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Nazi.Duitschland in oortog met Frankrijk en. Groot'Brittannië.
Nazi.aanval tegen België, Holland en Luxemburg.
Nàri-Du:tsótriaïO teekàht-zijn doodvonnis door de U. S. S. R. aan te vallen.
Eerste groote nederlaag der- Hitleriaansche Iegers vóór Moskou.
Oè,1àpa"anscne aanvallegen de U. §. A. vereinigt de drie groote demokra''
tiën tegen de barbarii.
rani$J;p.lllrl*_,:ser van von Paulus vóór §talingrad de daseraad

-

tweedö Íront.
Brussel bevriid..
Inname van Berlijn door het Roode Leger.

1944: elnOiiiif-het

í
1941i :
1945 :
í945 :

1944

V-dag

in

De Yerbondenen ontschepen

in

Normandië.

EuroPa.

Y.dag over gehee! de wereld.
2 September
Èn op 3 september 1945: Aetgie viert den eersten ueriaardag.der. bevriidinS j^.Een^i§t F-9lj:
den... veilieten ïe laatste nózis onlen bloedigen bodem, de laatste helden van den Weerstand vlelen
voor
onze vrijheid, België smaakte de eerste Íren van uitgelatenheid en geluk.
-- OeÏerei'sàh.CoviótïcÉeVóieeniging
groet de groote Soviet-Unie-,- dank lii^wie dit geluk 9.qn
levenoó ;gÍï;ÍíkheiÍ-ii-Ëówbiireï. ïii-g?oói-erenöens Engetànd, de Vereenigde §taten en Frankriik,
die er meer dan veel hebben toe bijgedragen.

HET CHINEESCII-SOVIET-VERDRAG
\llaarborg van den vrede in het verre Oosten
Zooals men weet werden reeds vóór de konferentie van
Potsdam, t.l.z. vanaf 30 Juni 1.1., besprekingen gevoerd tusschen eenerzijds Maarschalk Stalin, Molotov, Lozovski (adjunlt kommissaris voor Buitenlandsche Zaken) en Petrov
(Sovjet-ambassadeur te Tsjoenking), en anderzijds de h.h.
Soeng (Chineesch Eerste Minister), ÏÍ[ang Tsji (minister
van Buitenlandsche Zaken) en Holin Tsian, ambassadeur
van China te Moskou. Aan deze besprekingen werd eveneens deelgenomen door den voorzitter en den Eerste Minister van de Mongoolsche Volksrepubliek.
Op den vooravond van de konferentie werden deze bespre.
kingen, waarvan de Japanners met ongerustheid het verloop
afwachtten, geschorst, om onmiddelliik daarna, op 7 Oogst
1.1., terug te worden opgenomen. Zij duurden tot 17 Oogst
en eindigden met de onderteekening van een Vriendschapsen Alliantieverdrag tusschen China en de Sovjet-Unie.
IIet verdrag werd reeds van weersziiden op 27 Oogst
daaropvolgend bekrachtigd: door het presidium van den
Oppersten Sovjet voor de U.S.S.R. en voor China door den
«

Joean »;

De gevolgen van

dit verdrag zullen van verstrekkenden.

Niet alleen stelt het
een elnde aan de minderwaardige rol die China, sinds de
opkomst van het Japansch imperialisme, op het Aziatisch
vasteland speelt, maar het opent vooruitzichten op een ongekend ekonomischen en ermee gepaard gaanden kultureelen opbloei, terwijl de politieke gevolgen niet minder belangrijk Lullen zijn, tenminste zoo deze hun logischen ontwikkelingsgang volgen welke moet leiden, benevens het buitenIandseh veisterkt krediet, tot een grootere eenheid van het
Chineesche volk op het innerlijke plan, waardoor een machtig demokratisch en anti-fa.sàsti§ch blok, naar biniren en
nàr buiten, zou tot §tand komen en iedere Ínogelijkheid
v&n een Japanschen aanval voor*immer onmogelijk gemaakt,
diepgaanden en veelzijdigen aard zijn.

Het pakt is geen louter militair en ekonomisch Verbond,

d-oor \Zarr dgn Erergitre I-éon

vermits het eveneens akkoorden voorziet betreffende

den

Chineeschen spoorweg van Tsjangtsioeng, de havens Dairen

en Port-Arthur en ten slotte betreffende de samenwerking
tusschen het Sovjet-kommando en de Chineesche admini§tratie op Chineesch grondgebled, Ook werden nota's gewlsseld aangaande .de Mongoolsche Volksrepubliek, de erkenning van de Chineesche soevereiniteit in Mandsjoerije en de
gebeurtenissen in de provincie Singkiang.

Hier volgt de inhoud van het.Verdrag:
10) De tuee kontrakteerenile partiien gaan de oerbinte-

nis ad,n, sarnen met de anilere oereenigíle oolkeren il,en oor'
l,og tegem ,Iapan tot het zegetsierenil etnile te ooeren en
elkaar alle nooílige materieele hulp te uerschallen ;
2"1 Zij uerbinilen er zi,ctt, toe geen afzontlerliike onil,er'
haniteliigen met Japan te ondernemen' geen wapenstilstanil
noclr, u't"eil,e te sluíten met de Japansche regeering oÍ met
elk ander uitroerenil, orgd,an oan ,Iapan, zoo aii nbt oÍgezien hebben oan al,le aanualsinzi,chten;
go) Beiite partijen uerbinilen ziclt ooor het na-oorlogsche
tijd,pertc gemeenschappetiik maatregelen uit te werken, ilie
oan aard zijn een nieuwe aanraniling Danuege Japan ot
elke anilere poging tot qserstoring oan ilen ureile te oerhiniteren. Elke àanual tegen, een ttan de antdere onilerteekeil,aars Da?t, oniterharsig oerilrag brengt automatisch meile
il,at ite anilere onileíteekenaar onmiil,ilelliik naast h,em in
d,en oorlog treeilt en er toe gehouilen is hem geuapeniler-

te hetpen t:olgens d'e miil,ilelen u)s,alvoer hii besclr,lkt.
Onilerhaoig artikel zal csan kracht bliioen tot ilat ile regee'
ringen 'tlan China en Dan de U,§.§.8. llet centraal orgd"
ntsme »an ile oereenigile oolketen zullen belasten met ila
taak il,e algemeene tseildgheiil, te uaarborgen ;
4o) De.oerilragsluitende partiien gaan ile oerbintenis aan
h,and,
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geen bondgenootschap te sluiten noch ileel te nemetu
koolities ilie tegen een Ddn beiilen geri,cltt zijn ;

da,n

5o) De essentieele belangen oan hun oeiligheiil en oan hun
ekonomisclte ontwikkëling in aanmerking neurcnil, gaan
beid,e uerd,ragsluitenile partijen ile uerbintenis aan na ilen
oorlog samen te uerken uolgens ile essentieele beginselen
dcr weilerzijilsche achting, Dan den eer.bied, uoot' itre soeoe-

reinisteit en !d,n

d,e niet-ínmenging
aangelegenhed,en pan beid,e lnnil,en ;

in ile

bínnenland,sche

6'1 Zij gaan ook ile aerbintenis aan elkaniler alle ekonomische hulp te oerstqekken orn hun wederopbouw te bevord,eren en on hun d,eel, bàj te ilragen tot het uerk odn iler.
oteed,zantcn opboltw ;
lo) Geen enkel, beding tctn ooormeld, akkooril dient der-

wijze uttgelegd te worilen ílat ltet op eenigerlei uijze de
nakoming zou bel,emmeren Dan ile oerplich,tingen oan een
det' oet'il,ragsluitenile partijen als lid oan ile uereenigd,e Vol,lceren

;

go) De uitwisseling oan il,e bescheiden

zal plaats grijpen te Tsjoenking,

ter bekracktiging,

Onilerhauige ooereenkomst worilt uan kracht ooor een
oq,n 80 jaar, Zij m,oet een jaar aóór het oerstrijken
opgezegil raord,en, bij ontstentenis waarpan zij automatisch
t)oor een onbepaalile perioile zal oeflengil, utorden, Hierbij

termijn

blijft echter d.e oooropzeg Dan een jaar behouilen.
Zij is opgesteld in ile Russisèhe en Chineesche
Beiile teksten zijn autkentiek.

talen,.

Na de onderteekening van het verdrag, lieL Molotov een
ncta overhandigen aan Wang Ssji Tsjih, Chineesch gevolmachtigde, waarin hij hem ter kennis brengt dat de Sovjetregeering overeenkomstig den g:eest van het verdrag,
<<

geenszins de bedoeling heeft zich in de binnenlandsche aangelegenheden van Ch.na te mengen, in verband met de gebeurtenissen van Sinkiang y.
Àan den anderen kant heeft de heer Wang Tsji Tsjih aan
M. Molotov een nota overg:emaakt, waarbij deze verklaart
dat << de Chineesche regeering, met n-et oog op den door de
Mongoolsche volkeren uitgednrkten wensch, bereid is, vanaf
de kapitulatie van Japan, een volksstemming in te richten

Buiten-Mongolië en desgevallend te berusten in den
volkswil en de Mongoolsche Volksrepubliek binnen haar
huidige grenzen te erkennen*»

in

*
Sinds 1895, toen Japan aan China I'ormoza, het Visschers-

eiland en Korea ontnam, was China -- een gemakkelijke
voortdurend het slachtoffer van den
en weerlooze prooi
- Japansch imperialisme, dat « aI etengeeuwhong:er van het

de des te meer appetijt kreeg ». Na een ononderbrokën

reeks verover.ingen en incidenten, en g'ebruik makend van
de zwakte der'Westersche mogendheden die het Europeesch
fascisme toegeving op toegeving deden, verklaarde Japan
op 7 Juli L937, na een door hem-zelf uitgeloht incident te
Peking, den oorlog'aan China. Achtereenvolgens werden al
de Chineesche zee-provincies veroverd en drc,ng het Japansche bezettingsleger diep in China door.
Doch de aspiraties van Japan gingen verder. Nadat het

eenige vruchtelooze streekproeven had genomen tegen de
U.S.S.R, door te tra;chten de Mongoolsche Volksrepubliek,
waarmede de U.S.S.R. een pakt van Wederzijdschen Bijstand had geteekend, binnen te vallen, moest Japan tot zijn
schade en schande bekennen dat het hier te doen had met
een katje dat niet zonder handschoenen was aan te pakken.
H€t feit dat China en de U.S.S.R., a"ls onmiddellijke buren
van het gevaarlijke Japan, g:emeenschappelijke belangen onverminderd deze met de anderè Verbonden Volkeren
tegen Japan hebben, zoovel in den huidigen oorlog als
tijdens de'na-oorlogsperiode, heeft aanleiding gegeven tot
het afsluiten van het Pakt tusschen China en de U.S'S.R.,
jn den geest va:r de door de Groote Mogendheden genomen
beslissingen en van het Handvast der Vereenigde Volkeren.
Het was echter, in zekeren zin, de bekrachtiging van een
feitelijken toestand, gezien eenerzijds de oorlogsverklaring
van 8 Oogst van de U.S.S.R. aan Japan en anderzijds de
daadwerkelijke hulp d'ie de U.S.§.R. steeds aan China verleend heeft en waarvar TsJang-Kai-Sjek, in zijn telegram
aan generali§sismus Stalin, ter gelegenheid van de oorlog§-

verklaring aan Japan, zei: «Ín den verdedigingsoorlog van

China was de Scvjet-Unie de eerste mogendheid om óhtna
te helpen, nr'et alleen door haar moreelen steun, maar ook
door een aanzienlijke stoffelijke hulp, waarvoor het Chineesche volk de U.S,S.R. steeds erkentelijk zal blijven. »
Nu Japan gekapituleerd heeft, verliezen de punten Lo en
2o van het pakt veel van hun belang en gàat de belangstelling hoofdzakelijk naar de na-oorlogsche samenwerking
der beide landen, Voora,l Chinr heeft .belang bij deze s&rnenwerking, daar het na dezen jarenlangen oorlog volledig uitgeput is, zoowel door de oorlogsinspanning als door de
georganiseerde plundering der Japanners, die het door hen
bezette deel van het land volledig van zijn substantie hebben geledigd. Zonder buitenlandsche hulp
en hoe kan
China die beter krÍjgen dan van een buur? - blijft China
met zijn zwakke nijverheid en handel, een weerlooze prooi
voor het nog steeds me1 perfiede inzichten bezielde Japan,
tegen wien het verdrag'gericht is.
De ekonomische samenwerking tusschen Chlna en de
U.S.S.R., dÍe thans ongebreideld en van stonden af aan zal
kunnen aanvang'en, zal een tijdperk van grootere v/elvaart
inluiden voor het ekonomisch achterlijke Chine en moet de
mogelijkheid openen om de onmetelijke herstellingswerken
van de verwoeste gewesten in China aan te vangen. Reeds
z,i.jn Le Tsjoengking uit Moskou Sovjet-deskundigen en spe-

cialisten voor mijnuitbating aang'ekomen, die met het ChL
neesche Ilomitee voor oorlogsproduktie en het ministerie
voor Ekonomische Zaken, de voorwaarden eener innige Chineesch-Sovjet§che samenwerking: zullen bespreken.

Deze ekonomische samenwerking vindt vooral haar uitdrukking in het feit dat de groote spoorweglijnen van
Oostelijk China en van Zuid-Mandsjoerije zullen vereenig:d
worden in een enkele maatschappij: « de Chineesche spoorweglijnen van Tsjangtsjoean >>. Dit net zal gemeenschappelijk eigendom zijn der beide landen, die het samen, voor
een tijdperk van dertig jaren zullen uitbaten. Na deze peride zal het terug aan China komen. Ook zail Dairen een vrije
havenstad worden, terwijl Port Arthur, dat in 1905 door de
Japanners op de Russen veroverd, door China en de
U.S.S.R. tot een vlootbasis zal zorden omgebouwd.
tf,+

Een van de belangrijkste clausules van het pakt, is ongetwijfeld punt 5, waarbij den nadruk wordt gelegd op het
soevereine zelfbeschikking'srecht der beide natjes en de nietinmeng:ing in de wederzijdsche binnenlandsche eangelegenheden. Men zou het

moeilijk anders kunnen verwachten van-

wege de U.S.S.R., waar het princiep van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren steeds angstvallig en getrouw
werd opgevolgd. Dit princiep vindt eens te rheer zijn bekrachtiging in de bepalingen van dit Verdrag. Het is het

dat drie Chineesche provincies vertegenwoordigt, van den Japanschen roover heeft
bevrijd, en dat drie maanden na de kapitulatie van Japan
Roode Leg'er dat Mandsjoerije,

zíctr za) terugtrekken en Mandsjoerije weer onder Chineesch
bestuur stellen, na meer dan 14 jaar scheiding.
Door dit g'ebaar wordt de eenmaking van het Chineesche
voik bevorderd, vermits 40 mi:ljoen Chineezen' terug het
oude vaderland zullen vervoegen. Hiermede worden nog'
- àaals de verdachtmakingen ontzenuwd van degenen die,
door het feit dat het Roode Leger Mandsjoerije binnenrukte
en van het fascistische Juk bevriJdde, de Sovjet-Unie imperialistische veroveringsplannen in de schoenen trachtten te

schuiven.

*

r.

Nu China door het Alliantie-verdrag met de U.S.S'R., een
stevigen en onverbreekbaren dam tegen het Japansch fas'
cisme heeft opgeworpen, moet het zijn sterke buitenlandsche
positie in evenwicht brengen door ee-n innerlijke §tevigheid'
àoor de eenmaking van het Chineesche volk en de invoering

eener ware en hechte demokratie, die den weg tot ontvoogding en ontwikketing aan het Chineesche volk moet openen'
deze éenmaking van het Chineesche volk kan stechts het

werk der Chineeien zelf zijt. Zii kar. ook enkel tot stand
komen wanneer men rekening houdt met den wil der breede
massa, met haar verzuchtinB:en en haar nooden'

(Zie ueruolg bl.

8.)
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HurL meen,ing 01
N. NOLLÀND

TI. BÀRBUSSE

De Soviet-Unie heeÍl niEi olleen.
liik reuzenwerkhuizen en mcchines
gebouwd. Zii heeft
en dil is in
en hel
miin oogen hel hooEsle

Het Russigche volk, het eergte
volk dqt zich heeÍt ingesponnen
om de volkeren le redden, de U.
S. S. R., de eenise socialistische
ondervinding, brengl one een wer.
kelijk bewiis, een gebouwd bewiis; het sociolisme is hier le ver-

schoonsle

bii duizenden nieu-

- gebouwd, onveÍsdqgwe menschen
dc,

gezonde, krcrchlige menschen-

geslochlen vol zelÍverloochening,

bezield en gedrqgen door de brondcnde hoop in een nieuwe wereld.

wezenliiken.

Het sociolisiische Sovietbeheer is

hel eeniEe dol welvqqrt en

gerdeugden heeÍt geschcpen.

P. LÀNGEVIN

STDFAN ZWDIG Eclrreel ln

Hel opsliiEen vcn nieuwe

sop-

pen, levende hoop der menschheid,
koml heden ten doge, lot uiting in
de Soviet-Notie en hel Roode Le.
ger, Het speelt in de molerne we-

reld wqt eens, onderhqlve eeuw
vroeger, onze rol wqs. Fronkriik,
ola oudere zusler, kqn zich in volla
Yerlrouwen op hqar krcchligen arm
Eleunen

ten einde met hqqr

een
en

gÍoole loekomst v(tn qrbeid
vreds legemoel le gqqn,

l93l

ln

alo toekom8t,

dle l€€ft ln

het bart van mlllloenen wezenE

».

Men §'eet tbons hoezeer hlJ

heeft,

E.

BRIEN

De HerwordinE vqn Buslond is
èerr vcn de belongriiksle gebeur.
lenissen uit ons liidperk. De vlucht
die het verzekerd wordt zoowe!
door het nieuwe sociole regime en
de kultureele ontvoogding der mcs.
ss'a, verzekert qon de U. S. S. R.
een der eerslé ploqtsen in de ge.
echiedenis der XXe eeuw.

3

I)e schrljvers alle Rusland bez@ken,
bespotten vmk ln hun Eerken (het mF
renaleel zeer koÍtzlchtrge) do wljzo
s'&arop men ln RuElenal Eprmkt : nlet
ln do tetenwmrdlgo tt-itl maar In alo
t{okorDende : (< hler z&l m€n een huls
bous'en, ruer zal men en werkhutE
oprlchten : blnnen tlen jeer zal men
dlt doen, en blnnen twlntlg laar dat ».
Dtrh do bspottlng van deze « toekomendo tljd », beschouwd &ls €m
ult'lng van klnderujk optlmlrme, ls oen
Semakkeluko be8pottlna; hot zou onclndlg veel lntoulamtar zun zlch en
begrlp te yormen vill aleze geweldtge
produktleve kr!4ht allo be8loten llgt ln
dezo hoop

F.

bur-

Selljf,

HERRIOT

Nq miin lweede reis, in 1933, heb
ik de insponningen voor een toe.
nadering lusschen de U. S. S. R. en
Frqnkriik, vermenigvuldigd. Ik ken
de de krqcht vqn de Soviel.Unie en
!k zocht bii ons le doen begriipen
dol een verbond luschen de U. S.
S. B. en Frqnkriik, hel eenige middel lrrqs om den vrede lè wscrborgen. Doch gii herinnert U ongetwi!Ield ook ol de beleedigingen die
ik om dezentwille heb moelen glik.

kbn. Men verwe€t mii voor ideclisl, onnoozelqqÍ en nielsnut.
Heden kon ik slechle een ding
verkloren: de U, S. S. n. heeít op
ruimb wiize in onze bevriiding bii.
gedrcgen.

M. I', JOLIOT-CURIrI,

Nobetprtjs.

...Wat glnder overherrscht... ls dc
_o_nnetelljke levenskracht der Sovjet_
Wotenschap, En nlet &lleen vervolgen

do §ovjet-geleerden hun opzoeklngen- ln
do zulvere s.etenEchap, doch z6 fixonr
meren zlch op een zeer ekfieve ivijze om

do vraagstukken dro zich steilen voor
den her.rpbotrw en ook om de ekotroml8che ontslkketlng defi lands...

En sur.om dezo geestdrlíí bli deD
arbeld, dezen nroed, dezo v&stberMenhelal, dezo vastboudendhetd? I)it ls onr
d&t er rertrouryen h6erscht... Er ult
ttcht tur al w&t wU hebben kunnetr
wo&mmen
lk
mljn §'oorden,
- rtatmeet
doch lk gelmf
zU nlet overdreveq
tun
@n tndnk van redtgo krmht
Gtr so&kzmo
akth'ltelt. Eetrheid en
wottelUke ,lerhetd m het yerwtdo
work.

Uptcn SINCLÀIB

Uw vorderinEen (in de

Soviet.

Unie) ziin le verkloren door de su-

peÍiorileil vqlt een welenschoppe.
liik slelsel v«rn sqmenwerking in
verg3lilking der ongebonden konkurrenlie von het kapitclisme; houCi

U builen de t<opitotistische kuipe.
riien en oorloEen en bouwl hel
rociqllsm€.

ET.UNIE

)?)er de u, s. s.R.
JozeÍ E. DÀVIÉS
Niemond biedt overtuigender

rrsle
rnen

dqn het Soviei-volk.
bewlizen
Mel ziin bloed heeÍt het ziin

rche

bezegeld.

rU.

en gelooísbeliidenis
vriendschop

wer-

De Soviet-Noiie heeÍt hel rechl
le -rekenen oP onzen eerbied, ons

be'

veÍlrouwen en onzs vriendschcrP'
Ons volk stqqt ze hun loe,

vel.

- qlleenliik omdqt het onze plicht
niei

er is

oÍ onze schulduitwisselinE is,

bur-

doch

omdat het ons een voorecht is met
eén zoo grool en zoo heldhcítig volk
verbonden te ziin in deze onmele'
liike onderneming die de vriie we'
Íeld moesl redden vqn den Ísscis'
lischen qnvql en versloving.

;

T.

€ken,

mft-.

wi jz€

I nlet
ln do
huls
:khul6

metr
dat ».

toÈ

tea

ls ftn
oneln-

len
eldlae
lat ln

ft zie drie enorme voordeelen in
de sociqle en ekonornische orde
vqn de U. S. S. R.:
lo de vorming, de onlwikkeling

en de volmaking vcn clle oPenbore
dienslen en goederen ;
2o de mogeliikheid dit kluwen

von tegenstriidige belqngen, die

het onvermiideliik gevolg ziin vqn
hel kopitqlisme met ziin woeker en

eft ln
selljk

verdrukking.

loe-

l.

er

ken
re en

iipen
u. s.
midrrbor'

Wonneer gii uw ervqring tol
den uiteindeliiken zege zult hebben
en ik weet dat gii dit
uitgewerkt
zult doen - zullen wii Weslerlin'
- ziin uw voel8Poor le
gen, verplicht
helzii wii willen oÍ niel'
volgen,
{Bede- van B. Show le Moskou,

in Iull l93l)'

rtwii-

r

vqn

Canler'

Het Rirssisch Progrommcr

heelt

mii qqngegrePen vsn ols het werd
geÍormuleerd : EÍootsch in ziln

àrqcgkrqcht, proktisch in de biizonderhóden, wetenschoPPeliik in den
vorm, chrislen ncsr den geest, heeÍt
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VERBOND MET DE SOViIET.UNIE.

Men kent de g.ebeurtenlssll^d^ie volgden
op de ontbinding
van den poolschen Staàt in lggg.
Op 10 OL<tober 1989, en_ met het doel de vrienCschap
tus_
schen de Sovjet_Unie en het Litausche
versterken,
t"
gaf de U.S.S.R. de stad en- het g"w"st-Vitna
"àfX
terug aan
Litauen en teekende een verbond ían ondertingen
bijs,tand

_ D. eze was verteg:enwoordigd door Urbsig, minister var
Buitenlandsche Zaken, aangesteld door
Smetona.
De Sovjet-Unie verbond zictr gewapend; ilip
te verleenen
aan Litauen.
Door artikel 4 << verbinden beide landen zich
gemeen_
sehappelijk.over te gaa.n tot de verdedigir\g. ;r" om
de grenzen
van den Litauschen Staat. Met dit OJei:wordt het recht
l6agekend.aan de U.S.S.R. om op ;"k;;; pËatsen
van de
Lit"r,usche republiek, nadat zij ó"0""
ovcreenstemming .waren- v_astgesteld, S"rlï.unschappelijke
ó eigen rèirening
b:!
e s€wap€nde Sovjlt_rana_ *' _r".rrt. t"ii dkrach:lï,,.1
:Ikj
[en te onderhouden. De.juis[e standplaatsen dezer troepen
en de grenzen waarin zij mogen opgeitelO worOen, hun
tal np iedere plaats, evenals àt Oe-ànaere vraàgstutten aanvan
glorpmisctren, -admir-i.stratieven en anderen aarO, die zich in
vernand met de kantonnementen zouden kunnen voordoen,
,o1"urrs onderhavig pakt geregeld worden door een
llllan
bijznnnsls overeenkomst.-De seklor"i
à" voor dit doel
nóoclzakelijke gebouwen, zullen door de Lilausche
""
regeering,
ten ':itel van verhuring tegen een redelijken. prijs, ïorOJi

aanrgwezen.
Art. 5.
_ .Í

11 geval van bedreiging van een aanval tegen
Litarren of -de U.S.S.R. over het gràndgebied van Litau-en,
zullen beide afsluitende partijen onmidàellijk den toestand
onderzoeken en al de maatregeien nemen die, door een ge_
meenschappelijke overeenkomst, noodzakelijk zullen g"uËnt
worden om de onschendbaarheid van het gron<lgefiàa Aer
afsluitende partijen te vrijwaren.
Artikel 7 vermeldt dat de verwezenlijking van het ver_
drag: « in geenendeele inbreuk mag makèn o[ de soevereine
rechten der afsluitende partijen, inzonderheid- wat.den bouw
van den Staat betreft, hun skonomisch en sociaal stelsel, de
militaire maatregelen en, in het algemeen, op het beginsel
der niet-irmenging in de binnenlandsche aaigelegenhlden.
I)e rektoren voorbehcuden .aan de SovjeLlanil_ en _lucht.
strijdkrachten (art. B van onderf,tvig pàt<t;, blijven in alle
omsteldigheden integraal deel uitmakèn van hót grondgebied der Litausche Republiek ».
- Hi{er had geen goed oog.voor dit pakt dat, terwijl het
>>

van Litauen *aarborgde, aan de
!e
^nafhankelijkheid
U.S.§.R.
toeliet de veiligheid harer grenzen te verzekeren.
De Litauers wenschten de fouten niet te herhalen van
Polen dat zijn weigering' om Sovjet-hutp te aanvaarden

moe.et betalen met een Hitleriaansche bezetting.

De effektieven van het Roode Leger mengden zich niet in
het politieke leven, hierin getrouw aan de politiek van de
U.S S.R. die geheel terecht van oordeel

x

zijn eigen regeering moet kieien.

Niettemin, zoo d,e g.arnizoenen van het Roode Leger zich
.
nief
6s6 het politieke leven inlieten, toch maakten Zil st*_
ken indruk op de LilzLusche bevolking. Als vertegeriwoor_
digers van het vaderland van het söcialisme, werden zij

reeds gunstig onthaald door de werklieden. Wàt ae Uoereí
betreft, deze loofden, onder den indruk.van de houding dezer
soldaten, waarvan velen zelf boeren waren, hun.eerbied voor
het eigendom en hun bevoegdheid op het gebied van land_
bouwkennis.

De Litausche sóldaten, die door hen als verbondenen werden behandeld, bewonderden hun betere uitrusting.

door

1939-1940.

landsche inmenging kunstmatig is en dat ieder volk
vriJeliJk

dat iedere buiten-

Tenslotte gaven de Litausche intellektueelen zich reken_

schap van de kultuur der soldaten, hun kennis van de wereld, de bevoegdheid der ingenieuren en geneesheeren van

het Roode Leger.

Àldus leerde gansch de bevolking de SovJet-Unie kenner
door bemiddeling van de soldaten die koncerten en volks_

dansen organiseerden.

De politieke toestand evolueerde tei ardere zeer spoedig.
De eerste minister Merkis, die president van de republiek
was geworden, benoemde Justas paleckis, een schi,tterend
vooruitstrevend dagbladschrijver, voor het ambt van eerste
minister, en nam vervolgens ontslag. Op zijn beurt werd
Paleckis president benoemd en stelde een kabinet aan gevormd met zeer gekende intellektueelen, waaraan eenigen
tijd nadien enkele kommunisten werden toesevoegd.
Onder de nieuwe regeering grepen, bin:ren de grondwette_
lijke perken, diepe veranderingen plaats.
Er rverd een ministerie van Arbeid gevormd dat beroep
deed op de arbeiders om de tucht in acht te nemen, zich
niet meester te maken van de werkhuizen, doch de aktie
der regeering af te wachten.

Van zijn kant verzekerde de minister van Landbouw,
Metskis, die terzelfdertijd gediplomeerde 'n recht en landbouw was, aan de boeren dat aan de eigendommen van degenen die den grond bebouwden, niet zou geraakt worden, doch
dat de gronden der grootgrondbezitters waarschijnlijk zou-

den genationaliseerd worden.
De Seima, het parlement dat onder het schrikbewind van
Srnetona alle achting had verloren, werd . ontbonden en
nieuwe verkiezingen, met rechten voor allen, werden tegen
14 Juli uitgeschreven. Het leger werd op demokratischen
leest heringericht en de soldaten kregen politieke rechten.

DE VER,KIEZINGEN VOOR DE SDIMA
De week van 7 tot 14 JuIi, was een historisch tijdperk.
Gansch een volk ontwaakte voor het politieke leven, Mer

wist nog niet hoè zich den volkswil zou uitspreken.

Vele

arbelders drukten den wensch uit dat Litauen een Sovjet_
republiek zou worden, sommigen stelden een oeafhankelijk
Litauen voorop met een militair verbond met de U.S.S,R.,
Volgens een Amerikaansch reporter, \.vas de geestdrift der
Litauers van dien aard, dat honderden hunner van 6 uur
's morgerls rijtje schoven vóór d'e stembuleelen.
Ongeveer 95,5 Vo van de bevolking begaf zich ter stembus, wat een buitengewoon hoog percentage is, nog nooit in
Litauen bereikt. De minisLers zelf waren er over verrast.

De nieuwe Seima werd verkozen en vertegenwoordigde
dus wel degelijk den volkswil. Onder de afgevaarcligden

telde men 24 boeren, 21 arbeiders, 4 soldaten en 30 intellektueelen, hetzij 79 volksvertegenwoordigers voor een bevolking van 2 miljoen inwoners.
De verkiezingen voor de Seima luidden het begin in van
de aktiviteit des volks.
Aldus stelde het volk tiJdens deZe week, meer en meer
belang in de politiek en de meerderheid keurde de volgende
vier punten goed, die voor de eerstkomende zitling van de
Seima waren voorgesteld:
10 Litauen, Socialistische Sovjetrepubliek;
2o Inlijving bij de SovjelUnie;
3o Nationalisatie van den grond, met gebruiksrecht door
al de huidige bewerkers;
4o Nationalisatie der banken en nijverheid.

ET.UNIE
2l ,ruLI 1940.

HET LITAUSCHE VOLK SPREEKT ZICH UIT
Op 21 Juli 1940, rte 15.20 uur, stemde de Seima, eenparig
- omvorniÍng van Litauen
de
tot SociaJistische Sovjetiepul
bliek. Twee uur .later, en insgelijks met eenparignèiO ian
stemmen, stemde het zijn aanvraàg om te wàrden opgenomen in SovjelUnie.
Het was de eerste soevereine Staat die tot de Sovjet_Unie
als georganiseerde regeering toetrad.

Eenige uren later, namen Letland en Esfland hetzelfde

besluit.

In zijn rede, gaf voorzitter paleckis een overzicht vae de
eeuwenlange onderdrukking die Litauen had ondergaan.
De eerste minis,ter Kreve-Mitsjkevisj bood het ontslag van
het kabinet aan. De Seima weig.erde dlt eenstemmig, cliukte

bij stemming zij:r vertrouwen uit in de regeering én vroeg
1an .de ministers op hun post te willen .blijven, tijdens dé

herkiezing van de Grondwet. De minister van Binnenland_
sche Zaken, diende de motie in tot de organisatie van
Liteuen in een Socialistische Sovjetrepubliek. Deze motie
werd gesteund door de redevoering.en van talrijke afgevaar.
digden en eenstemmig aangenomen. De minister van Rechtswezen bereidde de aanvraag.voor gerich,t aan den Oppersten

Sovjet van de U.S.S.R., strekkende tot de opname van
in de Unie; zij werd insgelijks, na meerdere reilevoeringen van afgevaardigden, aang.enomen.
De stemming in de Seima beantwoordde aan den volkswil, Dc laatste tijden hadden vele intellektueelen ernstig na_
gedacht over het vraagstuk en hadden zich aangesloten bij
Litauen

de oplossing die voorzag in de inlijving in de Sovjet_Unie.
Ziehier wat een niet-kommunistisch intellektueel, doch
rechtzinnig demokraat, die talrijke jaren in de kerkers van

Smetona had doorgebracht, aan een Amerikaansch reporter
verklaarde:

« Voor ons, intellektueele patriotten, was er een zeker
opium in de woorden: « Litauen vrij, onafhankelijk ». Zelfs in
het gevang vergastte ik mij aan deze opium dat Litauen vnj
was. Doch, wij moëten de feiten onder oogen nemen. Wij
hebben nooit w'erkelijk vrij van ekonomische overheersching
g'eweest. En nu, in den huidigen toestand in Europa, is er
geen plaata voor dez,e zoogezegde reeds van vroeger Destaande onafhankelijke Staten. Er is slechts een keus tus§chen onze twee groote buren. Daar ik rechtzinnig de vrijheid van Litauen liefheb, moet ik voor ha.ar opname in de

Sovjet-Unie stemmen.

»

2t ruLt

1940

22

JUNI

1941

SOVJET.LITAUEN
Gedurende elf maanden ontwikkelde Litauen zich ekonomisch en sociaal. De radio bracht ons de bijzonderheden
der omvorming,en over. De banken en de nijverheid waren
genationaliseerd. De werkloosheid werd stilaan, tengevolge
de bestellingen vanwege de U.S.S.R., verminderd.
Er werd geen enkele poging ,tot kollektivisatie der hoeven
g'edaan, doch er werd overg:egaan tot een nieuwe verdeelinB
van den grond. VoIBens de Times » van 18 April
<<

1944

waren slechts 5.000 personen betrokken bij de landbouwhervorming, terwijl de groote meerderheid der boeren haar
bezit zag vermeerderen. Onder de groot-grondbezitters waren er met demokratische strekkingen, zooals graaf Zoebov,
afstammeling van een gunsteling van Katheri:te II. En daar
het eert geëxperimenteerd landbouwkundige was, ontbrak
het hem na de hervorming niet aan arbeid.
De U.S.S,R. zond traktoren, lardböuwmachines, mesL
«

stoffen.

In haar g:eheel

genornen, was de bevolking voldaan over
haar besluit. Natuurlijk toonden de kringen van de vroegere

regeering, zoo zij niet gevlucht of ontvoerd waren, zich
meer dan ooit anti-Sovjetgezind. Zij zottdén zich weldra in
het volle daglicht kunnen wagen, ïoor samen te werken
met de nazis, met wien zij sinds lang, wegens hun antiSovjetisme en fascisme, §amenspanden.
22 itrUNr 1941 - 1944
DRID JA.REN NAZI.TERREUR

,Bij

den dageraad van den 22" Juni werd de bevolking van

Kaunas brutaal

uit

den slaap gewekt door de Luf,twaffe.

De oorlog brak uit over de U.S.S.R. en Litauen, als grerx_
land, was een der eerste slachtofers van het bliksemsnelle
offensief van degenen die toen de overwinnaars van Europa
waren. Het Roode Leger bood heldhaftig weerstand en men

za\ zic}r herinneren dat generaal Tsjerniachovski, sindsdien
gevaJlen, iater gedekoreèrd werd wegens zijn heldhaf,tige
aanvallen

in de streek.

Doch Litauen werd bezet en dit werd van toen af aan
het vertrekpunt van een tijdperk van wee en ellende.
. De nazis verklaarden openlijk dat de Litauels zouden
onderjukt worden of.sterven, << Deskundigen » verklaarden

dat Litausche steden een Germaansch karakter droeg'en.
De Duitschers maakten zich meester van gansch de nijverheid en zonden een gedeelte van het materiaal naa;r de
« heimat y; een ander gedeelte werd verwoest, en ds rest

onder Duitsch toezicht geplaatst.
Der"tigduizend Duitsche kolonisten werden geïnstalleerd
op de beste gronden der Litausche boeren. Deze .werden
naar Duits'chland ontvoerd of moesten als lijfeigenen op hun
eigen grond werken.
Ook in de steden verkregen de Litauers het statuut van
een << minderwaardig ras ». Winkels en magazijnen werden
voorbehouden aan de Duitschers.
Als intimidatiemiddel publiceerden de fascistische dagblaCen regelmatig de lijsten der terechtgestelde Litaueri.
Hoewel deze honderden namen behelsden, vernoemden zij
de duizenden niet d:e in het geheim werden gefusilleerd.

Thans zijn de cijfers bij benadering bekeed:200.000
Litauers, hetzij het tiende deel der bevolking, werden vermoord, waarvan 100.000 ,te Vilna, 3.500 te Kaunas, 12.000 t€
Ukmerge, 9.O00 te Utena, 4.000 te Kretinga.
Honderdduizenden mannen en vrouwen werden ontvoerd
naar Duitschland of naar de frontzone, en dusdanig mishandeld dat zij bij duizenden stierven.

De nazis trachtter de verschillende nationaliteiten in
uit te spelen, evenals zij het in België

Litauen tegen elkaar

deden tusschen Vlamingen en Walen, doch op een veel grooter schaal: aldus werden er afdeeling'en Poolsche fascisten
op uitgezorden ,tegen de Litausche vrijscharen. De nazis
trachtten hierdoor inwendige twisten te doen uitbreken en er

werden strafafdeelingèn, onder het bevel van den verrader,
generaal Plehavicius, aangeworven onder de uit het geva:lg
vrijgelaten misdadigers en menschen die door dit middel
aan wegvoering hooplen te ontsnappen.
Toen men in Mei L944 deze afdeelingen bevool op de
Partisanen te schieten, weigerden zij. Toen men hen naar
het front wilde zenden, brak er oproer uit.
Zooals in vele andere landen, noodigden de Duitschers de
bevolking uiL met hen samen te werken. Zij vormden een
zoogezegde << regeering », aan het hoofd vi'aarvan zij de ver-

rader Kubiliuhas ptaatsten. De taak dezer regeiring be
perkLe zich tot de organisatie van de wegvoerirgen naar
Duitschland, tot het innen van belastingen voor den strijd
tsgen de Partisanen en de uitroeiïng der pro-Sovjetsche
gevoelens.

Doch het Litausche volk wist aan welker kant zijn ware
belangen te vinden waren. De Partisanenbeweging nam uitbreiding. Von Renteln, Reichskommissar in Litauen, verordende dat i:l al de distrikten, waar de tegenwoordigheid van
Partisanen werd gesignaleerd, de gansche bevolking naar
Duitschland zou ontvoerd en de dorpen platge6rand worden.
De uitslag was dat deze verordening leidde tot een versterking van de Partisanen.

Talrijke Litausche Partisanen werden door de Sovjel

regeering gedekoreerd.

Een Litausche formatie, onder het bevel van generaal
Karvolis, streed aan de zijde van het Roode Leger en droeg
namelijk in 1944 veel bij tol de bevrijding van Litauen.
3.500 zLjl:,er leden njn houders van Sovjelorden en
-medaljes.

Sinds haar bevrijding, richt de 14" Sovj.et-republiek, geholpen door haar zuster-republieken, zich uit haar pulnen
op. Tijdens het vredestijdperk dat zich thans opent, zal zij
den ekonomiscr-en opbouw en de intellektueele herwording,
die op 22 Juni 1941 zoo brutaal werden orderbroken, ttot eeÍ

goed einde kunnen brengen,

[eÍ 0ninee§0n,§0vlel,Yer0]ag

t,t,r*-fidetUF

(Yeruolg uan bladz, 3)

Wij weten dat in het Noordelijk gedeelte van China, een
ander regime heerscht dao in het Zuidelijk gedeelte, nl,: het
Sovjet-regime. Hier leven 260 . miljoen Chineezen (China
Zooals wij in een onzer voorgaande nummers hgbben aan- telt, met Mandsjoerije ren de andere weerkeerende bezittingekondigd, heeft Moskou den 10o, verjaardag: van den metro gen, 450 miljoen inwoners) die naar de demokratische begingevierd. De werken aan den metro werden zelfs tijdens den selen, ilie wij in het Westen kennen, worden geregeerd; Dit
oorlog niet onderbroken; er werden ongeveer 14 km. nieu- Sovjet-China, dat aan de spits stond in den strijcl tegen den
we lijnen gebouwd. De bouwers hebben zich vooral ingc- Japanschen overweldiger, verdient de achting en bewondespannen om de passagiers zooveel mogelijk konfort en ring van ieder Chineesch burger.
Het is nu van de komende betrekkingen tusschen beide
verstrooiirg te verschaffen: ieder der 29 ondergrondsche
statiorx is een kunststuk; de kostelijke steenen mozaïken landsdeelen, Noord en Zuid, dat zal afhangen of China den
getuigen van de bestendige zorg: om het kunstgevoelen te rveg der eenheid en der demokratie zal bewandelen, ofwel
bevorderen. Men moet insgelijks vaststellen dat gedurende den burgeroorlog en verdeeldheid zal kennen.
Reeds in Februari |937, vijf maanden vóór den officieelen
deze 10 uitbatingsjaren geen enkel ongeluk werd geboekt.
Dank zij de groote diepte waarop zich de tunnels bevinden, oorlogstoestand twschen China en Japan, richtte de Chineesche Kommunistische Partij aan Tbjang-KaiSjek een .boodhebben 10 /s var. de bevolking een zeker schuiloord Sevonden tijdens het luchtalarm; honderden kleintjes zijn er schap om den broederstrijd te staken en front te vormen
te vorm-^n tegen de driester wordende Japansche drijverijen. Dit aanbod werd opgevolgd: Noord-China verkreeg
Vóór d,en oorlog nam de U.S.S.R. de'eerste plaats in voor' zijn eigen zelfbestuur en het Chineesche Roode Leger werd
het 8' Leger van het Chineesche Leger. Het was dit leger
cle voortbiengst van kemp en vlas. De Duitschers hebben al
dat 56 Vo van de Japansche strijdkrachten in China in bede weverijen vernietigd en de velden verwoest.
Na de bevrijding is men deze teelt van voren af aan dwang hield.
In 1938 werd door de Kwomintang, samen met de Chimoeten herbeginnen. Thans zijn reeds meer dan 700'000 Ha.
neesche Kommunistische Partij €en programma opgesteld
bezaaid en het meerendeel der werkhuizen werden her
bouwd.
I voor nationale en militaire vernieuwing.
De Oekraina herstelt zich van haar oorlogskwetsuren. Er I Op 15 Oogst l.l. Èeeft Tsjang-Kai-Sjek den Chineeschen
zijn reeds 1.?00 fabrieken aan het u'erk. In den loop van I Kommunistischen leider, Mao-Tse Ting, samen met Patrick
1945 zullen 1.800.000 paar schoenen in de Oekrainsche werk- I Hurly, gezant van de Vereenigde Staten !n China, uitgehuizen worden vervaardigd. De meubelfabrieken werken op j noodigd om zich naar Tsjoengking te begeven ten einde er

volle kracht ten einde te voorzien in de behoeften der J dentoestandtebespreken; hijvoegdeerbij: «Onsnationaal
burgerlijke bevolking. De bezaaiiingswerken zijn geëindigd, I welzijn staat op het spel ».
dit niettegenstaande de verwoestingen'
I t"" gelegenheid van het Lliï-r....ir-sovjet verdrag, werd
De Sovjet-spoorwegarbeiders hebben tijdens dezen oorlog I door sommigen d,e meening geopperd als zou de Sovjet-Unie
I
reusachtig veel werk afgeleverd. Werk vol zelfverlbochening
en moed, vervuld ir de moeilijkste oorlogsvoorwaarden;
gevaarlijk werk, en nochtans van wezenlijke noodzaak voor
het behalen der overwinning. Om zich een gedacht te geven

van dit werk, volstaat het erop te wijzen dat zíi tijdens
der oorlog een spoorwegnet hebben aangelegd waarvan de
lengte gelijk is aan 17 maal den omtrek der aarde.
SinAí net staken der vijandelijkheden nin ni de kampicenen van den wederopbouw Beworden. Niet aileenliik
hebben zij de netten van de U.S.S.R. in goeden staat gesteld, doch zij hebben deze van Polen, Tsiecho-Slovakije en
Hongarije hersteld en herbouwd, tot zelfs de spoorlijnen
in frét A-oor het Roode Leger bezette gedeelte van QuitschIand,

Sinds 15 Mei zijn te Praag de groote lijnen over een
afstand van 420 km. in gebruik genomen. In Polen zijn
de grocte lijnen in samenwerking met de Poolsche spoor-

!n gebruik genomen en men legt
eveneens de laatste hand aan de Iijnen van minder
belang. In Duitschland hebben de Sovjet-spoorwegarbeiders
reeds de voornaamste stations van Berlijn hersteld en "ie
lijnen Berlijn-Kuestrin en Berlijn-tr'rankforLaan-den'Oder

wegàrbeiderÀ hersteld en

er

in gebmik §enomen;.zij hebben O9 trl" Berlijn-Wittelsberg,
die 257.t<m. lang is, herbouwd' Te Rostock hebben zij in
twee weken tijdJ een vak van de 200 km. lange baanl T-e!

al de vernietigde bruggen, hersteld en herbouwd' Op 11 Mei
werd de lijn Éerlijn-óiesden in gebruik gelomen' Doch de
het snel-spoorkroon werà zeker gespannen
-Berlijn toen begin Juni
en Moskou werd ingeschakeld'
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de Chineesche kommunisten in den steek laten. Deze perI sonen die anderen met e.igen maat en normen meten, kunnen
willen, ondanhs de lessen van het verleden en de voorI of
steeds niet begrijpen dat
I beelden van het hed,en, nog maar
de U.S.S.R. zich niet mengt in de binnenlandsche aangeleI genheden
der andere ,atd"t;

**
Een laatste struikelblok was de Mongoolsche Volksrepubliek (Buiten-Mongolië). In 1911, na de groote nationalè
revolutie in China, werd Mongolië onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid was echter veeleer theoretisch, zij moest een
tweede maal heroverd en bekrachtigd worden op 6 April
1.921, toen het Mongoolsche volk, met den steun van het
Roode Leger de \ilitte generaal, baron lJngern, een kreatuur
van Japan, uit de hoofdstad Oergua (thans Oelan-Bator),
verdreef. Daarmee werden de Japansche vepoveringsplannen
in dit gebled verijdeld. Het feit dat deze Volksrepubliek
een vriendschaps- en bijstandsverdrag met de Sovjet-Unie
afsloot, bespaarde haar het ]ot der andere door de Japanners bezette Chineesche provinciën. Docr het pakt met
China, wordt aan het Mongoolschs volk de gelegenheid
gegeven zijn onafhankelijkheid te bewaren, indien het zich
hiervoor bij volkpstemming uitspreekt.
Deze overeenkomst, die gegrondvest is op de beginselen
der demokra-tie en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren,
zal door iedeï dem'okraat als een eerstÉ aktief rvorden ingeschreven op de rekening van het demokratische China-

'Wij mogen besluiten met de beamingen van M. Byrnes,
minister van Buitenlandsche Zaken van de Vereenigde
Staten, die verkla-art dat « dit akkoord een belangrijke stap
is in de betrekkingen tusschen de twee landen en terzelfclertijd een goed voorbeeld van de solidariteit der Vereenigde
VAN DEN BERGHE L.
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