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VIET-UNiÈ

Uit de §oviet-Pers
DE ENGDL§CHE VERKIEZINGEN

r

uit de stemming komt,

doch, terwijl

zii

íroeg:er

telkens,.afhankelijk waren van den steun der Íiberàle par"bi,
is zij ditmaal van niemand meer afhankeli.ik.
Het Britsche volk heeft zijn stem verleenà aan een partij
die vastbesloten is het. land een welbepaalde richtiig té
doen inslaan en aan wie men de fouten^ van het verlëden
niet kan verwijten. De verkiezingsuitsiagen zijn èen duidelijke aanwijzing van den mcreelén staaf der massa,s. Men

zott ziclt kunnen afvragen waarom de partij der behoudsBe-z-rntlen verslagen werd, niettegenstaanàe de- heer Churchill
zelf een onbetwistbaar gezag §eniet? Dit vloeit voort uit
het feit dat de massa's weigeieÀ personen te verkiezen, doch

de politiek will:n volgen van een partij die, naar hun
meening, hun vurigste v,zenschen zal-kuníen voldoen, nl.:
een duurzamen wereldvrede verzekeren irr zekerheid èn in
sanrenw_erking met alle naties; en op binnenlandsch politiek
gebied den socialen vrede te verzekèren evenals de vierbetering'van de levensvoorwaarden der bevolking.
Aldus hebben de Engelsche kiezers besloten de Arbeiderspartij haar <( kans >> te gunnen, zcoals men het irl- Engeland

'

Sovi*t-Duitsch

=

Korry4entalrr van ilermasjov
0S,Eng-elsche
leggen den nadruk op den
..4 d-er Britschedagbladen
uitslag'
wetgevende-i'erkiezingen. fndeidaad,
de Arbeiderspartij komt eén van de schitterénclste overwin_
ningen harer geschiedenis te behalen.
Het is r.eeds de derde maal rlat dé Arbe.lderspartíj zege-

vierend

Het

NA P(yISDAM

door ileroessalimski
Oogst heeft President Truman een rede uitgespro-

_ Op I
ken van internationaal belang. De PresiC.ent heeft àan

cle

Vereenigds Staten verslag uitgebracht over de KonferentÍe
van Potsdam, in den loop waarvan de grondvesten van den
Vrede werden gelegd. De beginselen aangaande het bestuur
van Duitschland door de Verbondenen, werden er lngestudeerd en dieper uitgewerkt. Ten einde Duitschland te beletten zich in de toekomst in andere aanvals-avonturen te
werpen, werd geoordeeld dat de ekcnomische ontwapening
ervan onmisbaar is. Deze ekonomische ontwapening beteekent echter niet dat zoo rnaar zal o\retg,egaan worden tot de
vernietiging der geheele Duitsche nijveihèid, maar alleenliJk
van de oorlogSindustrie, Het gaat dus niel om de ilikwidatie
van
de ekonomische basissen van Duitsehland.
'Wat betreft
de herstellingen, Duitschland zal op gerechte
wijze de landen moeten schadelocs 'stellen die het slachtoffer waren van zijn aanval. Het mechanisme van de regeIing der herstellingen zal van dien aard zijn dat het Duitsèhland onmogelijk zal zijn zich aan zijn verplichtingen te ont-

trekken. De fouten van vroeger zullen niet meer herhaa"Id
uit de ondervinding die wij
na den eersten werelcloorlog hebben opgedaan.
Algemeen gesproken zal Duitschland geheel worden omgevormd'en heL zal de mogelijkheld krijgen een demokr-atisch en vredelievend land te worden.
Nochtans, op het oogenblik dat de Konferentie van Potsdam zitting hieJd, vormde Japan een ernstige hindernis bij
de vestiging van den algemeensn vrede en toen de verklaring van 27 JUU 1.1. door deze laarste werd vèrworpen,
had de bemiddeling van cle U.S.S.R. in deze allen zin ÍerIoren. Ten einde toe te laten het einde der vijandelijkheden
in de wereld re verhaasten, heeft de U.S.S.ÍI. den- oorlog
verklaard aan Japan en dit tn volJedige overeenstemming
mel de Vereenigde Staten, Groot-Br.ittannië en China. Aldus
werd de overeenstemming tusschen de Verbondenen nog
inniger en de ineenstorting van het Japansch imperialismè
worden, daar w'ij zullen putten

nakender.

Om te eindigen, vermelden wij dat de rede van President
Truman een getuigenis js van de versterking der samen'*,erking tusscherr de drie groot-mogendheden.

(lreruolg op bladz- 8)

rtiet-a,anealspakt

van Augustus 1939
Vorlge week hebben we aangetoond (1) hoe in 1939, na
maandenlange onderhandelingen, de Sovjet-Regeering tot
het besluit was gekomen dat het sluiten van een effektief
militair verbond met Engeland en I'rankrijk
dat zelfs op
- had kunnen
't'laatste oogenblik misschien nog den vrede
redden
onmogelijk was. Ten einde ons relaas van deze
uiterst -belaagrijke per,lode uit rio geschiedenis der lnternaticnale betrekkingen te vervolledigen, wijden wij thans

redoo-rAIoïs
I

Gerlo

I

enkele beschouwingen aan het beruchte niet-aanvalspakt dat
onmiddellijk daarop tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie

.;verd afgesloten,

De heele wereld en niet het .minst de Duitsche regeering
't veiloop der Engelsch-Frpnsch-sovjetsche

had van dichtbij

onderhandelingen gevolgd.
Herhaaldelijk reeds had de Duitsche Minis.ter

var Buitenlandsche Zaken aarr de §ovjet-Unie voorgesteld een nietaanvalspakt te sluiten. De Sovjet-Unie weigerde steeds tot
wanneer ze tot het ,inzicht. was gekomen dat een.pakt met

Engeland en F rankrijk samen met een stevig militair
akkoord niet te bekomen was. Alleen dan, met haar oogen
goed open, sloot de Sovjet-Unie een nielaanvalspakt met

Duitschland. Het pakt werd I'eteekend te Moskou op 23
Oogst 1939. Het was geen Bondgenootschap, en er was niets
in het akkoord dal dè S. U. verhinderde een gelijkaardig
pakt te sluiten met Groot-Britannië en F rankrijk. Maar de
regeeringen van deze landen hadden geé:r iriteresse voor
zulk pakt, en de F ransch-Engelsche Missie verliet dan ook
Moskou op 26 Oogst 1939.
b.v. van Lord
Dit pakt dan was in de oogen van velen
en
Kerhsley, een hevig voorstander van de Miinchen-politiek
slechts een voorvan verstandhouding met Duitschland
Dui'tschland
spel tot een agressief bondgenootschap tusschen
en de S. U. tegen de Bondgenooten,
Hebben al deze merschen zich vergist en soms wat al te
lichtzinnig hun wenschen voor werkelijkheid genomen!
Zonderling: is, dat voor de Chamberlains, de Kemsleys en
andere Miirrchen-mannen de verstandhouding met, Duitschland plots ongewenscht en absoluut onmogelijk werd na het
sluiten van een niet-aanvalspakt tu§schen Duitschland en de
S. U.. Het lijkt wel dat de íeden is dat de door Chamberlaln gewenschte verstandhouding met Duitschland alleen
bedoeld was als een verstandhouding TEGEN de SovjetUnie.

Laten wè in dit verband een verklaring aanhalen afgelegd

door Maarschalk Vorosjilov aan een medewerker van

de

Izvestia » op 27 Oogst 1939:
« De onderhandelingen met Engeland en tr'rankrijk, zegde
hij, werden afgebroken niet omdat de Sovjet-Unie een nietaanvalspakt heeft gesloten met Duitschland, m.aar Íntegeru
deel heeft de Sovjet-Unie een nielaanvalspakt gesloten met
Duitschland, o.m. omdat de militaire onderlhandelingen met
Frankrijk en Eng'eland in een straatje zondef eind zijn
geraakt als gevolg va,n onoverkomelijke meeningsvel§chil<<

len,

»

---:-

(l'eroolg oP bladz, 7)

( 1) Een bladzijde diplomatieke geschiedenis : De EngelschFransch-Sovjetsche onderhandel,ingen van 1939. - De SovjéL
Unie, Nr.33.
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PROGRIMMI 1945

_# tlieuw nussisen Opv

Ile flkademie

ean den

Soviet-I(ineÍna
De volledige hevrijding van het grondgebied van

cle

U. S. S. R. heeft aan den Sovjet-kinema toegelaten een aanzienlijkè uitbreiding te geven aan de plannen voor 1945.
Al de studio's die in het begin van den oorlog naar het
Az atisch Centrum werden overgebracht, zijn teruggekeerd
naar hun wederkeerige standplaatsen : Leningrad, Kiëv,
Odessa, Moskou en Minsk. Allen zijn volop bezig met de
produktie.

Behalve talrijke lange documentaire en wetenschappefilmbanden, zullen de Sovjet-s,tudio's 47 films van

lijke

van 0pvoedkundige ÏIetenschappen
door V. P. POTEMKIN
Volkskonrmissan:s voor Opvoeding

1,an de Russische Socialistische Sovjet-Republ,lek.
Hetgeen vclgt i5 een uittreksel uit een memorie: « Opvoeding in de school >), gegeven op een « Al-Russische- Konferentie over de dpenbare Opvoeding », gehouden op' 15

Augustus

1944.

M. Dolqopov

Om de opvoeding en het onderwiis in onze scholen te
verbeteren heeft de Volkskolnmissaris voor Opvoeding en
Onderlvijs tot nu tcc gerekend o1c oen '< Raad voor Opvoedingsmethodes )) en het Wetenschappelijk fnstituut voor

eersten rang voortbrenge4. In 7946, zal JIun voornaamste
taak bestaan in de produ'ctie van filrns die het zegerijke
besluiten van den oorlog afschilderen, ofwel den scheppenden arbeid Ían het volk voor de restauratie des lands, en

rol in de oplossing der'voolnaamste vraagstukken ínzake Opvoeding en Onderwijs wordt nu overgenomen cloor een nleuw gestlcht « de Akademie van Opvoedkundige Wetenschappen >>, door een besluit van de regeering
d.d. 6-10-1943. cpgericht. Deze akaclemie begon haar werk

ook films die getuigen van cle onverbreekbare

banden,

grondslag van de nederlaag van een machtigen vijand, die
de volkeren der Unie bindt.
Het plan 1945 voorziet versch:llende kategorieën. Een

Navorsching.
De leideilde

in Maart

1.1.

DD TAAK VAN DE TOEKOI}IST

ocrlog als onclerwerp hebben. Een van de interessantste

De taak van cle Akademie van Opvoedkundige Wetenschappen werd in het besluit van de regeering als volgt
bepaàiA: de rvetenschappelijke ontwikkeling van algemeene

held, de generaal zal zijr. die de door Stalin opgemaak'te

sclrooi-hygiëne, opvoedkunde, psychologie

zek* getal films zullen

verschillende aspekten van den

zal voorzeker << Legergeneraal >> zijn, volgen5 het draaiboek en onder de leiding van Boris Sjirskov, en waarin den

strategische plannen heeft toegepast. De studio's Mosfilm
te Stalingrad, beëindigen de binnr:nopnamen van « Dagen
en Nachten >>, onder de leiding van Àlexander Stopler. waar
het draaiboek van Konstantin Simonov, die zich inspireerda op de verdecliging van de groote Volga-stad. Deze fÍlm
heeft a1s algemeen thema de kameraadschap uit te beelden die de officieren en mannen, die Stalingrad verdedigden, verbond

Maic Dnoskoj, van de studlo's van Kiëv .leidt de eerste
opnamen van << De Ongetemden » naar het verhaal van
Boris Gorbatov dat den zelfden titel draagt, en waarin
den strijd wordt verhaald die cioor het Sovjet-vclk in de
be2ette gebieden werd gevoercl.
Vassiliëv zullen « Leningrad >> verfilmen,
,'d.tDe gebroeders door
hen geschreven draaiboek. De film
volgens het
schlldert de verdediging der stad.
In de studio's van Minsk Ieidt Vtadimir Korziablin een
film geinspireercl naar het draaiboek van Igor Lokosovski, nI. : i< Verborgen Kracht >>, waarin de beroemde
bevelhebber van de wrekers cles volks, die de strijd voerden
in bezet Wit-Rusland, wordt uitgebeeld.
Andere films zullen ons de inspapningen van het Sovjet-volk toonen voor de bevoorrading van het front. Hierónder vermelden wij << Storm >>, onCer leiding van Grigori Kozintset, en Leonid Traubèrg, waarin de evakuatie
àn de weder-samenstellnS' eener Leningradsehe vliegtuigfabriek in Centraal Azlë wordl in beeld gebracht.
In de studio's van Kiëv, zal Lecnid Lovkov het tweede
deel verfilmen van << Groot Leven )> naar het draaiboek
van Tavel Nilin. Deze film handelt over de herstelling van
het door de Duitschers verwoeste Donetz-bekken.
Andor:e films zullen als onderwerp hebben : de strijd
tler Slavische volkeren tegen de nazi's' Onder deze zal de
film « Joegoslavië >> vervaardigd worden onder leiding van
den Georgi-schen tooneelschikkèi Siko Doli«lze, volgens het
draaiboeÈ van Georgi Mdivanis. De film << Polen » van
Michail Romm zal óns de geschiedenis van het moderne
(l'eruolg op bladz' 8)
Polen toonen.

en specialp vlaagstukken betreffende de geschiedenis,
en onderwijs-

methoCen voor de voornaamste vakken in het lager- en middelbaar onderwijs, het inrichten 't'an naschoolsche leergan-

gen ter bevordeiing van het ondervrijs in de hoo§eschoien
én instituten voor opvoed- en zielkundige opzoekingen en
deze met wetenschappelijke kaders te voorzien'
'Wetenschappen

heeft
De Akaclemie van Opvoedkundige
de Instituten voor Theonie en Geschiedenis van de Opvoedkunde, de Instituten der Opvoedingsmethodes, het Instituut
.rroo, 2ielkut de, het gereorganiseerd Wetenschappelijk I:rstituut van Schoolsche opzoekingen en het Instituut van
Defectologie opgeslorpt. Zíi efit de Openbare Opvoedingsbibliothee*k, hel-Open-Èaar Opvoedingsmuseurl en een heel
lot wetenschappelljke archieven. Het Centraal Tehuis

i'oor Kunstop"àèOing der Kinderen, het Centraal Station
lróo" iot g. ivatuurkuncligen, het Opvoedkundig Laboratorium ón àndere gelijkaardige instituten zuilen de medewerkirg rrun w-etensctrappen en instituten toegezegd krijgen'

Op de algemeene vergaderinS v3,1 Oeí Ze-O-fg+4 besprak
ae À. O. w."een eerste *erkplan. Dit plan betreft vooral de
àr;ngetOe vraagslttkken die

uit

de besluiten der regeering

opvoeding' der kinderen zijn ortstaan'
irrzaÉe
-

Éef gïat naÀetijk om zulke belangrijke punten als de
ricfrar"Jfijf<à, zedelijke en ethetisc) opvoeding der kinderen'
à" ttot en leerwi3zón cler opvoedin-g, de geschiedenis var het
en.schocl-hygiëne' Te
ó;;;r*ii", opvoódkundige zielleer,eerst
en vooral onledig
,àt a" Akademie zich
ài."
voor
handleidingen
praktische
"i"àó
van
opstellen
het
iro"à"" met
de jonge onderwijzers.

EEN OUDE OVI]RLI]VERING
belangrijke
IIJI spreekt vanzelf dat de Akademie vele
zonder twijfel
,rr"rr.qrtuïk"t zal 'óoeten oplossen' Zii zalde
Marxistischhaar'werking steunen op de grondregqls var

tot
ien;nistische" opvoetlkuride die reecs een groote biidrage
gebracht
wetenscha.ppen'
opvoecikundige
Oer

í"r, *àrefO.ànai

heeft'

(Yeruolg oP btaitz' 7)
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1

De

te Moskou.
ONTDEKTB

RT]BE1\S
Buiten tekst geven we ecn afdrult van. ecn wcrk van
.\Rubens
dat in 1938 te Moskou werd weer.gevo:rden, nl. :
nl.: « Jonge Dame met den waaier ».
Tegen het einde van 1g36 kreeg het Muzeum voor

Schoone Kunsten «Poesjkin », te Moskou, een dcek dat aa.n_
zien werd als een werk van de Maamsche Schildersschool
uit de XVII,' eeuw. Nochtans, töen rnen dit werk wou her_
stellen, bemerkte men dat de bruine laag vernis en stof
een werk van een der beroemdste schilders van de XVI,_
XVfI' eeuw, P.P. Rubens, verborg. Ziehier wat de herstelter
van het doek, P. Koring, hierover vertelde:
portrèt verschafte ons eerst geen voornamen in_
- « DitHet-onderdeel
druk,
was bedekt met eei dikke groenachtige
laag bruine olieverf; het gelaat, onder den indruk van latere
opwerkingen, scheen verhageld; de borst en de handen verd.ve.ren onder een dikke, gebruinde vernis_en_stoflaag. Ik
besloot. de reiíiging langs het hoofd aan te vangen. De
opwerkingen verdwenen samen met de vernislaag e-n als al
het overbodige weggenomen was, zag ik in eeristaat van
wonderiijke bewaring, het schitterendi werk van een mees_
ter van eerste klas. Ik ging vervolgens over tot het onderste

deel;

ik

rram het vernis,. alsmede àe dikke opwerkingslaa:{.

weg; onder deze ]aatste -verscheen het.werkeliike Aoàt möi
zijn_ wonderlijke kleuren zooals we die kennen volgens Ce
doeken van Rubens en Van Dijck. Stilaan werd hét.doek
gansch ontdaan van zijn latere ÉiJlagen. Alsdan kon men in
den rechterbovenhoek het monogram van Rubens: R. F.

fecit) lezen.
»,A.a.rl we-Ik tijdperk var Rubens,bedrijvigheid mag men
dit
werk toeschrijven. V. Neviezjina, UA vanlfret bestuur var
het Muzeum voor Schoone Kunstenn acht, in een artikel van

<<Jonge Dame met.den waaier »

(Rub3ns

de l(urxtrevue, dat het doek.van

« De Jonge Dame met den
volgens alle waarschijnlijkheid eà ae" e""st"-*L._
ken van Rubens mcet zijn. «Èet-gelaat, uitgevoerd met de
grootste kennis van het model, scÉiint wet Ète te behooren
.ar.nschouwelijXe

rva.aier

>>

reeks vrouwenportretten door
De kunstenaar schijnt àt ziin vrouwel_
portretten tot twee hoofdtypen herleid ie hebben: het eerste
t;'pe, verwekt door Rubens eerste vrouw, Isabella Brandt,
de
1o1
Rllbens nagelaten.

in het eerste tijdperki her tweede

typó
.c]il
T:l docr
-tgryqv-i1gt
vclwekt
Helena tr ourmert, Rubens, tweede echtgerioï_
te, dat het tweede tijdperk beheerscht.
>Het g:laat van het portret in kwestie stemt volledig over_
een met deze van Rubens, eerste tijdperk.
kent.het gebrek van onze gegevens op, Ilet kunst_
,^-]^y11
re'.'en van Iiubens vóór
Sijn dertigste iaar. Hèt is slechts
zijn tórugrei"-,rit rtrie en zijn blijven_
::,1::1.1^9,0..! \.!.r^.
(re

"_"
ve:[rg-rng te Antwerpen,
dat wij de bedrijvigheia van den
grooten schitder stetselmatig.lrunnin volgeni
O! ait tiioperf
had Bubens reeds veel kuistwerken, *-.*onàU,
p;;_
tretten, o-p 3ip'n a.ktief._Àls hoogstaard tunsËnaar,;"ó
verbon_
tlen aan het hof van den hertolg van tvtantone en van
alen
hcrtog vaà. Gonzague, nam Rubàs het vcorrimen
een gan_

vrouwenportretten samen te stetten uit « de
van de wereld, prinsessen of
zonder
tiiel ». De schrijver van heg uitit.t aunti à"tdames
versehillende
vrou''venportlette;r floqr Rubens geschilderd, voor deze gale_
yij

g'a.l:rii
:-:lr-1
moorste dames

berstemcl wareR.

ni"t.elkel v-osr rlenhertog var
,,,,;
nlJ T.,.ï^oo.:^i1llïk
rvas gekejrd aan het Hof van Madrid, van Gonzague.
RomJ en
Genua, wiq11s s.1§lsgratie henl portretten Uest"Èe,-""'" 't

<< De Jonge Dame met den waaier )), merkt
V. Nerviezjina
op, weerspiegelt den internationalen stijl van het portrefuit
dat tijdperk. De schilders die van het eene Hof naar het
andere. overgingen, ma-akten hem zich vlug eÍgen. De Spaan_

sche invloed overheérschte in het aristocratische -va:l

Rubens' jeugd. Men herkent deze invloed aan de strenge
lichaamslijnen, de konventionneele houding, iot op een zekér
pu:-lt aan de verschijningskleeren, aan een zekere uitvoe_
ringsdrcogheid, aan de onafhankelijke kleuren en de oplel
tendheid op het gelaat gebracht.
» Het .is slechts met rehenschap te houclen van den stijl
die oyerheerschte in den tijd, toeri Rubens nog fÀarfir! *;i,
dat men begrijpt hoe de machtige scheppèr van den Barokstijl, waar alles gegrond is op de leweging, kalm heeft kun_
ne_n blijven. Wij Vlamingen, zijn dankbaar aan de Srvjetsche kunsttechniekers, die ons een meèsterwerk eener onzer
grootste schilders hebben geholpen terug te vinden en o$
een eereplaats te stellen.
» Men zou dus, zonder .groot gevaar voor vergissing, cle
samenstelling van het doek van het Muzeum voor Schoo-re
Kunsten kunnen terugbrengen tusscher: de jaren 160g en

1613.
>>

Men kan er reeds het meesterschap in de kleuren cn de
eigenschap-oen van den grootèn schilder in bemer_

,talrijke

ken.
»-Rubens werkte naar een Waamsch model, hetgeen het

doek doet terugbrengen tot de jaren 160g:1618, in-Artwèr_
Hij bracht er rlc natuurliikheid, eh de"eenvoudigheid Ín.

pen.

Het hleecl helpt ook het cloek te dateèren.
» Volgens het doek van Rubens, waar hij met zijn echtgenoote Isabelle Brandt staat voorgesteld, heerschte de4e
rnode in Vlaanderen rn 1609-1610. » '
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De Socialistische Sovjet - Republiek

TITAUEN
door

Anne Roland
t,"""..r".-.";.-"-*,".,-."-.""".r,..""..r".r..*,,".""","rJ
-l
f

1018.T939.

_ DE

VEILIGHEIDSGORDEL

Vóór 1917, maakte Litauen, evenals de aadere Baltische

staten en !''inland, deel uit van het Tsarenrijk, de kerker iler
volkeren.
onderging ook een harde veràrukking, zoowel
-Het
op politiek,
als ekonomisch en sociaal gebied. En v:oor haar
nam den strijrl tegen het tsarisme vooral den vorm aan van
een streven naar de vrijheid, daar Rusland vereenzelvigd
werd met de autokratie
In -1905 had de Litausche sociaal-demokratische partij
deelgenomen aan de eerste revolutie. Toen ook was er een
bloedige onCerdrukking op gevolgd.
In 1915 bezetten de Duitschers het tand, dat zij stelselmatig plurderden en leeghaalden.
. In 1917 waren er in Litauen verschillende politieke par.

tijen:
1o De Nationale Raad » onder het vocrzitterschap van
A. Smetona, werkte samen met de Dui,tschers vanaf den
herfst 1017 tot aan het vertrek van's Èeizer5 troepen.
Op 16 Februari 1918 werd de onafhankelijkheid » van
<<

<<

Litauen uitgeroepen;

2o De Litausche bolsjevistische partij, sinds 1905 gesteund
door de arbeiders uit de steden en het platt,eland, en geleid
door Kapsukas. Zíj verzette z-ch tegen den Nationalen
Raad >> en de Duitschers. Haar voornaamste centrum be,
vond zich te Vilna;
.3o De sociaal-demokratlsche partij, waarvan de linker:
vleugel Eunsi:ig gestemd 14'as teg:encver de bolsjeviki. Aldu.s
kwam het dat in 1919 invloedr:ijke socialisten werden terechtgesteld door de reaktíonairen omdat zij haCden samengerverkt met de bolsjeviki.
Kapsukas proklameerde ecn Litausche Sovjetrepubliek,
waarvan de regeering te Vilna was gevestigd; doch in April
1919 werd hij overwonnen door de Polen van Pilsoedski, die
onm:dd.Uijk 2.000 personen aanhielden te Vilna.
Dit gedaan zijnde,
verstevigde de re<<

geer,ing

Smetona

haar positie in hfi
overblijvende gedeelte van Litauen.
Doch in weerwil'

van de

tegenwoor-

digheid van 's keil
zers troepen, voelde
zij zicb niet veilig
en deed beroep op

het Duitsche oorde
.ncg machtige Litausche bolsjeviki te
onderdrukken.
Aldus werden de
Litausche volkslo6smateriaal om

<<

Kruísen », een utater»erlschilderij

uan Tsjiurlionis.

strijdkrachten overwonnen en de beste
zonen des volks gefusllleerd. Na het

Een «gonko's», l;ensthetsende íngrtng D(n een boerenruoning.

vertrek der Duitschers, bleef de regeering Smetona te
Kaunas het heft in handen houden, doch Smetona zelf
had zich zoo ormogelijk gemaakt door .zijn pro_Duitsche
politiek, dat hij weinigen tijd daarna de regeering moest
verlaten.

In Juli 1920, teekende de Litausche regeering een verdrag
met Sovjet-Rusland, dat de eerste Staat was om de jure de
onafhankelijkheid te erkennen van Litauen, alsmede haar
rechten op Vilna. Deze stad, die door de Russen op de polen
werd heroverd, werd door deze eersten aan T,itauen terug_
geschonken. Ongelukkigiijk voor deze laatste, maakten de
Polen er zich in 1922 weer meest-.r van.rtrritauen protesteer_
de bij den Volkerenbonl, doch deze lait'dtg scheen zich aan
dezen machtsgreep nieg te storen..'beze eerste kapitulatie
van de Westersche machten zou de eerste etappe worden
eener lange reeks premies aan den aany'aller.

Aldus werd Litauen beroofd van zijn hoofdstad Vilna, en
rverd Kaunas de voorlcopige hoofdstad. Vilna zou in lg3g

door de U.S.S.R. terug aan Litauen worde, geschonken.
Noteeren wij ook dat'de Verbondenen, die misschien hoop_
ten dat Litauen door Polen zou worden opgeslorpt, dezèr

onafhankelijkheid slechts in 1922 erkenden.
- Ten andere, meer dan een Westersch politieker wist drr.t
een onafhankelijk Litauen nauwelijks leefbaar was. Doch
op dit oogenblik stelddn de Verbondenen weinig belang ir
het-welzijn van het Litausche volk. Wat zij verÈngdenïas
den' jongen Sbvjetstaat met een veiligheidsgordel te omringen. De aa:r de U.S.S.R. grenzende landen moesten aarr
hun hoofd een regèering hebben die haar buurstaat. vijandig
gezind waren. Li+-auen vervulde deze voorilraarden en het
was onder dit gesternte dat het zijn cnq.fhankelijk bestaan

begor.
§ommÍgen bestempelden de Baltische Staten als lanclbouwdemokratieën ». Men moet echter nazien wat er onder
deze benaming schuilde. Het tot stand komen eener Litau_
schs regeering, gesproten uit de rvreedste onderdrukkirg
van alle linksche organisaties, en haar latere evolutie, bewijzen duidelijk dat tot in 1940, Litauen alles behalve een
demokratischen Staat was, niettegenstaande de d'epe verzuchtingen des volks. Aldus triomfeerde ir 7922 d,e revolutionnaire beweging << Arbeidersgrcep.» bij de verkiezingen,
in de voornaamste steden. Meerdere maand:n nadien werden al haar afgevaardigden opgesloten. Eveazoo in 1g26.
<<

toen de Iinksche regeering, die tot stand was gekomen,
werd weggevaagd door een Staatsgreep van het leger. De
led.-n van het kabinet werden aangehouden en de Presidert
verplicht een regeering te aanvaarden onder het beleid van
Smetona, Cie plots weer zijn verschijning deed ir het poli.
tieke strijdperk. Deze laatste deed vier kommunistische leiders terechtstellen en, op minder dan een jaar tijds, werden
800 arbeiders cpgesloten wegens kommunistlsche aktiviteit.
fn 1928 gaf een wijziging aan de Grond.,ryet, afgekondigd
door Smetona, aan den President quasi-diktatoriale machten.
Daarom kbn een Britsch waarnemet. in 1940 schrijven:
<r Dit land bffitaat slechts 20 jaar, doch het h3eft reeds het

air van het « Ancien Régime ».
Door het schrikbewind gelukte Smetona er dus in de
oppositie schaakmat te zetten, doch. sinds 1935 namelijk,

"*
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waren er talrijke teekenen van opstand in de steden en

op

den buiten.
In 1935 en opnieuw in 1936, braken er in het distriht
Soevalki, bcerenopstanden uit tegen de regeering. En zij
werden op bloedige wijze onderdrukt.In Juiri 1936 brak in Kauna.s een algemeene staking uit.
Alvorers zíj er in gelukt was haar te onderdrukken, had
de regeering den staat van beleg uitgeroepen en de hulp
van het leger ingeroepen.

Hier valt aan te stippen dat het toenmalige hoofd van

den generalen staf, generaal Koebilioenas was die later de

Siavlai, Ukmergé,
in de elek-

Utena,

triciteitsfabrieken,

in de werkhuizen
voor caoutchouc,
tekstiel, metaalnijverheid en in de
bouwnijverheid. Zij
mochten zich . niet

vrijelijk
D

e

vereenig:en.

werkloosheid

Litausche Quisling zou worden.
In 1940 waren er 1.000 politieke gevangenen, wat enorm
is voor een zoo dun bevolkt land.
In 1937 vertelde ons de bestuuister van een dagblad, dat
o4geveer dezelfde strekkinB had als onze liberale partij,
dat een bom in de drukkerij werd geplaatst. Het was ook
te dien tijde dat men voor de eerste maal hoórde spreken
van de folteringen die demokraten hadden ondergaan: het
betrof leerlingen uit ly'cea en studenten die waren aa:rge-

nam groote uitbrei-

SmeLona.

uitvoerartikelen wa-

houden omdat

zij

zic}:. verzet hadden tegen de regeering

is nochtarx

een zeer mooi la,nd waar het leven
aargenaam is, wel te verstaan indien men er van de vrijheid

Litauen

kan genieten

De zomers zijn er warÍn en licht, de winters brengen veel
zijn gezond. 't Is het land der Nemoenas met de
zanderige wateren, De meren en bosschen zij:r er talrijk.
Op een opp-ervlakte van 557.000 kmp leven slechts
2.470,000 inwoners, hetzij 43 per km2, waarvan 84 Va
Litauers, 7,6 /o Joden, 3,2 /o Polen, 2,7 /s Pgussen en !,4'/s

sneeuw, doch

Duitschers.
De Litausche taa.l, een der oudste en interessantste van de

wereld, is de taal die het meest verwant is met het Sanskriet. De taalkundige Meillet, professor aan de Sorbonne,
heeft er talrijke studies aan gewijd.
De folklore is zeer rijk en de volkskunst vindt vooral
haar uitdrukking in houten voorwerpen (kruisen aan de

vierweegsche, paletten, raderen, en_z.), brodeerwerk, weefsels.
47
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varr de Litausche aarde wordt bebouwd, de rest.

wordt ingenomen door bosschen (17 %) en weiden.
Dit beteekent dat de meerderheid der bevolkinr «9 %)
zich wijdt aan landbouw en veeteelt, Het lot der landbouwers is zeer ellendig. Er waren zoogezegd twee landbouwhervormingen,

in

1922 en

in

1929, doch

zij hadden de groot-

grondbezitters ",oegelaLen tot 150 Ha. grond te behouden,
En onder de regeering Smetona, hadden korrupte .ambteuaren aarr de grootgrondbezitters een gedeelte van de verbeurd verklaarde grond terrrggegeven.
De lardbouwhervormingen zelf hadden een groot aantal
hoeven tot stand gebracht, die 30 tot 100 Ha. Bronds bebouwden met behulp van loontrekkenden. Slechts een
twaalfde van de boeren verkeerden in dit geval, doch zij
bezaten ingeveer een derde van den grond. De groote meerderheid, twee derden ongeveer, hadden hoeven met

5 tot

30 Ha. grond, waarop hun gezin een armzalig bestaan sleet,
zonder beroep te kunnen doén op betaalde arbeidskrachten.
Een viende wafen arme boeren, met minder dan 5 Ha.,
die niet van hun eigen grond konden leven. Deze verhoudingen behelzen de boeren-grondgezitters. Doch onder de landbouwbevolking bezat een vierde geen grond.

De boerer leven in houten hoeven, die gekenmerkt zijn
door hun vcoruitspringenden ingang (de gonko's), de verspreiding der gebouwen en de stoombadhut" Zij bebouwen
gerst, rogge, aardappelen, vlas, en kweeken varkens. Het
eenige trekoier is het inlandsch paard, dat ldein, maar
krachtig gebouwd

is.

En nochtans, niettegenstaande de onderdrukkinS: en het
obscurantisme, stelden de landbouwers belanS: in het leven
in de wereld. Zij volgden met hartstochtelijke helangstelling
den strijd der Spaansche republieken voor het behoud hunner vrijheid.

Er waren slechts 40.000 werklieden in geheel het land.
Zij bevonden zich in de voornaamste steden: Kaunas,

ding. In 1939 waren
er op de 150.00Q inwoners van Kaunas,

30.000 zonder werk.
Langs de kust sleten de visschers een
rrogal aÍTíLzalig .bestaan.
D e voornaamste

ren vlas, hout,

eie-

ren, en vee. Litauen
had behoefte aan
weefsels, suiker en

afgewerkte artikelen.

Een gt'ot,1t jrtttue I itttuers,

Zij was hoofdzakeiijk

schatplichtig

aan Engeland (1/4) en aan Duitschland (7/4\. De handel gebeurde voornamelijk langs de internationale haven Klaiperida
(Memel). Het gebied van Memel, vroeger Duitsch grondgebied, nadien onder het toezicht van den Volkerenbond

geplaatst, werd in 1934 bij Litauen gehecht, doch het
gencot een autonoom regime.
De klasse der intellectueelen bood verschillende. kenmer'ken. Het meerendeel zijner leden waren boerenzonen die, ten
koste van hard en volhardend werken, studies hadden kunnen doen. Zij zijn vaak zeeÍ beschaafd en kenlen namelijk,
behalve het Litausch en het Russisch, F ransch en Duitsch.
De eenen hadden nooit belang gesteld in politiek en leefden
in hun ivoren torer:; de anderen, dikwijls oude socialisten,
hadden zich ontmoedigd van het politiek schouwtooneel teruggetrokken, daar zij geen begrip hadden van.den illegalen
strijd. Onder de jongeren, zuchtten er velen sinds jaren ir
het gevang, zooals deze jonge, 26 jaar oude letterkundige,
die toen zij bevrijd werd acht jaar gevang had uitgezeten;
zij l<wam'er kommunlstisch-gezind uit. En dit was het geval
voor veel demokraten die een illegalen strijd voerden.
Men stelde vast dat er groote belangstelling en een g:root
begrijpen bestond voor de U.S.S.R.
De rest van de maatschappij was samengesteld uit grootgrondbezitters. militairen en priesters.
Het is ee:r gezond volk, groot van gestalte, met blonde of
kastanjekleurige haren en lichte ocgen. Het is vooral gekend

wegens zíjn herbergzaamheid en menscheliikheid. De
Litauers zijn veel eenvoudiger dan de Westerlingen. Het
komt vaak voor dat een professor aan de Hoogeschool bij-

voorbeeld zelf zíin hof omsPit.
De padvinders-beweging had 'n grooten omvang'genomen.
Zekere jongeren vonden er een afleiding tt,egen oe politieke
onderdrukking, doch de besten hunner oefenden zich in den
illegalen strijd en betaalden met hun leven, met hun gezondheid of met hun vrijheid hun gehechtheid aan de demo-

kratie.
Op dat oogenblik woedde de í'orlo8' reeds in Spanje en
China; Hitter bedreigde Memel. Wlj wisten dat onze beide
Ianden, geburen van het Reich, gevaar liepen hetaelfde lot
te ondergaa;-r van 1914, wat ook gebeurde.
Litauen, is een der drie Staten die in 1940 in de Scvjet-Unie werden opgenomen. Wij willen hier vooral
trachten de geschiedenis van de laatste 25 jaren van
dit land te schetsen, ten einde aan te kunnen lang§
welke evolutie het besloot tot d'e Sovjet-Unie toe te
treden.

In

ons volgend nummer Publiceeren

helft van clit historisch overzicht.

wij de tweede

It §ovtET.um
De Akademie van t
Opvoedkundige \f,Ietenschappen
(Yeruolg uun blaclz. 3)
De scheppende en oorspronkelijke aard van de Russische
opvoedkunde kan vanaf het begin gevolgd worden. De bestanddeelen welke bijdroegen tot de vorming van onze
merkwaardige. vooruitstrevende opvoedkunde worden gevonden in de: « Onderrichtingen van Vladimir lVronomach>>,
in de opvoedingspraktijk vaÍ de zu,id-westelijke Broederschappen, in de opvoedingswerken van Pgrter I, in de monumertale uitingen van een Lomonosov tër verdediging van
de Rusgische wetenschappen en de Russische school, in de
werken van Betski, Novikov en Radisjtsjev.
Haar grondtrekken zijn menschelijkheid, demokratie, een
vurig geloof in de scheppende macht van de wetenschap, en
opvoeding gegrond op een gezonde vaderlandsliefde en volksgeest. Zij benaderL op zeer zorgzame wijze het kind en
stre:ft er naar in hem de edelste eigenschappen van ons
volk te ontwikkelen: werkzaamheid, eenvoudigheid, opofferingsgeest voor het vaderland, vrijheidsllefde.
Een luisterrijke Broep Russische denkers: Belinski,
Tsjernysjevski, Dobroliebov, Pisarev, Pirogov, Leo Tolstoi
en Oesjinski, droegen bij tot de klass.eke schat van Russische opvoedkunde. Toen eenige Russische professoren
vreemde opvoedkundige theorieën
bijzonder Duitsche
zonder kritiek aannamen en tcen -de tsaristische regesring
de meest reaktionnaire elementen van het Pru:sische schoolstelsel in Rusland overplantte, protesteerde IIERZEN, een
van de vooruitstrevendste vertegenwoordigers onzer revolutionnaire demokratie, geweldig tegen deze neigingen.
Ilerzen schreef: << In deze Duitsche officieren en beambten
vindt de Russ.sche regeering wat zíj noodig heeft: de stiptheid en de ongevoeligheid van eene machine, zedig zwijgen,
drofstomme gelijkmoedigheid, gehoorzaamheid tot het uiterste, onvermoeibare volharding bij het werk. Bij deze volled, ge onverschilligheid tegenover het lot van onderdanen
voegde men dè grootst mogelijke minachting van het volk
en de volkomeÀ onwetendheid van der volksaard; waarna
men zal begrijpen.waarom zij docr ons volk gehaat en door
onze regeering bemind worden
>>.

VOOR-EEVOI-UTIONNAIRE POGINGEN
VOOR. DE HERVORMING

Het Sovjet-Duitsch
niet aanval-pakt Yan 1939
(l'eruolg outt bludz, 2)
Maar ook in West-Europa, en wel in Engeland zelf warer
er destijds pol,itiekers en staatslieden die klaar zagen en den
moed hadden een kat een kat te noemen. fn Augustus en
September 1939 verklaarde de heer Attlee, achteraf ondervoorzitter van het Britsche Oorlogskabinet, en verscheidene
andere personaliteiten uit de Labour Party in het Lagerhuis
op nadrukkelijke wijze dat de Engelsche en tr'ransche diplomaten de Sovjet-regeering hadden behandeld met zulk een
vrijpo^stigheid dat zij, Engelsche socialisten, niet anders
zouden gehandeld hebben dan Stalin en HET AKKOORD
ràn 23 AUGUSTUS ONDERTEEKEIND.
Ten slotte is vocral achteraf maar al te duidelijk gebleken
waarom in 1939 de Sovjet-Unie besloot op het Duitsche
aanbod te moeten ingaan. Hier laten we het woord aan
Maarschalk Stalin zelf die op 3 JuIi 1941, in zijn eerste toespraak na den Duitschen aanval op de U.S.S.R., verklaarde:
<< Geen vreedzaam land kon het. aanbod van een vredenverdrag met een buurstaaL van de hand wijzen, ook wanneer deze door monsters en kannibalen als Hitler en von
Ribbentrop gegeregeerd was. Wij hebben ons land gedurende één en een half jaar den vrede geschonken alsmede de
mogelijkheid et zic}r op voor te bereiden het fascistische
Duitschland terug: te slaan, ind,ien dit laatste, ondanks het
verdrag, een aanval waagde. Zulks beteekende voor ons een
beslissend voordeel en een nadeel voor het fascisdsche
Duitschland.
a
}Jet za) wel heel moeilijk zijn het gegronde van Maarschalk Stalin's woorden in twijfel te trekken. En nog heel
wat moeiiijker te bewijzen dat het Sovjet-Duitsch niel-aanvalspakl van 1939 een soort bondg'enootschap was tusschen
Hitlerduischland en de Sovjet-Unie.
Hoevelen ncchtans hebben bij den aanvang van dezen
oorlog gemeend de zaken aldus te moeten voorstellen! Gelukkig is de historische waarheid gebÍiseerd op feiten en
niet op vooringenomen stellingen en eenzijdige propaganda>>

thema's.

Oesjinski echode hem na: Laat Duitschland doen wat het

zijr fijn ontwikkelde opvoedl(unde. Wat ons .be
treft, wij hebben noih zijn gebreken. noch z jn hulprnidclebevalt met

len noodigl

L. Tolstoi drukte

dezelfde gedachten met buitengewone

krachtdadigheid uit. fn een brief aangaande de Duitsche
scholen, geadresseerd aan een vreemdeling, zet hij met
striemend sarkasme de voldcening van de Duitsche professoren uiteen, dle meenen dat zij reeds alle opvoedkundige
vraagstukken hebben opgelost. Verder,trekt hij de Duitsche
metaphysische benad,ering van den geest va:r het kind in
het belachelijke en spreekt verontwaardigd over het drilten
der kinderen in de Duitsche scholen.
Gedurende de eerste wereldoorlog kritikeerden opvoedkundige dagbladen.op scherpe wr,jze dë verkeerde trekken

van de Duitsche opvoeding', de wreede hardheid van het

drillen, het automatisme van de propaganda, de minachting
van de andere volken, den lof van a-lles wat Duitsch is.
Ten einde de Russische school van vreemde invloeden vrij
te maken, werd er in 1915 een pdging gedaan ter hervorming van het schoolstelsel, dit gedurende de korte periode
dat Ignatjev Minister van Openbaar Onder.wijs was. Professors droegen bij tot het opstellen van het plan dezer hervorming maar hun ontwerp werd door de tsaristische regeering
niel aangenomen, daar deze natuurlijk liever de oude burgerschool met haar drillen en de antieke leerwijzen bleef
handhaven, het was eene fabriek voor gehoorzame beambten
wier hoofden
volgens het woord van Lenin
vol worden
gestopt met -kennissen waarvan 90 % onnoodig
en l0 /e
verkeerd waren,

DE SOVJETSCHOOL
De grondige hervorming van de school kWam slechts na
de socialistische revolutie tot stand. Onze Sovjetschool, ge-

grond op de Marxistisch-Leninistische beginselen, d.w.z. op
de wetenschappelijl<e regel: theonie en pra\tijk zijn on_
scheidbaar, is een nieuwe en werkelijk vooruitstrevende
school.

De taak van deze kcnferentie tegenover het Openbaar

is den verderen vocruitgang.van deze school te
vergemakkelijken door de hoedanigheid van opvoeding en
onderwijs te verbeteren, in overeenstemmi.ng.met de nieuwe
eischen van het huidige leven.
Onderwijs,

Jonge menschen die in de Sovje,tscholen opgevoed we4den,
hebben, samen met hun professqren, een voorbeeldige rol
gespeeld in den reusachtigen slag voor de vrijheid en het
geluk van de menschheid. lVij zien deze strijders en vader_
landers met trots aan en wlj vatten met een gevoel van
groote verantwoordeliJkheid de vraagstukken aan, die het
leven ons oplegt. Want het is onze taak d.e nieuwe geslachten op te voeden die de door ons land geleden verliezen
hebben te herstellen en den ekolomischen en kultureelen

vooruitgang van orut land te verzekeren.

Programma 1945 uan den §oliet-lfinema

ulr DE sovfET- PERS

(l'etuolg uart blud:. il)

(l'eroolg tun. liludz, 2)

Een belangrijke piaats zal worden voorbehouden aan de
historische revoluticnnaire films. Serge Eisenstein werk['
nog-steeCs aan zijn << Ivan de Gevreesde >. Serge Joetlevitsj leidt naar het draaiboek van Serge Borodin de'lfilp
« Dmitri Donskoj » die zich iirspireer.i op het leven vóh

den.grooten Russischen krijger,.en leider der XfV' eeuw
die de Tataar'sche horcien op 'de boorden van den Don in
de pan hakte. Vsevolod.'Poedcvkin is begonnen aan den

film : << Admiraa'l Naehimov >>, de'groote Russische admiraal uit de XIV' eeuw.
Een andere film uit deze reeks zal gewijd zijn aan den
slag van Griinewald. Dezen band, naar het draaÍboex van
Igor Loekovski, zal vervaardigd worden onder leiding vryr
Vladimir Petrov, en zal ons toonen hoe de samengebundelde
krachten der Slavische volkeren u1t Rusland, Wit-Rusland,
Pclen en Bohemen, in het begin der XVÍ eeuw d.e Teutoonsche riddeis terugsloegen.

Een buitertgewoon .ibelang" moet worden toege§chreven
film « F dtelichaj Koebinski >> die in de studlo's van
Elakoe onder de leiding van A. Iskanederov en M. Michajelov wordt vervaardigil. Deze film toont ons hoe de alities van F atelichaj geleidelijk leidden tct de verwezenlijkrng van de eeà}ètd van Azerbajdzjan in de XVIII" eeuw.
Michajl Sjiavereli zal in de studio's van Tbilissi een film
draaien geïfispileercl op het draaiboek van Peter Pavlenko, nl. : << De Éed >> die de verschillende etapes van den
Sovjet-Staat zal döen herleven en die zal a-antoonen hoe

aan de

de volkeren van de Sovjet-Unie den eed he-oben vervuld die

Stalin op het graf van Lenin aflegde. .
tie blijspel-films en de muzikale:blijspelen zullen insgetiiks tali:it< zijn. Griogori Alexandfuv is begonnen met de
pioductie van een blijspel getiteld « Kinema-ster >>. Semen
iïmosjenko is bezig mèt een film De Gevleugelde Tdnk »,
gewijd aan cle vliegers van het Leningraderfront. Igor
Éevs$nkc komt zoo pas een kleurfilm « Ivan Nikoelin » te
<<

van een Russisch
voortilijn
volgende fllm zal een muzikaal btijspel zijn, getlteld
« Dovri )), naar een oude Russische klucht. De gebeurtenis
speelt zich af te Moskou in 1813, toen de zegevierende

beëindigan;

het is de

geschiedenis

matrooÉ. },got: vet de produktie van kleurenfilm

dussische troepen, na de nederla.hg van Napoleon, te Mos-

kou terugkeerden.

Àrno É"ak Nazarov zal in de studio's van Erivan beginnen
aan het tweede deel van zijn film « Chodzja Nas'treddin »,

de geschiedenis van een Oosterschen nar en held'
tà ae sdraio's van Mosfilm zullen Alexej Frolov en Boris
Sjir.kov het muzikaal blijspel << De T\raalf Gehuwden >> Ierdén. De'film zal den vonn aannemen van een door een
soldaat gedane vertelling over zijn helden -en hun idealen
zooals hij ze ziet en zooals ze ztjn. De handeling begint vóór
den oorlóg en eindigt na hel einde der vijandelijkheden'
In 1945 zulen ook een zeker aantal films uit de Russische
klassieken worden getrokken. Wij vermelden « Loyaal, maar
schuldig)>, naar hàt stut< van denzelfden-nàam van den
Russisclhen klassieker Alexander Ostrovski. De produktie
ervan zal onder de leiding staan van Vladimir Petrov die
gekend is voor zijn historische film << Koetoezov >>' AlexanEer Andreievski zal de stereokoplsche film (reliëf-film)
Rcbinson Crusoë >>, naar Daniel Dèfoe, 'verwezenlijken; terSteninwijl Vladimir Braun enkele zeegeschiedenissen van Zeeën
>>'
xoïit.j zal aanpassen ,in de film: << Varen op Hooge
<<

De kinderstudio's van de Sojoezfilm zullen verschillende
films leveren over het werk van de jeugd tijdens den oorlog'
fràr Oe"tt u*ing aan het werk van den wederopbouw in de

vàr*o"ut. ge*elten en

za1 eveneens de gehechtheid v.an de

jongere geÀ=Iachten aan hun vaderland doen uitkomen'
' V"oo, àe kinderen zullen volksche Russische verteillingen
worden gebracht'
on
-'I"het witte doekteschouwd,
zal de produktie van 1945 het
,i:n lefreet
evenals zijn strijd
weersÉegelen
fr*" "ï"ï"t Sovjet-vcilk
voor onafhankelijkheid en vrijheid'

DE VER,JABING DËB T'RANQUISTISCHE

In

OVERWINTIING

artikel herinnert Ilia Ehren:
buig aan den vèrjaardag vanjde overwinning van Franco,
of liever deze van de over.winning v&n |eg Niet-interventiekomitcg, dat in fÈite aan {e As-mogendheden heeft toegeeen onlangs gepubliceerd

laten tusschen"te komen biJ de verplettering van de Spaan-

sche republiek.

Elhrenburg vervolgt:"« lfet Niet-intèrventie-komitee zal
n:et meèr hoeven -tus§chen. te komen. 'De heer Bonnet zal
"Fïance,nietineer'?edden.
De heer Bonnet ?;r,ekt zlctrzelÍ. te
redden. Thans bevindt generaal Franco zich alleen tegenover

het Spaansche volk en.hij is er ver af gerustgesteld-te zijn.
Eranco heeft Laval gedurende verschillende maanden
gastvrijheid verleend en hij weigeide hem aan de Franschen
uit te leveren, doch hij is zich bewust geworden van de
vijandschap van de g'eheele wereld te zijnen opzichte en hij
heeft moeten eindigen met toe te g'even.
Te Potsdam werd Lresloten dat l'ranco niet waardig was
deel uit te maken van de familie der Vereenigde Na.tjes.
Wat het Spadnsche volk betreft, het eischt het hoofd van
I'ranco.

Eigenlijk oogst Francc .wat hij gezaaíd heeft. Hij is alleen en.hij herinnert zich ongetwijfeld dat hij een schuilplEts verleende aan de Hitleriaansche duikbooten die voor
taak hadden de Britsche schepen tot zinken te breng:en en
de matrozen ervan te dooden. De Engelschen herinneren
het.zich ook.'F'ranco ziet ook hoe zijn vriend Pétain voor
de -rechters verschijnt en dat zijn beschermeling Laval
werd
'Watopgeslotcn,
de Sovjet-Unie betreft, die trourvens nooit diplomatieke betrekkingen met Franco heeft aangeknoopt, zij herinnert zlch nog de « Blauwe Divisie >> die aan de ziJde der
Duitsche legers op het Duitsch-Sovjetfronl kwam strijden.
In de oogen van het Sovjet-volk is tr'ranco slechts den
gauleiter eener Hitleriaa.nsche provincie.

F ranco heeft zijn macht opgericht op de puinen van
ilIadÉd, Barcelona en Zooveel andere steden. Door hem
kencle het Spàansche volk hong'ersnood, de galg en dg oneer.
Het Spaansche volk zal weldra tegen zijn bevelen opstaan:
de phalanx zal vernletigd worden en Franco weggevaagd.
IN EEN PALEIS VAN HET GROOT-HI}BTOGDOM

LUXEMBURG

wr bestaan aardige soorten dieren.;. om te beletten dat ze
zouden verdwijnen, verbergt men ze ií de bosschen.
Men behande)L ze als kcningen, ze worden vertroeteld,
men omringt ze rnet qplettendheid. De jacht er op is ten
strengste verboden. Iets in dezen aard werd korteling's ont-

dekt in èen schilderachtige streek van het Groot-Hertogdom
Luxemburg. Een palels midden in een oud park. De zalen
zijn met oude meubels bekleèd en met schilderijen van
groote meesters versierd, zware rtapijten dempen den stap.
De geréchten worden opgediend in zilveren en kristallen
vaatwerk.

De « Daily Express >> verneemt dat in dit paleis Gcering,
Dönitz, Ribbentrop en enkele andere oorlogsmisdadigers van
hoog allooi uitnrsten na hun bloedige nederlagen, Het paleis,
een ware luxe-wagen, laat het hen aan niets ontbreken.
Het oneindige park biedt hen een gastvrlj verblijf, alleen
de dagbladen ontbreken, maar deze beperking heeft alleen

tot dóel hun ook maar de minste moeite te besparen, Bn
inderdaad, wanneer een of ander slechtwillend dagblà.dschrijver een onbeleefde nota aan het adres van deze hooge

dit kunnen kwetsen. Door
het sèheppen van een voorbehouden park, spant men zich
in de dieren in een natuurl.ljken toestand te plaatsen waar
hun niets aan hun gevangenschap herinnert.
De professors van Goering en ,zijn trawanten hebben
dezen regel toegepast. Het voorbehouden park heeft tot
dcel een zeldzaann soort te vereeuwigen. Wij zijn nieuwsgierig het doel te kennen van het voorbehouden paleis van

oomes moest publiceeren, zou hun

h:t

Groot-Hertogoom Luxemburg.

(P.S.
Sindsdlen werden deze zeldzarne << dieren » overgebràcht- naar Niiremberg; waar hun proees moet doorgaan).
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