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Nadat de voorzitter Lindemann in zijn openingsrede had
getracht de tegenstelling aan te tonen tussen de vredeswil van
het Oosten en de oorlogsvoorbereiding van het lesten gaf hij het
woord aan Ds.Hugo van Dalen, die zou spreken over de vraag: "Bereidt de Sovjet-Unie zich voor op een aanvalsoorlog?"
Spreker deed o.m. een beroep op de objectiviteit en het
Ohristen-zijn van de aanwezigen en bestreed de beschuldigingen
van de Nederlandse pers, "de publieke vrouw van het Amerikanisme",
aan zijn adres.
Dit Amerikanisme werd door spreker fel bestreden. Het betekent rassenvervolging, antisemitisme, bacteriologische oorlog
en handel in verdovende middelen» Toen is niet het gehele Amerikaanse .volk daaraan schuldig'. "God wil vrede voor allen?', zo zeide spreker ens ;'gij moet vandaag kiezen: t>f voor het Amerikanisme
en krantenleugens, bf voor Bartht" (een Zwitsers theoloog)
Sprekend over de toestanden in de Sovjet Unie. verklaarde
Ds.van Dalen, dat er geen concentratiekampen zijn? wel echter
correctiekampen.
De uitoefening van de godsdienst is vrij in Rusland* De
kerjc
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De kerk van het Westen is echter niet vrij s het Secretariaat van
de wereldraad van Kerken weigerde een protest te laten horen
tegen de bacteriologische oorlogsvoering.
Oofe wordt de vrijheid in Nederland steeds meer beknotj
een voorbeeld hiervan is het ambtenarenverbod, "Ook de B. V. D.
steekt overal de neus in", aldus Ds «van Dalen,
Na de pauze beantwoordde spreker 17 schriftelijk gestelde vragen, waarbij hij o.-a, de pers en de Nederlandse regering
uitdaagde te weerleggen, dat er een bacteriologische oorlog in
Korea is gevoerdn
Spreker besloot met de woorden: "In Rusland moet gezegd
v/orden; de Kerk leeft, het Volk werkt, , de Staat leidt",
Achter het podium was tegen de muur een rode vlag aange
bracht, waarop een kleinere Nederlandse driekleur was
Voorts -waren er o. m» de volgende leuzen aangebracht;
"Voor vrede en vriendschap tussen de volkeren"
"Voor vermindering der bewapening"
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Don Openbare vergadering ter uitzending van een
arbeideradelegatie naar de
Sovjet Unie

Op een te lü-nsterjiaai gehouden openbare vergadering, georganiseerd door hGTTö'Ëii^e"ter uitzending van een arbeidersdelegatie naar de Sovjet Unie j we r ét door zeven personen, die een
driewekelijkse reis naar de Sovjet Unie hadden gemaakt, verslag
uitgebracht,
ïïen exposé werd gegeven over de maatschappelijke positie
van de vrouw in .de Sovjet Unie, Het b e t r e f f e n d e artikel uit de
Russische Grondwet citerend, werd de gelijkgerccHtigd,/. van de
vrouw daar te lande in' het licht gesteld. Behalve dat" de Russische vrouw op basis van vrijwilligheid werkzaam is, b e h o e f t zij
voor zover door haar arbeid wordt verricht, zich over haar gezin geen zorgen te naken, want bij de fabrieken bevinden zich
kin cierbewaar plaats en en kleuterscholen»
Do aanwezigheid van godsdienstvrijheid in Rusland werd
/h c i d
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gestaafd met de mededeling, dat de geestelijken in hun optreden
geheel vrij zijn. De kerkdiensten worden zeer druk bezocht.
De vredeswil van het Sövjet-Russische volk werd belicht,
gesproken werd over de bouw van arbeiderswoningen en de Metro»
Over de aan diverse fabrieken gebrachte bezoeken werd gezegd, dat er voor de arbeiders 8 loonklassen'bestaan. Het jaagsysteera komt niet voor. lle laagst gestelde norm, waaraan een arbeider heeft te voldoen,' is gemakkelijk te halen, terwijl men voor
het Eieer gepresteerde een extra beloning krijgt. Melding werd gemaakt over de speciaal voor de arbeiders ingerichte prachtige
rusthuizen, sanatoria en vacantie-verblijven, waarvan tegen zeer
v lage vergoeding door de arbeiders gebruik kan worden gemaakt,
Over de Nederlandse mijnwerker werd gezegd, dat wanneer
deze mijnwerker net zijn capaciteiten in Rusland zou gaan ''/erken,
hij uitblinker zou zijn. De sociale voorzieningen van de mijnwerker in Rusland zijn uitstekend. Zo begint een Russische mijnwerker niet een vacantia van 24 dagen per jaar om na vijf jaar op
het maximum van 6 weken per jaar te staan j voor Nederland is het
aantal vacantiedagen gesteld op 12 dagen in de aanvang en 20 dagen na verloop van 20 dienstj aren*
Op de begroting van de Russische Regering is slechts 29,4-$
uitgetrokken ten behoeve van de defensie. Veel wordt uitgegeven
aan culturele doeleinden. De "Rode Soldaten'' helpen de burgerbevolking in noodgevallen nis t het bouwen van huizen, bruggen en het
restaureren van kerken.
•
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De Russen spraken de hoop uit ook eens i n ' d e gelegenheid
te worden gesteld een bezoek aan Nederland te brengen.
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