
5" JAAR^ VBIJD.C.G 6 JT]T,I

T§W
Prijs : 3 frank

Tel. ll.l0.5? en 11.10.58

WEEKBLAD VAN DE «BELGISCH- VJETSCHE VEREENIGINC»

Kaunas, hooldstad t,an Saajet-Litauen

In dit
blz..2 DE WARE SCHULDIGEN BEVINDEN ZICH TE LoNDEN.
blz. 3- VOOR DE POSTZEGELLIEFHEBBERS.
blz. 4-5 HET PALEI§ DER SOVJETS.
blz. 6-7 DE LAATSTD DAGEN VAN BDIiLIJN (IV), door Lt-kolonel Trojanovski.
blz. 8 FLITSEN UIT DE SOVJET-UNIE.

la, Regentlaan, BRUSSEL

Postchekrekening n" 7555.23V
SO

nummer :



Het proces tegen de 16 Poolsche fascister te Moskou,
rverpt een scherp daglicht op de misdadige drijverijen van
de reaktionnaire Poolsch_e kliek te Londen, die in haar blinde
onredelijke haat tegen al wat Scvjet is, tot alles bereid is,
zelfs tot een samengaan rnet Duitsehland eir tot het in
gevaar brengen van den ten prijze van zoov,eel offers ver-
overden vrede, die zoo juist zijn bekrachtiging komt te
vinden in het << Handvest der Vereenigde Naties >>.

Dit proces is eèn akte van waakzaamheid, een waar-
schuwing die door de Sovjet-d.emokratie aan aI de demo.
kratische Natjes van de wereld wordt gericht, ten einde
zich niet 're laten beïnvloeden door het gestook en de pogi:1_
g:en om tweespalt te zaaíer. onder de Vereenigde Volkeren.

Het is niet alleen een voorbeeld van de waakzaamheid
der Sovjet-demokratie en van haar zít naar gerechtigheid
en rechtvaardigheid; doch, het is tevens een sprekend bewijs
en de uitdrukking van de grootmoedigheid van den mach
tige Sovjet-Staat die, zeker van zijn jonge krachten, blijken
wil geven van zijn humanisme en lankmoedigheid, door zijn
toegevendheid t,egencver een oneindig veel zwakkeren tegen-
stander, die niet meer bij machte is, de Sovjet-IJnie moreel
noch materieel te schaden.

Hoewel de bende zich in het achterland van het Roode
Leger had overg:egeve:t aan sabotage en terrorisme, zoowel
tegenover de vreedzame burgerlijke bevolking als teg:enover
het Roode Leger, w,erden de betichten enkel voor een bur-
geriijke rechtbank gevonnist, als wanneer het als een zeker
feit mag aanzlen worden dat i:r ieder ander land, de krijgs-
raad zích met de zaak zöu hebben gemoeid, des te meer
daar het Roode Leger, tijdens de aktiviteit dezer beruchte
bende, nog het volle gewicht had te dragen van den laatsten
Duitschen weerstand.

Het laat geen twijfel meer over dat deze geheime akti-
viteit, die tegen het Roode Leger gericht was, een recht-
streeksche vijandige' daad was tegenover de Verbonden
Naties in hun geheel. Te meer daar in dcn loop van het
proces duidelijk is gebleken dat de Poolsche fascisten hoop-
ten op een samengaan van Polen met de andere naties,
ook met Duitschland, (dit volgens de getuigenis van
Okulicki zelf) tegen de Sovjet-Unie. De moeilijke, door
talrijke incidenten en meeningsverschillen g.ekenmerkte
onderhanCelingen om den vrede, die begornen te Dumbar-
ton Oaks, en over Teheran en Jalta, tenslotte te San Fran-

. cisco -zegevierend besloten werden, waren dus door de
" Poolsche fascisten à priori veroordeeld, als zijnde niet alleen

niet ernstig op te nemen, maar zelfs als onmogelijk en << in
tegenstrijd met de belangen van Europa >>. Ziehier wat dien-
aangaande de opderrichtinge:1 van 22 M.aaft 1944 verldaren,
uitgaande vqn den opperbevelhebber van de « Armija
Krajowa » (het geheime Poolsche fascistenleger) Okulicki,' onderrichtingen die bij hem zelf, tijdens een huiszoeking
werden gevonden:

« In geval van overwinning van de U.S.S.R,, op Duitsch-
Iahd, zijn n Dt alleenlijk de belangen van Engeland in Euro-

. pa bedreigd, maar geheel Europa zal ten prooi zijn aan den
schrik. Met het oog op hun belangen in Europa, zullen do' Engelschen moeten overga.an tot de mobilisatie van hun
strijdkra.chten fur Europa, tegen de U.S.§.R. Het spreekt
vanzelf dat wij in de eerste rangen van dit Europeesch anti-
Sovjetblok zullen sta,an en het is eveneeng onmogel.fk zlch
dit blok voor te stellen zonder de deelnemlring van Duitsch.
land, dat onder Engelsch toezicht zal staan!))

Een andere getuige, Ger.rnan, verklaart eveneens onder-
richtingen in dien aard te hebben ontvangen:

« Polen er Duitschland, die gemeenschappelijke belangen
hebben, kunnen in een toekomstigen oorlog'.tegen de SovjeL
Unie, verbondenen worden. >>

Az DÉ tövrÈf.uDrtË

De ware schuldigen
bevinden zich te Londen

Men walgt over zooveel laagheid, wanleer men weet dat
hel gemartelde volk van Polen yoor een derde werd uitge-
roeid in gruwelkampen als deze van Maidanek, bij Lublin,
en andere, waar millioenen vielen als offer voor het sadisme
van de S.S. er de wreedheid der Gestapo. Terwijl de nazis
de assche hunner slachtoffer gebruiken om er het land mede
te bemesten of zeep van te rlal<en. v,,isten de heeren Okulic-
ki, Jankowski, Ben, Jasiukow'cz, en de andr:r'e marionetten
i:l de handen der Poolsche kliek te Londen, over niets anders
te praten dan over e-^n samengaan met de door cle heele
wereld verafschuwde en bestreden nazibarbaren, de'beulen
van hun eigen volk.

Door deze daad alleen hébben zij zict, voor immer onmo-
gelijk gemaakt.ir de oogen \Àan hun eigen volk en in die
van alle demokratisch voelende volkeren die geleden en
gestreden hebben tegen het ltitleriaansche Duitschland.

In dien zin moeten de besprekingen, die geleid hebben tot
de vorming van de nieuwe Voorloopige Poolsche Regeering
te Warschau, aar^zien vr'orden als de logische ver."r,.ezenlijking
van he1 akkoord vaa Jalta; ',vat een sukses is voor .de

dernckratische volkeren en een schaakmat voor de verkapte
fascisten die het rad der geschiedenis wenschen terug' te
draaien .en di.e veel meer anti-Sovjet dan anti-nazi zijn.

* 'i!::'

Het proces ieert ons, dat r.l'ij de bedrijvigheid van rle
« Armija Krajowa », niel moeten aanzien als de spontane
en algemeene reaktie van een verdrukt volk tegen den
bezetter, zooals wij dit in alle door de gehate Duitschers
bezette landen hebben gekend. Het was ook niet het
verheven gevoel van vaderlandsliefde en opofferirgs-
gezindheid dat den rnensch tot heldenCaden leidt, maar
veeleer het geinteresseerd gekuip van een kleine minder.
heid groot-grondgezitters en reaktionnairen die hun eigen
private belangen verlvarren met deze van de gèmeenschap.
Daarom is de houding van cleze menschen, dezelfde als deze
van in 19i8, en hebben zij van hun anti-Sovjetisme een
geloofsbelijdenis gemaakt

Tijdens het proces is onomstootelijk tot uiting gekomer
dat de aktiviteit der 16. Poolsche fascisten geleid werd van
uit Londen.

De beschuldigde Okulicki verklaarde clat hern in Juli 1944
door Bor-Komarowski werd meclegedeeld dat, overeenkom
stË de onderrichtingen van Sosnkowski (de toanmalige
Poolsche rhirrister var oorlog te Londen) bevel wercl gegeven
tot de vorming en de leiding van een militairè en politieke
organisatie, onder de benaming «NE >> (Niepodleglose), wat
onafhankelíjkheid beteekent. Deze organisatie hau voor
doel:

1o De kaders voor deze organisatie bijeer te brengen, de
wapens te bewaren voor de klandestiene aktiviteit en den
opstand voor te bereiden tegon de U.S.S.R.

2, Gewapende gevechtsafdeelingen te vormen die ieder
maximum 60 man zouden bevatten.

3o TerroristengroepeL te vormen, ook likwidatiegroepen
genoemd, die belast waren met terroristische daden tegen
de vijanden van de « Armija Krajowa >> en tegel de ver-
tegenwoordigers van het Sovjet-militaire bevel.

4oKaders vormen voor afleidingsagenten, belast met de
uitvoering van afleidingsdaden, doch enkel voor het tijdstip
dat den algemeenen opstand vocrafgaat.

5u Zich onledig houden met militaire spionnage en tegen-
spionnage in het achterland van het Roode Leger'.

6o De zendposten te bewaren en per T.S.E. de verbinding
onderhoude,n met het opiperbevel van de « A. K. >>, door
bemiddeling lran Londen,

7o Zíc}J. overleveren aan geschreven en gesproken propa-
ga tegel de U.S.§.R.
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Zíedaar de geloofsbelijdenis van deze heeren, die zich
willen doen cloolgaan voor demokraten.

Hoe betreurensrvaardig is het thans niet te noemen dat
door de aanhoucling van dezc prcvokatie-agenten van het
fascisme, indertijd de besprekirgen rverden afgebroken dte
moesten leiden tot de vorming van de Voorloopige Poolsche
Regeering.

Weliswaar, weid de goede trou'iv van de Sovjet-Unle
onomstootelijk bewezen, rog vóór het proces begon, doch
het lijdt geen twijfel dat door dit betreurenswaardig uitstel
het demokratische Polen in de onmogelijkheid Y/erd gesteld
om het << Handvest der Vereenigde Volkeren >) mede te on-
derteekehen.

,.*A

Onder dergelijke bezwarende omstandigheder, kunnen wr3
ons terecht afvragen en verwonderen hoe het, amper een
paar maanden na d: over'*'inning, mogelijk is dat een re-
geering met fascislischen inslag, zooals deze van de Polen
te Londen, over het recht van extra-territorialiteit blijft
beschikken in Engeland, dat het haar lvordl toegelatcn
koncentratiekampen op te richten in Schotland, waar PooI-
sche clemckraten, naar razimethodes, worden gefolterd eí
vermoord, en dat zij het nog: onlangs aandierf Dr..Jagd-

zinski, een dagbladschrijver, korrespondenl van het agent-
schap Pol-Pr.ess te \{arschau, en vcorzitter van het Pan-
Slavisch Komitee te Lorden, aan te houden.

Het Sovjet-dagblad << Kràsnaia Zvjezda », schrijft over
deze feiten d,at zíj:. « een eigenaardig licht werpen op de
zeden en de geestesgesteldheid van degenen die ze dulden,
door een welbepaald doel na te streven ».

Het Engelsche dagblad << Tribune;, gealarmeerd door dit
reusachtig schardaal, vraagt zich ongerust af: <<Indien wij,
Engelschen, de achterdocht van de U.S.S.R. niet nog willen
'versterken, dan zouden wij reeds lang, radikaal van hcn-
ding moeten veranderen hebben ».

Het geeft irderdaad stof tot nadenken, wanneer rnen ver-
neemt dat, op het oogenblik dal de Sovjet-Unie overgaat
tot de demobilisatie van de oudste klassen, de reaktionnaire
Polen te Londen,'integendeel koppig voortgaan mef immer
meer klassen te moblliseeren. Aan de hand van de in het
prores aan het licht gekomen getuigenissen, is het niet
rnoeilijk te raden tegen wie deze mobilisatie gericht is. Het
is volstr.ekt noodzakelijk, dat in het belang vpn den wereld-
vrede, dadelijk ingegrepen wordt om aan deze' openlijke
ptcvokatie een einde te stellen.

.11'eroolo bl:. 8.)

Yoor de

door
I. POMELOV.

PostZCgol-
liefhebbers

Tijdens den Nationalen oorlog u'as het krijgsgebeurel
het voornaamste onderwerp voor de teekeningen van de
postzegels in de U.S.S.R.

Een zegel van 60 kopeken is gewijd aan de 28 helden van
generaal Panfilov's Wacht-divjsie, die op 16 November 1941
vcchten en 5ils1'vgn om de nazis. tijdens hun tweede offe:l-
sief orn Moskou, te beletten door te breken. De spoorbaan
bezijden Doebosekovo, die zij verdedigden, rverd aangevallen
cloor meer dan 50 Duitsche tanks, waarvan zij, er 18 ver-
nietigden. De zegels verbeelden pantsers die tijdens een
felle sneeulvstorm oprukl<en naar de loopgraven der held-
haftige Wachtels.

Een andere 60 l<opekzegel is gewijd aan de scherpschutters
van het Roode Leger. Hij geeft den beeldenaar weer van een
scherpschutter in witte kamceflagekleeding, opgestelC ach-
ter door het gewicht der sneeuw doorbuig'ende takken, speu-
rende door cle teleskoop van zijn geweer.

De teekeningen op de Sovjeu-postzegels zijn niet statisch,
doch vol aktie, onverschillig. of het thema betrekking heeft
op de luchtvaart, de arbeid in de fabriek of op het land.

Een grijs-groene zegel tosnt kamions die een verschan-
sing overschrijden en Duitschers clie worden neergemaaid
docr Íle kogels der guerilla's;

Een andere reeks zegels beeldt uit hoe de bevolking aan
het Roode Leger hulp verleent. Een lichtbruine 30-kopek-
zegel toont een draaier aan ziin draaibank, tegen een ach-
ter-grond van obussen, tanks, geweren --en bevoorradings-
trelnen, Aan den top het slagwcord: « Alles voor het front!
Alles voor de ovelwinning: >)

De tweede zegel van deze reeks schildert vrouwen van
kollektiefboeren àie de soldaten geschenken aanbieden.

De hulp aan het Roode Leger wordt rlok nog -uitgebreid
door een 45 kopekzegel voorstellende een Russische boeren-
vrouw die linnen naait voor een Roode Soldaat.

Postzeg'els gewijcl aan het Anglo-Sovjet-Amerikaansche
Bo;rdgenóotscÀap, zijn uiterst populai1 in de U'S'S'R' De

3 roóel- en 30-kopekzegels zijn gelijk in teekening, dcch

verschillend in kleur. Zij toonen de nationale vlaggen van
de U.S.S.R., de V.S.A. en Groot-Brittannië met er:leven

ingelijst een-citaat van Maarschalk Stalin's dagorder: << hel'e
Je' ovËrwlnning' van het Anglo-Sovjet-Amerikaansch Strijd-
verbond! >>
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I)i, I;leine :tt(tl , die 6.000 toehoonler.s Àan be»atlen.

De rverlten van het Paleis des Sovjets te Moskou, beslaan
een ger,,,eldige oppervlakte.

Àan den eenen kant begrensd door de Moskova en aa:l
den anderen kant door talrijke straten met gesloopte hui-
zen, clnidt cleze werf de plaats aan van een der reusachtigste
korstrukties van cle tvereld.

De ingewikkelde bouw van de betonnen en gewapend-
betonnen grondvesten, is geëindigd. Daarna is men over-
gegaan tot de mo:rtage van het geraamte, g'emaakt in het
meest weerstand biedende staal. Deze öewerking zàl baàn-
brekend zijn in de geschiedenis der bouwkunst, gezien het
volurne der stukken en de komplexiteit der.berekeningen.

hdien de oorlog niet tusschenbeide gekomen was, zou
het Paleis in 1942 grootendeel afgewerkt zijn geweest.

Dit grootsche werk, kenmerk van het Stalinistisch tijcl-
perk, 2al 415 m. hoo6; zijn en beheerscht worden door een
100 m. hoog stanCbeeld van Lenin, in totaal dus 515 :n.
Het volunre van het gebouw zal rord de zeven miljoen km:
bedragen. Meer dan 40.000 personen zullen er plaats in kun-
nen vinden.

Docr zijn uitzicht evenals door den g'eest ervan, zal het
de waardige uitbeeldirg zijn van den eersten Socialistischen
Staat.

Het was in 7922 dat tot den bouw van het paleis cler
Sovjets werd besloten.

In den loop van de jaren 1931_42 werd het ontwerp van
architekt B. Joffan in hoofdzaak aangenomen. V. SjtÀjoeko
(gestorven ir 1938), lid van de Akademie voor Architektuur,
en professor V. Guelfreich, werden aangesteld om mee te
u'erl<en aan de definitieve uitwerking ervan.

De Raad voor den bouw van het paleis der Sovjets, rn
het leven geroepen door de regeering van de U.S.S.R.,
bepaalde vanaf 1932 dat het leidende beginsel voor Ce
architektuur: << een stoutmoedlge opvatting, in de hoogte
uitgewerkt », moest zijn. Het definitieve onwerp werd dan'
ook in dien zin uitgevoerd. De durf der rijzende lijn geeft
aan het heele paleis zijn architekturaal karakter.

trflet een hoogte van meer dan 500 m. za,l het pale:s der
Sovjets de heele stad, die een doormeter van 25 km. heeft,
beheerschen.

De heele kompositie van het gebouw is naar deze hoogte-
idee opgevat, de hoogte-vlucht der lijnen schijnt zich te
strekken naar het standbeeld van Lenin, dat het gebouw
bekroont. Gansch de architekturale massa schijnt bezield
döor deze zelfde beweging. Het standbeeld van Lenin geeft
aldus den indruk de bekroning te vormen van het heete
gebourv; en het is aan dit dynamisme dat de heele konstryk-
tie, met al haal onderdeelen, beantwoordt.

He1 rechthoekig gedeelte van het Paleis zal worden sa-
rnengesteld uit drie opeenvolgende verdiepen in achtenriL
bourv geschikt, waardoor het gebouw zijn lichtheid,
volmaakte eenheid en vlucht verkrijgt,

He1 opperste gedeelte is hoofdzakelijk beheerscht door
de hoogtekompositie, en rÀ'ordt versterkt door machtige
pijlers die bekroond worden door gesneden groepen. Het
monumentale gebouw weerspiegelt aldus optimlsme en
vreugde.

Het Paleis der Sovjets
heeft der indmk eener ver-
levendigende vreugde, inkar
natie van de lev,ansvreugde
van het Sovjetvolk.

De inwendlg'e architektuur
van het Paleis is volledig in
harmorie met de uitrvendi-
ge; eenvoudig en sober op-
g'evat, weerspiegelt zij niet-
temin den rijkdom van het
land der Sovjets. Zíj is zoo
monumentaal en mooi, en
heelemaal opgevat om een
vreugdevolle stemming te
..'erwekken.

I)e ontwerpen van de
Groote Zaal, varr de Kleine
Zaal, vat de midden- en
zijbcuw. zijn reeds zoover
gevorderd, dat men zich een
oordeel kan vormen over hun
toekomstige voorstelling.

Het is de Groote Zaal, díe
uit alchitekturaal oogpunt,
h€t meeste belang inboe-
zemt. Er is een ingang langs
de:l voorgev,el, naar den
kant van het Kremlin, een
langs de Moskova en een
langs de straat die neven
het Paleis loop. Na te zijn
binnengegaan langs de schil-
derachtige vestibulehaarden,
komf men terecht in het
amphitheater van de Groote
Zaal, dat lang:s een rollende
trap, naar den hoofdhaard
leidt.

De Groote Zaal zÀl 140 m.
doormeter en 100 m. hoogte
hebben, met een inhoud van
een miljoen kms. Zij zal den

vorm hebbee van een cirkelvormig
amphitheater, in het bovendal om-
geven door lichtkleurige monumen-
tale marmeren pijlers. Het zal de
de grootste zaal der wereld zijn:
21.000 personen zullen er bijeen kun-
nen komen.

Zij zd gebruikt worden voor bij-
eerKomsten. groote volksvoorstellin-
gen, muziekfestivals, en sportieve
massagebeurtenissen.

Deze zaal ?al }ret zinnebeeld zijn
van de eenheid d,es volks; zíj zal de
bevestiging zijn van het fun'damen-
teele karakter van het Paleis der
Sovjets, dat het eenige paleis der
volkerex ter wereld is.

Achter de pijlers bevindt zich het
gedeelle van het amphitàeater dat
bestemd is voor het publiek. Het is
gevormd uit terrassen, tropvormig

b)att trrrquelte orrn het l',t

=aal tttttt dc Stalit
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Het Paleis der Sovjets
heeft den indruk eener ver-
levendigende vreugde, inkar
natie van de levensvreugde
van het Sovjetvolk.

Dg inwendige architektuur
van het Paleis is volledig in
harmorie met de uit,"vendi_
ge; eenvoudig en sober op_
gevat, weerspiegelt zij niet_
temin den rijkdom van het
land der Sovjets. Zij is zoo
monumentaal en mooi, en
heelemaal opgevat om een
vreugdevolle stemming te
'-'errvekken.

I)e ontwerpen van de
Groote Zaal, var. de Kleine
Zaal, van de midden_ en
zijbcuw. zijn reeds zoover
gevorderd, dat men zich een
oordeel kan vormen over hun
toekomstige voorstelling.

Ifet is de Groote Zaal, die
uit architekturaal oogpunt,
het meeste belang inboe_
zemt. Er is een ingang langs
den vo org'eviel, naar. den
kant van het Kremlin, een
langs de Mcskova en een
langs de straat die neven
het Paleis loop. Na .te zíjn
binnengegaan langs de schil-
derachtige vestibulehaarden,
komf men terecht in het
amphitheater van de Groote
Zaal, dat langs een rollende
trap, naar den hoofdhaard
leidt.

De Groote Zaat àt 140 m.
doormeter en 100 m. hoogte
hebben, met een inhoud van
een miljoen kme. Zij zal den

,\:j4;t: :
;i . ,lt,
i+:.lri;ri

Den tnoquette utn het Puleis der soujcÍs

geschikt met marmeren be-
kleeding en porfieren inleg_
se1s. De plaats voor het voor-
zitterschap is bekroond cloor
een gesneden .g.roep: voor_
stelle;rde Lenin die de volke-

i;ltí ii#iïl;
éi.,e,ii

iïii;::ii:
,j!!,t1r,?r
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een koepel met opening, ver-
sierd met ribben en verdeeld
in drie cirkelvormige zones
die het verlichtingsmekanis_
me verbergen, zoodat het
onzichtbaar blijft voor .ien
toeschouwer, waardoor deze
de.r indruk krijgt in open
lucht te zitten.

Het tooneel aangebracht
in het midden van de zaal,
heeft 42 m. doormeter. Hier_
on.ler bevindt zich een cir_
kelvormige ketting, waarop
acht platfor-rnen zijn geschikt
(een waterreservoir, ee.n
l<inemadoek, een ijsbaa:r, een
llchtgevende vloer).

De zaal'van de Stalinis-
tische Grondwet, bevloerd
met marmeren tegels en ver-
5ierd met pijlers, bekleed
met verguld marmer, de zij-
haatden kunstvol versierd,
d,e zaal van de helden van
den burgeroorlog en de zaal
van de helde:r van den socia
listischen opbouw; de Kleine
Zaal díe 6.000 personen kan
bevatten, evenals de zalen
van den Oppersten Sovjet,
de haarden en gangen die er
op uitgeve:r; dit alles zal
behandeld worden in den

vorm hebbe:r van een cirkelvormig
amphitheater, in het bovendal om_
;even door Iichtkleurige monumen_
tale marmeren pijlers. Het zal de
de grootste zaal d,er wereld zijn:
21.000 personen zullen er bijeen kun_
nen komen.

Zli zal. gebruikt worden voor bij_
:erkomsten, groote volksvoorstellin_
ïen, muziekfestivals, en sportieve
massag'ebeurtenissen.

Deze zaal z,al }:,et zinnebeeld zijnyan de eenheid d,es volks; zij zal d,e
bevestiging zijn van het fundamen_
Leele karakter van hei paleis der
Sovjets, dat het eenige paleis der
yolkeren ter wereld is.

Achter de pijlers bevindt zich het
gedeelt'e van het amphitàe&ter clat
bestemd is voor het publiek. Het is
íevormd uit terrassen, tropvormig

architekturalen geest van het geheel,
alles zal dapperheid en levensvieugde
uitademen' 

* * *

Alle takken van de kunst dragen
lij tgt de. oprichting van he1 Païeis,
der Sovjets; de beeldhouwerij, schil_'
derkunst, tcegepaste ku,rsten, volks_
kunst onder al haar vormen, moeten
hun bijdrage verleènen om aan het
gebouw een eenig volmaakt, onver_getelijk uitzicht te geven. Lastige
taak, ingevolge de noodzaak ds syn_
these te veizekeren van de versc-hil_
Iende- kunsttakken, en terzelfdertijd
aan iedere kunsttak en kunstenaar,
een maimum onafhankelxijkheid te
verleenen en tevens ondergeschikt
blijven aan de itlee, het rythme van
het gèheel.I)c :aal tt«n dc SÍalinísÍische Grondruct.
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geschikt met marmeren be-
kieeding en porfieren inleg-
sels. De plaats voor het voor-
zitterschap is bekroond door
een gesneden .groep: voor_
stelle:rde Lenin die d,e volke-
ren naar het kommunisme
leldt.

De zaal is afgesloten door
een koepel met opening, ver-
sierd met ribben en verdeeld
in drie cirkelvormige zones
die het verlichtingsmekanis-
me verbergen, zoodat het
onzichtbaar blijft voor den
toeschouu,'er, waardoor deze
de:r indruk krijgt in open
lucht. te zitten.

Het tooneel aangebracht
in het midden van de zaal,
heeft 42 m. doormeter. Hier_
onder tlevindt zich een cir-
kelvormige ketting, waarop .

acht platfcrïnen zijn geschikt
(e e n waterreservoir, e e.n
kinemadoek, ,een ijsbaan, een
lichtgevende vloer).

De zaal'van de Stalinis-
tische Grondwet, bevloerd
met marmeren tegels en ver-
sierd met pijlers, bekleed
met verguld marmer, de zij-
haalden kunstvol versierd,
de zaal van de helden van
den burgeroorlog en de zaal
van rle helder van den socia
listischen opbouw; de Kleine
Zaal díe 6.000 personen kan
bevatten, evenals de zalen
van den Oppersten Sovjet,
de haarden en gangen die er
op uitgeve;r; dit alles zal
behandeld worden in den

| ,e hoofrlingang.

I f, .fUi L939 werd de plenumzitting gehouden van de lJnie
der architekten, waa,:aan talrijke beeldhouwers, schilders,

; sierkunstenaars, enz., deel namen.

I Deze bijeenkomst onderzocht de vraagstukken betrefferrCle
I de samenwerking tusschen de kunstenaars; de eensgezinrle
I strekking der verSchillende kunsten: schilderkunst-, snij
| ]<unst en architektuur die bijdragen tot het prachtige
I l:l'-1*9l11T:t:, d?"I l"j gebruik van verschilleade met[o-

,is rler Sorrjels.

architekturalen geest van het geheel,
alles zal dapperheid en levensvreug.de
uitademen' 

* * *

Alle takken van de kunst dragen
lii t9t de oprichting van het pateis,
der Sovjets; de beeldhouwerij, schil_-
derkunst, tcegepaste kuirsten, volks_
kunst onder al haar vormen, moeten
hun bijdrage verleènen om aan het
gebouw een eenig volmaakt, onver-
getelijk uitzicht te . geven. Lastige
taak, ingevolge de noodzaak dg syn-
these te verzekeren van de verschil_
lende kunsttakken, en terzelfdertijd
aan iedere kunsttak en kunstenaar,
een maimum onafhankelxijkheid te
verleenen en tev-.ns ondergeschikt
blijven aan de idee, het rythme van
het gèheel,

des en vormen die tenslotte uitkomen op een eénlg en zelfde
kunststuk, dat dezelfden geest weergeeft.

De rol van leider van het orkest in deze komplexe kunst_
symfonie die het Paleis der Sovjets is, werd toevertrouwd
aan den architekt. Het is aan hem het algemeene uitzicht
van geheel het gebouw te bepalen. De beeldhouwer en de
schilder moeten vervolg'erur in dezelfden zin werken.

Het uitwendig aspekt van het gebouw zal vóór alles
worden bepaald door de synthese van architektuur en
skulptuur; het inwendig aspekt door de synthese van archi-
tektuur en monumentale schilderkunst.

He1 standbeeld van Lenin, dat 100 m. hoog is, bekroont
het gebouw, en maakt integraal deel uit van de architek_
turale physionomie van het geheet dat het aanvult en
volledigt. De architektuur van den gevel omvat tal van
monumenten op het onderstel der zuilenrijen, g.esneden
groepen op de verschillende verdiepen, friezen in Xeliëf aan
den vocrnaamsten ingang, enz....

Àl deze skulptureele rÀ/erkel zijn. organisch aangepast
aan het algemeen rythme van de samenstellende deelen van
het gebouw, aan zijrt l{ompositie en silhouet. De monumen-
tale schilderkunst moet eveneens in harmonie zijn met oe
architektuur zelf.

Schilderijen, paneelen, sierdeelen, kunsttapijten,. alles is ;.n

eenklank, draagt bij om uitdrukking te geven aan oe
opgave voor de samenstelling der verschillende zaleri, en
ontspringt organisch aan de.bianenarchitektuur, de archi-
tektuur van geheel het geborw.

De synthese der kunsten is in het land der Soiljets ver-
zekerd door de.kollektieve organisatie van alle gebouw, van
alle tlitiatief.

De kollektieve werkhuizen der architekten, beeldhouwers
en schilders, het kollektieve onderzoek van de vraagstukken
op de prodrrkLie-vergaderingen en in de pers, de verschillende
wedstrijden en, tenslotte, het praktische dagelijksche werk
van den architekt met deil schilder en den beeldhouwer,
ziedaat de voornaamste'vormen van het samenstreven. van
alle arbeid in alle kunsttakken voor de schepping van het
Paleis der §ovjots,

Deze innlge samenwerking van de kunsten, deze samen-
gebundelCe scheppende arbeid van al de bouwers van het
Paleis is een waarborg dat het merkwaardlgste kunstge-
wrocht van onzen tijd, het Paleis der Sovjets, door zijn
precht en indrukwekkendheid al de tot hiertoe gebouwde
r!.ooumenten zal voorbijstreven.

,Íayiefs

stische Grondutct.
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In , afwachting van de. dactylo, ijsbeerd,e generaal

Weidling met lange afgemeten, geluidloöze passen àoor het
ruime en klare 'bureau van generaal Tsjoeikóv. Deze laatste
stond bij het venster en bewaarde insgelijks het stilzwijgen.

Plots houdt Weidling stil en zegt:

- We,et gij, generaal, welk het huis is waarin men mij
dezen morgen heeft geleid en dat door het hoofdkwartiei
der divisie be2et is?

- Neen, antwoordde Tsjoeikov, ik weet het niet.

- lVel, het is mijn geboortehuis, en uw kolonel heeft
plaats genomen aan mijn bureel in mijn werkkabinet.

W,eidling zweeg opnieuw en voegde er vervolgens aan toe:

- Het is-een ware ramp... het is het noodlot!
De dactylo komt binnen. Weidling nadert haar en vraagt

aan Tsjoeikov:
....- Met uw verlof ?

- Gaat uw gang:, antwoordt de generaal.
<< Dagorder aan het garnizoen van Berlijn, begon Weidling

te dicteeren.
» Soldaten, officieren, generaJen! Op 30 Apr.il heeft den

ir-iihrer een einde gestetd aan zijn dagen. Wij, die hem den
eed van trouw hadden g'ezworen, werden door hem verlaten.
Gij meent, in uitvoering van het bevel van den Fiihrer, nog
te moeten strijden voor Berlijn, hoewel het gebrek aan
zwaar materieel, obussen en kogels, de voortzetting van
den strijd onnoodig maa.kt. feder uur van strijd verzwaart
het vreeselijke lijden van de burgerlijke bevotking van
Berlijn en van onze gekwetsten. AI degenen die op het
huidig oogenblik vcor Berlijn sneven, zijn evenveel onnoo-
dige slachtoffers. Het is daarom dat ik, in overeenstemming
met het Opperbevel der Sovjet-strijdkrachten, u beveel on-
middellijk allen weerstand te staken.

>>Geteekend: artillerie-generaal Weidling, bevelhebber
voor de verdediging van Berlijn.

>> Den 2,, ivÍei i945. »

De Duitsche eenheden in het centrum van Berlijn, begon-
nen zich reeds in massa over te geven. Talrijke elementen
gaven zich spcntaan over, anderen kapituleerden in uitvoe-
ring van het mondeling bevel van Weidling, dat door het
jJoofdkwartier van de Berlijnsche verdediging telefonisch
en per radio werd omgeroepen.,Anddre eenheden tenslotte.
leg'den de wap'ens neer in navolging hunner buren. Naar de
plaatsen waar de Duitschers nog'weersta:rd boden, vertrok-
ken officieren van he1 hoofdkwartier der Berlijnsche ver-
dediging, in machtig gepantserde wagen,s, uitgerust met
luidspnekers en voorzien van he1 geschreven bevel van
Weidling.

De fusilladg in Berlijn begon uit te sterven. Uit de kelder:s,
tunnels van den metro, loopgrachten-schuilkelders van de:r
Tiergarten. kwamen Duitsche officieren te voorschijn, dra-
gers van witte vlaggen die aan de Sovjet-officieren vroegen
waar zij hun wapens moester neerleggen. Weldra wàr,en
lange rijen opgesteld.op de plaatsen waar de wapens \Àrer-
den opgestapeld. Geweren, mitrailletten, machinegeweren,
kogellinten, kogels, hoopten zich weldra op tot bergen die
bestendig aangroeiden.

- T\rintig duizend, riep met vermoeid,e stem adjudant
Vedernikov, terwijl hij de twintigduizendste mitraillette,
die hem door een Duitschen korporaal met rosse haren en
bril werd overgereikt. bekeek. lryat is zij smerig! Den boel
was dus in het honderd bij U? Hier, neemt een vod er
reinigt ze.

De Duitscher had geen tolk noodig om den adjudant te
begrijpen en, zo:rder tegen te pruttelen, /ette hij zich op
dén grond om zijn wapen te reinigen.

De artilleurs gaven hun kanonnen over. de tankisten hun
pentsers, de verbindingsmannen hun materieel en de chauf-
feurs hur auto's. Men gaf heele opslagplaatsen over met
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artillerie, installatles en geneeskundig materieel uit de veld-
werkhuizen.

De mannen van de artilleriedivisie, onder het bevel van
kolonel §molin. die de kanonnel in ontvangst namen, waren
geïntrigeérd door het dekzeil van een Duitsphen houwitser,
waarop een kaart stond geteèkend met data en inschrij_
vingen.

.- Is dit ee:1 muzeumstuk? vroeg luitenant Peregoedov
aan den bevelhebber der Duitsche batterij.

- Een historisch stuk, antwoordde deze.
De artilleurs beschouwden de kaart van naderbij: zij

duidde de wegen aan die door den houwitser waren gevolgd,
Uit Berlijn vertrokken, was het kanon terechtgekomet te
Parijs, vandaar naar Athene, vervolgens teg:en Moskou en
in de Kaukasus.

-.- Oberleutnant, zei Peregoedov, terwijl hij zich tot den
Dultscher richtte, wij zullen u verf en pe:xeelen geven.
Wilt gij. om te besluiten, de plaats opschrijven waar uu'
stuk de laatste obus heeft afgeschoten: nl. Berlijn. En .vij
zullen het :laar een muzeum te. Moskou zenden.

Zonder veel geestdrift, schr'eef de Duitscher dan toch op:
« Berlijn, 20 April - 2 Mei 1945 ».

h de straten van de Duitsche hoofdstad sleepten zÍch
onafzienbare kolonnen Duitschers die zich hadden over[J?-
geïen. Geheele troepen krijgsgevangenen trokken lang:s
Unter der Linden, de Friedrichstrasse, de lffilhelmstrasse,
de Goeri:rgstrasse, e.a. hoofdaders; aan het hoofcl van iedere
kolonne marscheerden de generalen en officieren. Vröqwen,
ouderlingen, kinderen stonden langs de voetpaden, de plaat-
sen, de bruggen, opgesteld, Duizenden oogen waren gericht
op de zich overgevende Hitleriaansche legers. Vaak hoorde
men een << Paul! Hermann! Heinririh! >>. Het waren vrouwen
die hun echtgenoot, zoon of vader erkenden..

Nooit zal Beriijn deze vreemde, laatste << parade » van de
Duitsche troepen vergeten.

De rook verhief zich tot boven de huizen. De straten
war,en bezaaid met steenen, gebroken glazen, ijzer. Ontel-
bare obusgaten gaapten in het asfalt; de wind schuifelde
door de doorbocrde muren. Weldra begon een fijne, koude
regon te vallen op de wankelende, havelooze, door roet
b'evuilde Duitsche soldaten, die maar steeds marscheerden
en marscheerden. Vermagerd, dronken van vermoeidheid,
vorderden zij slechts met moeite, de armen gekruist achter
den gebogen rug of met zwaar schommelende beenen.
Niemand vzaagcle het in de ocgen der Berlijners te kijken.
WeIk beschamend en verdiend einde voor he1 nazileger,
welke schande voor de gevallen Duitsche hoofdstad!
-it{et de fierheid van den overwinnaar, bekeken de Sovjet-

strijders den geslagen vijand, de donkere krachten van het
door het Roode Leger gebroken en verpletterde fascÈme
Zij hadden niet het minste medelijden voor deze in hun
groenachtige kapoten gebogen geraamten, die door de pui-
nen van hun rookende hoofdstad defileerden: deze menschen
hadden. de wereld te veel kwaad berokkend!

Ziedaat de << veroveraars der wereld >>, de << ovetwinnaars
van Europa, Azië en Afrika»l En nochtans, amper twee
jaar. geleden rvas Berlijn fier op deze moordenaars van
Russische vrouwen en kinderen, deze beulen van Frankrijk,
Griekenland, Tsjecho-Slovakije, België, Holland en Dene-
marken. Het is juist een jaar geleden dat oberleutnant
Iferman Mcsel, opgezwollen van hoovaardij,'beladen met
geschenken en hoewel vermoeid door ontelbare overwin-
ningsfeesten, door de straten van Berlijn wandelde. Hij
mankte nlet zooals vandaag; zijn gezicht blonk van vettlg-
heid en de Berlijnsche schoonen bewonderden hem. Mosel
wa,s een as onder de jachtvliegers. Zijn palmares bevatte
41 Engelsche en 26 Amerikaansche vliegtuigen neerge-
schoten.

I Yan Berlijn
door Lt-kolonel Trojanovski.
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- Verleden jaar, verklaarde.Mosel, heb ik op een nacht
ckie Engelsche vliegtuigen neergehaald en 's morgens wer-
den ik en mijn kameraden triomfantelijk ontvangen door.
de Berlijnsche bevolking.

In April van dit jaar werd Mosel boven Berlijn nrerge-
haald door een Sovjetjager en #egens een slechle lancling
met het valscherm.werd hem een been ontwricht. Toen hij
het hospitaal verliet werd hij naar een kompagnie infanterie
gezonden waar hij zijn militaire loopbaan eindigde.

In de puinen van Unter der Linden marscheerde majoor-
generaal van de politie, Heimburg, vergezeld van de laatste
overschotten van een geimproviseerde afdeeling Berlijnsche
politie; wat verder trck generaal Rauch aan het hoofd zijrer
divis.e voorbij. Onder de krijgsgevang'enen waren talrijke
generalen, kolonels, raadsleden en andere << doktors >> in de
fascistische « wetenschappen >>, doch de. ambteraren der
hitleriaansche ministeries waren het talrijkst. Nabij het
metrostation hield een onzer Sovjet-officieren een burger
aan die drager was van een valie-s en er verdacht uitzag.

- Uw papieren? vroeg de officier.

- Ik ben haarkapper, artwoordde de Duitscher, ik heb
geen papleren op mij.

Een Duitsche die zich aan de zijde van den geinterpel-
leerde bevond, vroeg:

- Wel, dckter !'ritsche, zijt gij reeds lang haarkapper ?
Het is nochtaps nog zoo lang niet geleden dat gij ir de radlo
spraakt als plaatsvervanger van Goebbels!

In de puinen van een huis in de Goeringstraat ontdekte:r
onze soldaten een gekwetste Duitsche generaal op het
oogenblik waarop hij, geholpen door een soldaat, de ken-
teekenen van zijn graad afrukte. Toen hij vervoerd werd
naar het Sovjet-hospital antwoordde de gekwetste met de
grootste bereidwilligheid aan de vragen van den tolk.

- Ik ben brigade-generaal Bauer. Ik was de persoonlijke
hoofCpiloot van Hitler en ik voerde het bevel over het
"skadrille vliegtuigen die aan de regeering waren voorbe-
houden. fk be:r sinds 1932 in dienst van'den Fiihrer en,
sindsdren kreeg ik de gelegenheid Goering, Goebbels, Rib-
bentrop, Mussolini, Antonesco en kcning Boris te vervoeren;
Hitler heeft mij dank oetuigt voor mijn diensLen en heeft
mij aangeraden een van de door de Ergelschen bezettenviieg-
velden te vervoegen. Op 1 Mei ben ik haar den dierentuin
gegaan, met het doel van daaruit met een klein vliegtuig
te vertrekken, doch onderweg werd ik gekwetst aan de
beide beenen en verplicht op de plaats te blijven waar de
uwen mij vonden.

Mel dezelfde bereidrviiligheid vertelde de bevelhebber van
een mobile groep S.S., Paul Henschel, bij de ondervraging
zijn geschiedenis:

- 
Vóór den oorlog rvas ik bewaker in het gevang van

Mcabit. . Tijdens de vijandelijkheden heb ik gediend in
Frankrijk, jn Joegoslavië en in de Oekraina. Ik ben zes
maanden te Kiëv gebleven, vervolgens enkele maanden te
Lvov en tenslotte te Krakau.

- Gij hebt Sovjet-burgers gefusilleerd? vroeg men aan

sproken beulen, fn een kelder bevonden zich drie jongelin-
gen, voorzien van een heel arseuaal en talrijke munities.
Twee hunner, die legenstand boden, werden tedood. De derde
verklaarde:

- Wij werden hier achtergelaten als guerilla,s. l{ij wa-
-ren met z'n tienen, zeven orLzer kregen schrik en stepten
het af.

In een anderen kelder, werden vier gewapende fascisten
gevangen genomen. Zij oo}r wilden guerilla voeren. Wij
veroorloven ons aan onze lezers eeh van de leden dezer
vierschaar voor te stellen.

Z.jn naam is Geritz. Hij is sinds 1922 lid van de nazi_
partij. Nadat Hitler aan dé macht was gekomen, weril hij
beul'en hing de anti-fascisten op. Tijdens den oorlog. tegen
de Sovjet-Unie verbleef hij in bijna al de door de Duitschers
bezette steden. Wat hij deed, vermeldt Geritz niet, doch,
naar zijn beroep te oordeelen, is het gemakkelijk te laden,
'Iijdens zijn onclervraging, leverde hij de meest interessante
inlichtingen over zijn drie kameraden, in de hoop aldus de
toegeeflijkheid van het Sovjetbevel te.winnen. Hij was zeer
gesloten betreffende zijn eigen persoon. Op het einde der
ondervraging vroeg hij toelating zijn familie, die in Berlijn
woonde, te mogen bezoeken. Om wel begrijpefijke redenen
werd hem dezs getveigerd. Toen vr;reg Geritz op onbeschaam-
de wijze:

- Hoe dat! Bij u schat. men dus de bewezen <liensten
en de menschelijke gevoelens niet naar waarde?

Men antwoordde hem dat het Sovjetbevel het inzicht had
een onderzoek in te stellen over zijn bedrijvigheid in de
U.S.S.R.. Toen kon Geritz zich niet meer inhouden en ver-
klaarde:

- Gij zult niets vernemen. Het was tot in de puntjes
verzcrgd wer'k!

Zied,aar de mannen die het te Berlijn overwonnen leg.er
va;r Hitler vormden.

,t*,t

En nu, ziehier een andere dag die Berlijn nooit za:I ver-
geten. Het was op 8 Mei. De stad ontwaakte vroeg' en oe
heele bevolking was te been. Niemand wi.st eigenlijk juist
lvat er ging gebeuren, doch de menigte zwol van minuut
tot minuut aan. De meest verscheidene geruchten deden'de
ronde. Men vertelde ook dat dë Verbcndenen Goering, Doe-
nitz, von Papen en de andere fascistischè leiders, tegenover
rien Reichstag gingen ophaig'en. De angstige Berlijners
vöelden, dat de dag.die begon, geen gewone dag zou zijn.
Te. twee uur vertoonden de Engelsche en Amerikaansche
toestellen hun kokarden in de lucht boven Berlijn. Vervol-
gJns zagen de Berlijners een lange kolonne auto's as,:rl<o-
men. Eenige uren gingen voorbij....

In de kleine zaal van een huis in de voorgemeenten, ver-
klaarde de sterke, krachtige stem van de maarschalk der
Sovjet-Unie, Zjoekov:

- Generaal veldmaarschalk von Keitl nadert mijn tafel
en teekent de totale kapitulatie-akte van Duitschland.Henschel.

- Persoonlijk niet, antwoorddc deze. Er waren soldaten
voor dat werk.je.

- En de Polen?

-.Met de Polen, daaraan heb ik sonrs geholpen.

- Waar 'is uwe familie ?

- Zij was hier, te Berli.jn.
-- Waar is zij, thans?

- Gisteren heeft mijn vrouw zich met onze twee kinde-
ren vergiftigd.

- E. g",j, waarom besloot gij te blijven leven?
_- Ik dacht nog nuttig te kunnen zrjn voor Duitsch.land!
's Nachts oatbrandde de fusillade opnieuw. In de puinen

der kelders verdoken, schoten enkele fanatieke Hitleriaaen
op onze officieren en soldaten. Deze toestand verplichtte
he1 Sovjetbevel, de morgend van den 3" M.ei massievè
razzia's in te richten en de kelders, metro-tunnels, huizen
en puinen te onderzoeken. A-ls gevolg hiervan werd de hand
gelegd op een heele fauna van de meest vast besloten
bandieten, gaande van jonge groentjes tot de meest uitge- De laatste yarade,,,
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Flitsen uitde U.S.S.R.
DE KULTUREELE INSPANNINGEN VAN DE U.S.S.R.

In 1914, vóór de Oktoberrevolutie, telde Rustand slechts:
91 hoogere scholen, waarvan slechts 12 hoogescholer; het

aantal studenten overschreedt de 112.000 niet;
slechts 635.000 jongens en meisjes volgden middelbaar

onderricht;
4/5 van de kinderen op schoolouderdom, bleven buiten Ce

school;
3/4 vat de bevolking was ongeletterd.
In 1939 was he1 aantal ongeletterden in de U.S.S.R. min-

der dan 20 /c; }ret bestond hoofdzakelijk uit zeer oude
menschen.

Het aantal leerlingen in de scholen.van alle grader be-
reikte bijna 34 rniijoen, waarvan meer dan 12 miljoen in
de middelbare scnolen.

In de periode van éen vijfjarenplan (1933-38), werden
20.607 scholen gebou\À,d, waarvan meer dan 16.000 op het
platteland.

In 1939-40 telde de U.S.S.R. 750 hoogere scholen, met on-
geveer 720.000 leerlingen. Bovendien volgden 250.000 perso-
nel de kursussen voor hoog*er onderwiis.

In 1913 verschenen. in Rusland 859 dagbladen, met een
oplage.. van 2.700.000 exemplaren.

In 1939 telde de U.S.S.R. reeds meer dan 9.000 dagbladen,
met een oplage van 38 miljoen exemplarer.

In hetzelfde tijdsbestek, steeg de oplage der boeken van
80 tot ?00 miljoen exemplaren. Boekèn en dagbladen'ver-
schijnen in 111 talen die op het grondgebied var de U.S.S.R.
rvorden gesproken.

In 1939 waren er in de U.S.S.R. ongeveer 70.000 boeke-
rijen voor de groote massa, met 126.600.000 boeken, en
95.60C klubs.

In 191i1 telde Rusland slechts 153 schouwburger.
In 1941 waren er reeds 82ó.

DE WONINGNOOD IN DD U.S.S,R.
De Sovjet-bouwnijverheid is begonnen met het producee-

ren van vocraf vervaardigCe deelen van huizen. Het ge-
bruikte materiaal is licht genoeg om met de hard te rvorden
samengevoegd.

Het Technologisch Bouw-Instituut van de §ovjet Akade-
mie voor. Wetenschappen heeft onderdeelen voorbereid, die
;n massa kunnen geproduceerd worden. De bladen van dit
kompositiemateriaal zijr 10 cm. dik en bestand tegen alle
weder.

IeCer. blad weegt minder dan 100 kg.

De SovjeLschrijver Antokolski heeft een open brief ge-
richt aan de Fransche letterkundige Jean-Richard'Bloch
rvaarin hij, na zijn Fransche vrienden te hebben geluk ge-
wenscht ter gelegenheid van de overwinning en hem zijn
verblijf te Moskcu te hebben herinnerd, spreekt over de
plenum-zitting van de Vereeniging der Scvjetschrijvers :

< Men heeft er de moreele en politieke verplettering van
het fascisme besproken. Doch men heeft insgelijks vastge-
steld dat de fascister zich nu trachten te kamoufleeren.
Zij willen hun noodlottige aktiviteit voortietten onder een
demokratisch uitzicht. Zj willen zich laten doorgaan voor
onschuldige herkauwers. >>

En Antokolski noodigt zijn Fransche vrienden uit den
strijd voort te zetten, met de verklaring dat men nooit mag
vergeten dat de rol van den schrijver, die zijn volk tracht
te dienen, erin bestaat een eerlijk. beeld weer te geven
van de waarheid. Hij besluit met te schrijven:

« De strijd kan slechts een enkele uitweg hebben, nl' Je
overurinning. De fascistische ideeën moeten ovenuonne:l
worden, net als men de fascistische legers heeft verslagen. >>

Talrijke wel'krrllizen, zooals rleze vrrn Zal)al,ozje, Rnsi,r'.',
de .< Ifamer en Sikket -) van Chal'kov, heirhen een bijzonder'e
inspanning geleverd . bij de verr,r,ezenlijking van hun pr:-
Bramma voor den bouw van landbourvmachines en -ma,
terieel. Wat de nieuwe tabriek te Krasnojarsk betreft,
waarvan de produktie op 10.000 maai-dorschmachines per
jaar word gerekend; deze heeft er reeds 400 afgeleverd.
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De ware schuldigen
beYinden zich te Londen

Verantwoordelijke Uitgever : C. LEJEUNE'
1a, Regentlaan, Brussel.

Drukkerij IVELLENS-PÀY, Ruysbroeckstraat; 35, Brussel.

(l'eroolg orur blz. lJ.)

President Truman had niet heelemaal ongelijk toen hij
verklaarde dat het fascisme in de wereld riog niet heelemaal
verslagenis. *r*

De akte van beschuldiging tegen 16 betichten op het
proces te Moskou, hield o.m. in:

10 De organisatie van geheime gewapende afdeelingen
van de « Armija Krajowa », in heg achterland van het
Roode Leger.

2o De vorming' van de geheime militaire en politieke
organisatie « Niepodleglosc » (N.E.).

3" Terroristische afleidingsbedrijgheid en §pionnage, an-
wege de geheime, gewapende afdeelingen van de « Armija
Krajowa » en de « N.E. ».

4o Bedrijvigheid van illegale cntvangst- en uitzendposten
van de « Armija Krajolva > en van de klandestiene Poolsche
<< regeering >> i:r het achterland van het Roode Leger.

5u Voorbereiding tot militaire interventie, samen met
Duitschland, tegen do U.S.S.R.

Het verdict dal bij een dergelijke beschuldigingsakte
tegen de betichten werd uitgesproken was zeer licht. De
zwaarste beLichte, Okulicki, bekwam enkel 10 jaar opslui-
ting. Het groot"moedige gebaar van dit vonnis zit hem hier
in, dat de Sovjet-Unie, alhoewel zrj weet met welke cynische
en verblinde teg'enstanders zij te doen heeft, htn een laatste
kans wil geven om het onredelijke van hun streven in te
zien en hun de mogetijkheid cpenen, nauat zij hun stràf
hebben uitgezeten, te worden opgenomen in de demokrati-
sche Poolsche familie.

Eer bewijs dat de.§ovjet-Unie er niet naar streeft een
door inwendig:e twisten verscheurd Polen als buur te hebben,
maar wel, naar den wensch van maarschalk Stalin, een
onafhankelijk, sterk en vereenigd Polen.

Zal dit verzoe;rend gebaar, ooit voldoende naal n'aarde
kunnen geschat worden?

VAN DEN BERGHE L.

« Citréac ». te Luik.
« Forum », te Assenede.
« Novi », te Gent.
« Eldorado », te Frameries.
<< Nova » te Duffel.

De lentebezaaiinten zijn dit iaar met §uk§es beëindigd.
Ee:1 belanglÍijke rol werd gespeeld door het in lijn bren-
gen van een groote hoeveelheid landbouwmachines die
onlangs in de U. S. S. R. $/erden gebouwd.

D€ Sovjet-film « De Regen bcog » wordl vail 6 tot 12 Juli
in de volgende zalen vertoolrd:

« Óóntinental», te Etterbeek. | « Plaza'>, te Botrrrt
« Splendid >', te Oip-le-Grand.
« Dalnier'). te Harelbeke.
<< Eden ,> cll « Rivage )), te

Quaregnolt.


