. Laten wij er de artillerie bij gebruiken ». En wat
later: << De soldaten liggen plat op den buik. Alle verder
oprukken is onmogelijk. Intens vuur van alle zijden. Wij
wachten op kanonnen e'n tanks >).

In den nacht waren eenheden, ten koste van geweldige
inspanningen, acht honderd meter opgerukt.

Aldus werden de regimenten van generaal perevertkin
ten noorden van Berli'in ontvange:r. Hetzelfde greep plaats
ten oosten en ten zuiden van de stad.

De Duitsche hoofdstad gaf een bnrtale repliek en bondt
den strijd aan met het volste vertrouwen in haar ver.-
dediging.

Het had er allen schijn van dat onze troepen niet een
stad belegerden, maar wel te doen hadden meCeen monster
dat vuur en staal spuwde. De huizen schenen niet gernaakt
van steenen, maar van platen dynamiet. Men zcu gezegd,
hebben dat er in de stad noch plaatsen noch warande:l
waren, doch enkel opstellingen voor kanons en mortieren.

Tot dqn toe had men in beginsel het overwicht der aan-
vallende krachten op deze der verdedigende aanvaard. Deze
regel gold echter n,iet meer voor Berlijn. In de zoo bijzon-
dere voorwaarden, vereischt voor de straatgevechten, en om
een volledige en snelie overwinning te behalen, waren over-
vloedige troepen en een geweldige r,rrurkracht noodig.

fn zekere wijken. was onze artillerie dertig maal talrijker
dan de Duitsche. Orze kanonnen spuwden soms duizenden
obussen af op een enkel huis. Wanneer de Duitsche vuur-
stellingen ophielden te schieten, ging onze infanterie ten
aanval over e:1, van op een nieuwe stell,ing, begonnen de
Duitschers een helsch vuur te openen.

De vijand kon veel gemakkelijker dan wij man@uvreeren
in zijn hoofdstad. Deze mogelijkheden waren op voorhand
voorbereid en tot op het einde wist hij er ztc}r handig van te
bedienen.

In de noordel,ijke voorgemeenten van Berlijn, werden cle
eenheden van luitenant-kolonel Niëgod, die den aanval
I€idden, tot staan gebracht vóór een oud huis, dat veel
geleek op een kastèel. Drie frontaanvallen, voorafgegaan
door intense artillerievoorbereidingen, werden teruggewor-
pen, zonder dat men een meter kon opmkken. Er moest
naar een ander middel worden uitgezocht. Het werd spoedig
.gevonden. Tijdens den nacht, ontdekten de sapeurs van de
genie een onderaafdsche galerij die diende als leiding voor
het water en de elektrische kabels. Zij leidden de infante-
risten onder het belegerde huis en, geladen met sprinS'stof-
fen, baandén aj zicn. een weg. De vijand was eerst verbaasd
Roode soldaten te zien opduiken, doch spoedig hernam hij
zijn hardnekkigen weerstand, en het was enkel na drie
dagen, nadat do bevelhebber het gros der artillerie tot fn
f,9 onmi{dellij\e 1aïrijheiE yqrl h9! huÍs hatl laten opstellga,

dat het kon ingenomen worden, waarmede de toega:lg tot
het naburige kanaal werd vrijgemaakt.

Terwijl zij den viadukt van den spoorweg der Frankfur-
terstrasse aanvielen, werd een onzer eenhederr tot staan
gebracht door een orkaan van vuur. Hier vond men even-
eens het middel om uit dezen toestand te geraken. De
Sovjet-mortieren « Katioesja >> werden van hun lamoen af-
g:enomen en geplaatst in de vensterlijst van een huis in de
nabijheid der Duitsche stellingen, Het was de eerste maa.l
clat de « Katioesja » naar de vuurlinie werden overgebracht;
doch de strijd vond plaats te Berlijn! De « Katioesja>> spuu'-
den hun doodeliik vuur. Een salvo, twee salvo's, drie salvo's.
Na een oorwerÍoovend lawaai stond weiura alles in lichte-
laaie en de infanteristen stelden spoedig een einde aan 1e
zaak.

De inname van de yerschillende wijken der Duitsche
hoofdstad verliep nauwkeurig volgens het vastgesteld plan.
Vanaf de eerste dagen van den strijd, werd de selrtor Tegel,
waar zich de voornaamste watertorens van Berlijn bevon-
den, ing'enomen. De Sovjettroepen maakten zícn. snel
meester van de luchthavens van Adlerhof en Teltov,
waardoor zij de laatste vijandelijke vliegtuigbasissen rond-
om Berlijn kaapten. Al de radiostations, de elektriciteit-
stations en de g:asfabriek van Siemenssstadt, werden ver-
overd. De luchthaven van Tempelhof, die nog in handen
van den vijand was, werd buiten strijd gesteld door net
vuur der artillerie. Dit was een prachtige verrichting.
's Avonds stegen artilleurs eener Sovjet-eenheid op met een
observatieballon, vergezeld van een waarnemer: komman-
dant Filippov. Heelemaal 't einden zijn kijker zag deze' de
startbanen van de centra.le luchthaven van Berlijn, alsmede
talrijke vliegtuigen van allerlei .types.

<<Vuur uit alle batterijen! » riep Filippov in de telefoon.
De obus,sen ontploften; tr'ilippov teekende de valpunten der
opussen aan en bracht de verbetering:en aan.

Op het vliegveld waren de Duitschers dguk in de weer.
Talrijke vliegtuigen waren stai'tensgereed. Het vijandelijk
luchtafweergeschut opende het vuur op den waarnpmings-
baJlon.

« Trekt ons lager » b'eval f ilippov.
De Duitsehe obussen ontploften boven hem e:r onze

kanonnen begonnen met hun vernielingswerk. Filippov
deelde mede: è

<< Drie vliegtuigen in brand! >>

« Een jager is in stukken! »

<< Twee benzinetanks springen! »

In twee uur tijds, dank zij een ononderbroken vuur, ver-
nielde de artillerie 22 vijandelijke vliegtu,igen en schoten or
twee tijdens hun vlucht in brand.

Bij nacht herbegon de artillerie het bombardement. Meer
dan een Duitsch vliegtuig bleef op het vliegveld achter
toen d,lt werd ing'enomen.

In den loop der gevechten, bracht de Sovjet-luchtmacht
een doeltreffende en ononderbroken hulp ad,n voor de aan-
vallende troepen. Honderden en duizenden vliegtuigen
draaiden ononderbroken boven de Duitsche hoofdstad..Het
vijandelijke luchtafweergeschut schoot zonder onderbreken,
doch het kon de bedrijvigheid onzer luchtmacht niet ver:
tragen. De infanteristen waren in hun nopjes over het
schitterend werk der vliegers, die alles vernielden wat hun
oprukken belemmerde.

'Wij waren getuige van een verstommend feit. De een-
heid van luitenant-kolonel Oetichejev was gewikkeld in een
worsteling voor de verovering van een bank in de Hambur-
gerallee. Vanuit de koer der bank, vuurde zonder onderbre-
king' een vijandelijke zesloopmortier. De aktie onzer artil-
lerie bleek zonder uitslag en Oetichejev riep de hulp in van
een verbindingsofficier der luchtmacht. Spoedig verschenen
vijf onzer « Stormoviks » (jachtvliegtuigen) boven de bank.
Eenmaal, tweem4al, driemaal doken de vliegtuigen, De benk
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\rerd weldra àan het gezicht onttrokken door de vlamrnet
en den rook, doch een onzer vliegtuigen was door een
vijandelijke obus geraakt juist op het oogenblik dat hrj
terug hoogte ham. De piloot en de mitrailleur r /aren ver-
plicht zich met huir valscherm te reuden. 'Wij bemerkten
dat de wind hen naar den vijand toe dreef. De ang:st neep
onze harten bijeen. Doch weldra weerklonk een ontzaglij.k
<< hoerra ». Het waren de irfanteristen die tot den aanval
waren overgegaan zonder de komst der tanlrs af te wachten.

Reeds ldonken de << hoerra's » ver voorbij de bank op, en
na enkele minuten ontving luiterant-kolonel Oetichejev
volgende telefonische boodschap van het eerste bataillon:

<< De vlieg'eniers zijn geland Qp door de tweede kompagnie
verovèrd terrein. De sergeanten Batioekov en Smolin heb-
ben hun hulp geboderr, Zoowel de eenen als de anderen zrin
gekwetst. »

Men wist dat de infanteristen spontaan ten aanval waren
gegaan vóór het gesteld'uur, dit ten einde de vliegeniers,
Iuitenant Ivolgin en adjudant Yoznitzi:l5 te redden.

Te land wedijverden onze helden ln stoutmoedigheid en
initiatief met hun broeders uit de lucht.

Rechtuit gesproken, kon een oud en ineenstortend Berlijn
den aanloop van dergelijke soldaten breken? Het stcÍ
.omhulde de straten en de huizen; de hemel was verborgen
achter rookwolken. De Reichstag, de Tiergarten en tle lange
Unter den Linden-laan, stonden in vlammen. (Veruolgt.)

filmkroniek
Naar de korrespondent van de
« Central European Observer >>

te Moskou
De bioskopen van Moskou hebben onlangs een film van

kapitaal belang vertoond. Het is de geschiedenis en het
leven van Zoia Kosmodemianskaia, een jonge Russische,
geboren op den dag dat Lenin stierf en die onmeedoogend
werd gefolterd en terechtgesteld door de Duitschers om
te hebben deelgenomen aan guerilla-verrichtingen in den
loop van de eersten Duitsch-Sovjetschen oorlogswinter.

Het is onder den naam van << Tania » dat .Zoia Kos-
mbdemianskaia vooreerst bekencl werd in de Sovjet-Unre.
Het is de deknaam die zij aannam toen zij de school ver-
Iet, toetrad tot- de << Liga der Kcmmunistische Jeugd >

en vertrok naar de bosschen in de omgeving' van Moskou
om de Duitschers achter de frontlinie te bestoken. Ik
herinner mij de golf van verontwaardigiilg en afschuw
die door het land voer, toen twee Sovjet-oorlogskorres-
pondenten de eerste verslagen publiceerden over haar dood
alsmede de foto's (uit Duitsche bron) die haar voorstelden
'de eene op weg naar het schavot te Viaslov en de andere
de gedeelten van haar halfnaakt lichaam. Zoia Kosmode-
mianskaia was een mooig jonge vrouw, groot, slank en

f.ljn, met de gelaatstrekken van een jongeliirg.
Haar eenzelvigheid werd spoedig vastS:esteld. llaar moe-

der schreef de gèschiedenis van haar kort, bestaan,' in
alles gelijkend op die van de kinderen harer Eeneratie..
Het was een romantisch meisje, met een aanleg voor op-
timisme en zelfverloochening. Na haar dood maakte de
legende zlch spoedig van haar persoon meester' In de Rus-
sische kerken werden gebeden gelezen voor haar zielerust,
hoewel zij niet gedoopt was, en haar leven was een stich-
tend voorbeeld voor de kinderen die in de Liga der Kom-
munistische Jeugd traden. Het was het « Studio voor krn-
derfilms >> dat zich ermee belastte'haar leven uit te beelden.
van-den film leidde, hleld zich streng aan de materieele
van den fil mleidde, hield zich streng aan de materieele
getuigenissen die men over het leven van heL jonge méisje
Éezatl voor het illustreel'en van historische tooneelen be-

diende hij zich bovendien nog van gedeelten van aktuali-
teitenfilms, wat trootelijks bijdroeg om aan den film eer
realistische tint te geven, die in de herinnering van al 'le
kinderen harer generalie zal gegrift blijven.

Het meerendeel ven de tooneelen over het leven der
heldin, werden opgenomen op de plaats zelf waar zij leefde,
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Een au,thentíek

document betref -

fende de terecht-

stelling oan Zoia,

wat van den film een interassante getuigenis maakt over
dè dagelijksche voorvallen in het normaal bestaan vax een
Russisch kind. De schoolkinderrollen werden gespeeld door
de leerlingen van de << School van het Bolsjevistisch Bal-
let >>, en het tooneel speelt zich af in eex typische i4stel-
ling van de Russische school van Moskou, nabij Arbat.
Een van de meest betooverende overzichten van het Rus-
sisch leven, heeft betrekking op de aantrekkingr'kracht die
door de Liga van de Kommunistische Jeugd op Zoia wordt
uitgeoefend. Het openhartig onderhoud dat zil met den
jongen vurigen sekretaris van het << Bureau » had, de
indruk van de roeping die zich er uit losmaakL, zijr met
veel sympathie en geestdrift weergegeven. Wij zijn getui-
gen van de ontluiking en de ontwikkeling van ,len burger-
Iijke:r verantwoordeiijkheidszin bij het meisje. Nochtans,
schrok de tooneelschikker er niet voor terug inrsgelijks den
humoristischen kant weer te g'even van de verschillenfle
aktiviteiten dezer jonge burgers. Een hunner is belast te
waken over de retheid van de leerlingen, en op den dor-
pel van het schoolgebouw gaa6 hij over tot een streng on-
derzoek van handen en hoofden. Een andere heeft tot zen-
ding het bestrijden var het analfabetisme, en hij richt kur-
sussen in voor de ouderen in het gebouw waar hij woon
achtig is. Een der meest indrukwekkende tooneelen toont
ons een joegeling van 16 jaren die een vrouw, die gemak-
kelijk zijn grootmoeder kon zijn, leert schrijven.

De film verwaarloost daarom niet een ander aspekt van
de Russische jeugd weer te geven, lk wil zeggen zijn liefde
voor de dicrrckunst en de ratuur, het << eere »-pakt dat
de kinderen onder elkaar bindt, hun passie voor het lezen
en hun eerbied voor de kunst. De film toont dienaangaande
eer treffend tooneel, in den .loop waarvan de ,kleine Zoia
op 1O-jarigen ouderdom den ouden bibliothekaris van het
kollege ontmoet, die, te midden zijner boeken, vloekt als
een ketter, omdat hij zoojuist in de Pravda Ias dat de
nazis stelselmatig de leerboeken verbranden, Hij is het die
aar het kind haar eerste les van waakzaamheid geeft, en
het is verwonderlijk vast te stellen dat op het oogenblik
waarop de Sovjetkinderen in 1930 hun leven schenen te
organiseeren met het oog op een wereld waarop de krach-
ten van den mensch waren gespitst naar oubouwende taken,
zij zich nochtans meer en meer bewust werden dat zii
eens zouden g'eroepen worden hun land te verdedigen. Dien-
aangaandè heeft de film den diepen indruk veropenbaard
dien den burgeroörlog in Spanje op de Sovjetjeugd heeft
achtergelaten.

Vervolgens komt de oorlog. De vijand nadert Moskou.
De Liga cler Jeugd biedt vrijwilligers aan voor het leg'er
aan het front en ook voor het leger dat bestentd is om
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te strijden echter de Duitsche linjes. Zoia laat zich iriijven
e-u wordt gezonden rurar een afdeeling partisanen in het
dorp Petrisjtsjevo, niet ver van Moskou. Daar velt zij ha&r
eersten Duitscher neer. Het is rochtans veel later, en in
den loop eener veel gevaarlijker zending dat zij in handen
van den vijand valt. Terwijl zij dwars dbor ViaÀnov krurpt,
tracht zij het prikkeldraad door te snijden waarmee ee:t
Duitsche munitie-opslagplaats is omg:even. Zij word.t ge_
v.aJrgen genomen op het oogenblik waarop zij een granaat
wi-l werp€n. Vervolgens wordt zij voor den Duitschà kapr_
teie gesleurd; dit is het beg-in van haar offer. Op cle2e
plaats volgt de film de getuigenis van de eigenares vàn het
huis waar het drama in de werkelijkheid plaats greep, naar
den letter. De Duitschers werpen zich op hel jonge meisje
en ranselen haar onmeedoog:end at. Zíj weigert echter te
spreken, Eer Duitsch onderofficier verbrand haar gezicht
met een lamp. Zij blijft het zwijgen behouclon. Hei witte
doek spaart ons geen enkele der Duitsche wreedheden, als
gevolg waaryan wij het ongelukkig meisje op het punt
zien te bezwijken. En ten andere, waarom zou men onze
gevoeligheid sparen? Dit tooneel is niet eenmaal voerge_
vallen, doch duizenden Russische jongeren werden het
slachtoffer van dezelfde folteringen en wij zullen er nooit
in lukken een rechtvaardigen en duurzamen vrede op te
bouwen indien wij ons onttrekken aén deze voor onze ge-
voeligheid pljllijke schokken, die alleen kunnen strijden
tegen de gevolgen van den tijd en de natuurlijke neiging
om deze ontzettende en tragische dingen te vergeten. Zij
alleen zullea ons beletten dat wij de Duitschers toelaten
er zich goedkoop vanaf te maken,

Tijdens de eindfase van den doodstrijd van Zonia, is het
drama teruggebracht tot twee personnages; een arm ver-
zwakt meisje, enkel met een truitje gekleed en ee]1 Duitsch
§oldeat. Tusschen beiden j,s een bovennatuurlijken strijd
begonnen. Het beeld van Zonia vloeit samen met dit va:r
geheel Rusland, bloedend en sterveitd, doch ontembaar cn
geschraagd door de hoop. De Duitsche soldaat is het zinne-
beeld geworden vax den Duitscheri waa^nzin, van de Duit-
eche teleursteiling, die hun uitdrukkiag vinden in de uiter-
sten van brutaliteit en wo-ede, omdat hij op een voor hem
onbegrijpelijke kracht stuit.

Onvermoeibaar vervolgt in den aacht de Duitsche soldaat
het meisje uat wankelt in den storm, barrevoeLs in de
sneeuw, tot op het oogenblik dat Zoia op het punt staat te
begeven.

Op dit oogenblik slaat de dorpsklok middernacht en bij
iederen slag die weergalmt in den geesl van de reeds half
bewustelooze Zoia, schijnt het haar of zíj terzelfdertijd te
klokken van het I{remlin hoort. Daar eindigt het eigenlijk
dokumentair gedeelte van den film, en in een bewoten
passage, tracht Arnstam het waarbeeld te vertolken dat
zich meester maakt van Zo|a en onder den invloed waarvan
zij de kracht zal terugwinnen om zich op te richten van de
bank waarop zij door uitputting was neergevallen, en zich
in de richting van het' huis te sleepen (< met een engelach-
tige u,itdrukking op het gezicht », naar de getuigenis van
de oude vrouw. Ditmaal is het de beurt aan de:l Duitschen
soldaat om te begeven,-want de nachtelijke koude is op
z,cl:rzelf een voldoende beproeving bm te zegevieren over
eerr man bedekt met al de stukken van zijn uniform.

In dit vizioen herleeft Zo:,a de gebeurte:lissen van haar'
voorbije leven, die van haar een zoo edel beeld van het volk
vormden - 

het vertrouwen van haar vrienden, het stralend
gezicht van den jongen die. haar bemilde, heL kalme cn
ernstige gezicht van Stalin, de oude historische steenen
van Moskou - en wanneer zij bij het ochtendgloren de
tredèn van het schavot beklimt, is het een boodschap van
hoop die zij verkondigt aan de dorpsmenschen die verzameld
waren om getuige te zijn van haar dood: << Het is niet zoo
vreeselijk te sterven voor zijn land, kameraden. Stalin is
op komst >>.

'Wanneer ik cleze prachtfilm vergelijk met de nazifilms
di.e bestemd waren voor de opvoeding van de Duitsche jeugd,
dan lijkt het verschil mij buitengewoon. De nazijeugd werd
door haar meesters opgevoed in de bmtaliteit, en in cie

verheertijking van ds kracht. In Rusland bereidt rnen de
jeugd voor op .het leven. Het is den eeredienst van de men-.
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s-chelijke deugden die Zoia in de school, in de familie en !nde Liga der Kommunistische Jeugd vond: deugden va:r
edelmoed,.igheid, standvastigheid en verloochpningl

Deze film is van een terneerdrukkende clroefÉeid, wanthet is de geschieden'is van een geslachtofferde Beneraue,doch hij is terzelfdertijd een ecielè en welsprekenie beves_tiging van de waarden waarr/oor Rusland st:rilOg en d"ie bijslot van rekening triomfeerden, (Uit « Chóix», n. 5.)- '

llet 220-iarig [eslaan der Akademio,

te liloslrou herdafit
De Voorzitter der Akademie voor Wetenschappen van de

!*.. .S. S. S;, Komalov, ën de leden van den akàdemieraad,
hebben te Moskou op 15 Juli l.l. een groote ontvangst gehou-
<ien ter eere van rneer dan 1200 Sovjelsche dn buitónlairlsclre
geleerden, die waron opgekomen voor de viering van den
220en vorjaardag der Àkademie.
_. De. Yereenigde Staten van Amerika, Engeland, Kanada,
Ilelgië, Po_len, Tsjecho-Slovakije, Joegosiavië, Roemenië, Bull
ga_rije _en Hongarije, Ira.dden veitegenrvoordigers gezondàn.

De Konferentíezaal was versierd meL maisa,s-bloemen en
oen reusachtig portret van maarschalk Stalin.

Prof. Paul Brien, voorzitter van de Fakulteit der 'Weten-
schappen van 

- 
de_ Vrije Universiteit te Brussel, heeft aanZ. }Jx. rnaarschalk Stalin, het diploma en cle eereteekens van

het doktoraat << honoris causa » óverhandigtl.

FILMVOOI3STELLINGEN
, De Sovjet-Íilm « De Regenboog » wordt varr 22 tol 2g Juui inoe volgencle zalen vertoond:

« 4u Préau )). Morlanwelz. « Moalerne », KieI.
« 

^-E;den 
», Namen. « palais des tr'ëtes », Ronse« uoncordla_», .tjernegem. << Nova », Tienen.

« yatrra », -rsegem. « Ma Jeannette ». Tessen-
« Roxy », IIoboken. derloo.

22 JT.ÏT§II
. (Veruolg oan blz. 2.)

Terwijl de U.S.S.R. zijde aan zijde strijdt met de Verbon_
denen, krijgt de oorlog niet alleenlijk zin eu beteekenrs,
doch ook den vrede. Men herademt omdat de kaart vaJr
Europa gaaf is en dat de geheele menschheid als éen
man is opgestaan voor de verovering van haar r4raar
uitzicht en van haar ware toekomst.

Twee-en-twintig Juni 1945 was een afdoend bewijs. De
U.S.S.R. was moedig, sterk en stout in -,en oorlog. Zij heeft
de Duitschers geslagen, zij gaat voort het nazisme tè
verslagen.

En zoo mogelijk met des te meer vertrouwen nog:, weten
wat dat zij, vereenigd met haar Verbondenen van wie zÍj
zich niet wil scheiden, den vrede zal winnen, zooals zij den
oorlog heeft gewonnen.

Wie zou onze erkentelijkheid en o:rs vertrouwen niet be-
grijpen? Er blijft ons nog: een wensch uit te drukken: dat
degenen die op 22 Juni 1941 vertrouwen stelden in de
U.S.S.R., voortgaan haar dit te betuigen en dat de st€rn
van Stalin, die aI de volkeren oproept voor den opbouw van
den vrede, aanhoord worde, evenals de stem van Stalin, als
hoofd der pariisanen, werd aanhoord.

Broeders, zusters, aldrls spreekt het hoofd van de Sovjet_
Unie tot alle burgers van de geheele wereld... De vrede
moet opgebouwd worden in volle eenheid en goeden wil van
allen.

i-**ïfi E?í[ïffiGfifiïïeïiEii Ëifi - - -f
van den LafÍeliiken aanyal van Nazi.DuitsohlanÍl

op de U. S. S. R.
Sprekers van verschillende politieke strekking, o. a.

Isabelle Blume-Grégoire, zullen er het woord voeren.
Altistiek optreden van ldussische kunstenaars.
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