
PROLETAREC

Tekom sedanjega pol-premir-
ja, ki vlada v Kini za nekaj dni
ali tednov, je važno, da postane
vsakomur jasno, za kaj gre. V
Ameriki prav kot v Kini mora-
jo ljudje spoznati, da gre za to
ali bo mir ali civilna vojna
in kaj oboje pomeni.

Kakšna je civilna vojna na
Kitajskem, smo že videli. Ne-
varnost bi bila, da se zaplete
Amerika v vojno z Rusijo
čeravno je videti verjetno, da
se je obe strani ogibati, Rusi
radi tega, ker si ne žele atom-
skih bomb. Amerikanci pa zato,
ker je pri nas izredno malo lju-
di, ki bi se hoteli posluževati’ te
bombe dejansko in ne le kot
grožnje.

Najbolj potrebno je radi tegd.
da premislimo, česa nas uči do-
sedanji razvoj kitajskega kon-
flikta. Meščanska vojna v Kini
sami in Mandžuriji, ki je div-
jala te zadnje mesece, ni rodila
nobenih razveseljivih dogodkov

—in to jo najbrže vzrok, da je
tako malo razprav o tem pred-
metu. Polagoma se je začel po-
grezati globoki smisel tega dej-
stva tudi v vojaške glave voj-
ske in mornarice in v birokra-
tične washingtonske možgane.

Prvi zaključek, katerega ve-
lja postaviti jo ta, da so kitaj-
sko razmero tako prečudno za- j
pletene, da so Rusi poglobili ;
svoj vpliv zelo učinkovito na ta I
način, da so se umaknili iz ki- !
tajskega ozemlja. Ko so Rusi I
premagali japonske vojaške si- ■le v Mandžuriji, so zaplenili.
mnogo orožja, katerega pa na
svojem umiku niso odvedli s se-
boj, temveč ga pustili na mestu,
tako da jo prišlo v roke onemu,
ki je prvi prevzel oblast. To pa
so bili ali komunisti ali pa lokal-
no mandžurske čete, ki mrze
Kuomintang radi njegovega oša-
šnega in samolastnega nastopa-
nja, ki odrekuje domačinom po-
sameznih pokrajin vsako besedo
v lokalni upravi. To je vzrok, !
da so domačini često pristopili |
na stran komunistov, da se;
übranijo centralne kitajske ob-
lasti.

Amerikancem je bil ta ruski
korak neprijeten. Stvar jim je
vzbudila vtis, da so jih Rusi na ’
nerazumljiv način opeharili, ne
da bi napravili nekaj odkrito ne-
dopustnega. A kako tudi skrbe-
ti za to. da ostane javnost raz-
jarjena napram Rusijb ako so
njene čete odšle in ostanejo zu-
naj?

Odkar se je vojna končala,
smo že podvojili število kitaj-
skih čet, katere je izvežbala
Amerika. Te čete so opremljene
z ameriškim orožjem. V Mand-
žuriji se oslanja akcija central-
ne vlade izključno na vojaške
enote, katere je Amerika izve-
žbala in opremila in povrh tega
še na ameriških ladjah, na ka-
terih služijo Amerikanci, spra-
vila v Mandžurijo.

Tu prihajamo do drugega za-
ključka iz dogodkov kitajske
meščanske vojne. Kitajska vla-
da je sposobna nadaljevati svo-
jo vojno le na ta način, da nazi-
va komuniste vse one, ki se drz-
nejo streljati kadar jih poskuša
naučiti svoje politike s tem, da
nanje strelja. Ne glede na to,
ali so zares komunisti ali ne. A
da sploh more nadaljevati stre-
ljanje. mora zahtevati vedno
več podpore iz Amerike.

V Washingtonu vzbuja vse to
neprijetno občutke. Ako zahte-
va sedanja ne-splošna meščan-
ska vojna toliko ameriške po-

moči in ameriškega denarja, ko-
liko bo šele zahtevala meščan-
ska vojna, ako se razvije v pol-
nem obsegu? In koliko bodo te
ameriške investicije vredne ce-
lo v slučaju, da bo centralna
vlada zmagovita? Vlada, ‘ki bi
bila zmagala s pomočjo sile, a
te sile nima, razen ako si jo iz-
posodi v Ameriki?

Vprašanje, ki je bistvo vpra-
šanja je naslednje: Ali bo kitaj-
ska vlada imela oblast nad ljud-
stvom. ali kitajsko ljudstvo nad
svojo vlado. Žalostno je, da te-
ga vprašanja, ki je vsakemu
Amerikancu tako silno jasno,
nikdo ni v tej obliki stavil v tej
zadevi pred ameriško javnost.

Mesto tega nas pitajo z naj-
različnejšimi potvorbami. Ena
najbolj običajnih je ta, da nam
pravijo, da gre za to. ali bodo
dobili Kino v roke komunisti
ali Kuomintang. Jasno bi mora-
lo biti vsakomur, da nobena
stranka ne more z orožjem brz-
dati Kine, ter da je uspeh mo-
goč le. ako bo narod povezan s
svojo vlado. Druga laž je ta, da
nam govore, da je nedotaklji-
vost Kine odvisna od tega, da
Kuomintang dobi v roke nad-
vlado v Mandžuriji. Trditev je
popolnoma napačna in neskon-
čno zlobna. Resnica je, da bo
Kina varna, kadar bo vse njeno
ozemlje v rokah vlade, izbrane
od delegatov vseh njenih pokra-
jin, svobodno izvoljenih.

Svetozar Ritig
obtožil kolaboratorje

V jugoslovanskem parlamen-
tu je med 300 poslanci šest ka-
toliških in sedem pravoslavnih
duhovnov. Ritig, ki ima 73 let,
je katoliški duhoven, ki je bil
tekom vojne s partizani in je
danes poslanec mesta Zagreba.
Obenem je minister brez port-
felja v hrvaški vladi.

V teku intervjuva z njim sem
slišal skrajno odločno obsodbo
vseh onih, ki so sodelovali z
Nemci in Italijani in se pod nji-
hovim vodstvom pridružili hr-
vaški teroristični skupini usta-
šev.

“Nikjer drugje v Evropi,” mi
je dejal, “se ni duhovništvo za-
pletlo v tako težke politične za-
deve. Hrvaška država ja« kato-
liška, Srbija pa je pravoslavna.
Vsled tega je bila Hrvaška pred
vojno često zapostavljena in se
je borila za enakopravnost. To
je bila podlaga, na kateri je
zrastel pokret kvizlingov. Njim
je bilo le do tega, da se stara
sovraštva poglobe in da pritira-
jo verska nasprotstva med Srbi
in Hrvati do skrajnosti.”

Vsled tega je bilo njegovo de-
lo dvojne vrste prvič, da vrši
službo božjo v partizanskih ta-
borih, in drugič, da poskuša
spreobrniti one, ki so bili v za-
mahu vojne pozabili na prava
načela svoje vere.

Ustašem se je bilo posrečilo
glasom izjav rev. Ritiga, da s
podporo peščice visokih cerkve-
nih dostojanstvenikov uklonijo
cerkev tako dalekosežno v svoj
voz, da je cerkev sama postala
skoraj istovetna s terorizmom.
Dodal je, da je bilo nedavno
odkritih 16 ustaških častnikov,
ki se nahajajo na seznamu voj-
nih zločincev, oziroma osum-
ljencev, v prostorih zagrebške
nadškofije, kjer jim je bilo nu-
deno zavetišče.

Na vprašanje, kako se godi
katoliški cerkvi v Jugoslaviji
danes, ko se nahaja dežela pod

Konflikti na Kitajskem in
čemu se venomer nadaljujejo
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pretežno komunistično večino,
je Ritig odgovoril, da je za to
merodajna jugoslovanska usta-
va, ter da ustava nudi vsem
enakopravnost ne glede na ve-
ro, raso, narodnost ali versko
pripadnost.

V pogledu agrarne reforme,
v teku katere je izgubila cerkev
precej svojih zemljišč, je izja-
vil rev. Ritig, da je cerkev po
njegovem naziranju “duhovna,

V našem tisku in v diploma-
ciji, pa v radiu, se dan za dnem
poudarja, da smo mi najmogoč-
nejša sila na svetu. In da glad-
nim največ pomagamo. Pa da
smo zalagali v času vojne Ru-
sijo in Anglijo. Ter po vojni Ita-
lijo in tudi Francijo.

Na morju imamo večjo bojno
in trgovsko mornarico kot vse
druge dežele skupaj. Imamo
boljšo in večjo zrakoplovbo kot
ves ostali svet skupaj.

V produkciji nam tudi kadar
so tu stavke ni nobena dežela
enaka.

Vse se ozira na Ameriko. Za
posojila, za živež itd.

Mi smo torej iz minule vojne
izšli kot vodilna ali glavna ve-
lesila na svetu.

Donald Bell, ki piše za čas-
niško agencijo ONA je priredil
o tej naši situaciji sledeči čla-
nek:

V zadnjih mesecih je nastala
navada, da se v vseh uradnih
ameriških govorih in izjavah
poudarja, da je ameriška voja-
ška sila največja na svetu, ter
da jeradi tega postalo neizogib-
no, da Amerika prevzame sve-
tovno vodstvo. Posebno pred-
sednik Truman je to točko mo-
čno naglasil v svojem govoru
ob priliki dneva ameriške ar-
made.

Njegov govor je bil brez dvo-
ma namenjen pred vsem Ame-
rikancem, toda ker je jasno, da
ga je ves svet napeto poslušal

—in razmišljal o njegovih be-
sedah, je skrajno obžalovanja
vredno, da si ni vzel časa, da
bi povedal tudi, kaj je treba ra-
zumeti pod označbo “ameriško
svetovno vodstvo.”

Predsednikov cilj jebil ta, da
dopove ameriškemu ljudstvu,
da je potrebno zediniti pod eno
upravo vse veje naših oborože-
nih sil, da velja podaljšati vo-
jaško dolžnost in obveznost slu-
žbe, ter, tretjič, da je potrebno
ustanoviti splošno vežbanje. Vse
to so čisto notranje ameriške
zadeve, v katere se ne sme ni-
kdo umešavati. Toda zadeva
svetovnega vodstva je vse ne-
kaj drugega. To je nekaj, kar
gre preko naših meja. Ves svet
se napeto zanima za naše na-
mere.

Velika zmota bi bila, ako bi
hoteli verjeti v to, da bo svet
sprejel naše vodstvo enostavno
iz razloga, ker smo najsilnejša
vojaška organizacija na svetu.
To ni nič novega v zgodovini in
se je že ponovno pripetilo. V
zadnjih stoletjih na primer je

i bila Španija najmočnejša v šest-
najstem veku, Francija v se-
demnajstem. Britanija v devet-
najstem in Nemčija v dvajse-
tem —in vendar ni svet priznal
vodstva nobene teh sil.

Priznati bi si morali tudi, da
naš ameriški način življenja ni
več ideal ostalega človeštva.
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I FiR sSbrII Ik jbMkJ KJHHIBih
OPREMA ZA OTROŠKO BOLNICO v Sloveniji, ki so jo kupili v Ne.w Yofku. Na sliki v sredi je

Joseph Zavertnik, ki je-bil pred leti v upravnem odboru Proletarca, in na desni Ann Kepic, ki sta sode-
lovala v tej akciji newyorških Slovencev.

ne pa materijalistična instituci-
ja.”

Naglasil je, da so bila zemlji-
šča in posestva, katera so bila
odvzeta cerkvi, takoj razdelje-
na, in sicer med siromašne ka-
toliške kmete. Slično so bila po-
sestva, katera so bila odvzeta
pravoslavni cerkvi, razdeljena
med pravoslavne siromake, a
imetja muslimanskih institucij
med muslimane.

Zed. države lahko dobe vodstvo nad
svetom -a morajo vedeti - čemu ?

Amerika je danes zadnja veli-
ka kapitalistična država. Velika
Britanija, ki nam je po srcu in
tradicijah najbližja, ne bi spre-
jela našega vodstva. Še manj
Francija, a kaj šele Sovjetska
unija.

Britanija se našemu vodstvu
trenotno ne protivi le iz enega
samega vzroka ker hoče, da
mi ustavimo prodiranje Sovjet-
ske unije. Na polju gospodarske
ali kolonijalne politike pa ni
nobenega soglasja med nami in
Veliko Britanijo.

Dobro bi bilo tudi, ako bi
upoštevali, da je naša vojaška
premoč morda le prehodna
in da bo morda kmalu omejena
le na nekatere vrste orožja. Pri-
čakovati smemo, da bomo ostali
v dogledni bodočnosti najsilnej-
ša pomorska država in da bomo
tudi v zraku ohranili nadmoč.
Toda naša premoč na kopnem je
že zdaj nekoliko dvomljivega
značaja in naziranje strokovnja-
kov je, da nam bo nemogoče o-
hraniti prednosti, katere nam
dajejo nekatere posebne vrste
tajnega orožja.

Potniki, ki prihajajo iz Evro-
pe, poročajo tajinstveno čudne
stvari o uspehih, katere so baje
dosegli Rusi. Trde, da so ruski
učenjaki razkrili skrivnosti ta-
kozvanih kozmičnih žarkov, ter
da jim daje to najmanj toliko
novih virov energije kot spro-
stitev atomske energije na pod-
lagi razkola uranijevega atoma.
To so morda prazne čenče, toda
znano nam je, da so Rusi že dol-
go iskali potov, kako vpreči im
brzdati solnčno energijo. Radi
tega ne smemo kar naprej ver-
jeti, da noben drug narod ne bo

mogel najti nekaj, kar je nam
ostalo skrito. Seveda, ako pride
do tega, bo takoj prišlo do izzi-
vanja proti našemu svetovnemu
vodstvu.

Vse to ne pomeni, da se mo-
ramo temu načrtu odpovedati.
Pač pa pomeni, da bi bilo bolje,
da tudi naravnost povemo, kaj
mislimo. Večina ljudi bi naj-
brže rade volje sprejela naše
vodstvo —in bi nas morda ce-
lo prosila, naj je prevzamemo

njih treh smernicah:
Prvič, da iskoristimo naše

znanje in produkcijske možno-
sti v svrho svetovne obnove. To
je seveda vse več kot naše se-
danje delovanje v pomožnih or-
ganizacijah. Treba bi bilo veli-
kopotezne politike posojil v ci-
lju popolne obnove vseh priza-
detih dežel.

Drugič, postati bi morali vo-
dje vsesplošne borbe na nož
proti fašizmu. Svetovno vodstvo
je neskladno z izbegavanjem
španskega vprašanja. Ni skla-
dno s pripuščanjem, da se faši-
zem na novo razvija v deželah
latinske Amerike.

Tretjič, postati bi morali vo-
dje gibanja za osvoboditev ko-
lonijalnih narodov. In v razbi-
janju zadnjih ostankov fevda-
lizma.

Ameriška posojila v
obrambo starih vlad

Zed. države so sedaj glavna
svetovna banka. Včasi je to vlo-
go imela Anglija in v drugi vr-
sti Francija.

Sedaj je ameriški finančni trg
za cekine edini, ki kaj pomeni.

Ampak naš državni depart-
ment se je odločil dajati poso-
jila le pod pogojem, da se ugo-
di gotovim političnim zahtevam.

Angliji smemo dati posojilo
le, ako se odloči, da z njim ne
bo uvajala socializma. Za an-
gleško vlado je bil to insult, ki
pa ga je znala prenesti, toda po-
sojilo ji ni še povsem odobreno.
Vsota, za katero je vprašala, je
ogromna, blizu štiri milijarde,
in to je že nekaj.

Leon Blum je imel v enaki
misiji za Francijo saj na papir-
ju več sreče, a koncem konca
tudi le komaj toliko kakor An-
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KOLEDAR

SVOJCEM V
STAREM KRAJU
Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.

PROLETAREC, 2301 So. Lanvvdale Ave.
CHICAGO 23, ILL.
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glija. Razlika je le, da je Fran-
cija iskala v Zed. državah tr-
govsko, ne pa politično posojilo.

Nesreča ameriškega posojeva-
nja je, da imajo ljudje, ki mu
načeljujejo, vedno v mislih ne
svetovne gospodarske interese
temveč privatne dobičke.

Kadar se da kredit Franciji,
recimo za vsoto, kolikšno je
predlagal Blum, saj je čisto eno-
stavno, da tisti, ki posodi, ima
tudi pravico vprašati za jam-
stva. V slučaju posojila bodisi
Franciji kakor Angliji, se je šlo,
dali je bodočnost posojila varna.

Resnica je, da v sedanjih raz-
merah ni nobeno posojilo toliko
zavarovano, da bi ga mogel kdo
jamčiti.

Prav radi tega pa ameriška
vlada insistira vsled te negoto-
vosti svoja posojila dajati s po-
litičnimi motivi. O tem poroča
ONA sledeče:

Poljsko posojilo v znesku 50,-
000,000 dolarjev je bilo ustav-
ljeno dne 10. maja, češ, da go-
tovi predpogoji niso bili izpol-
njeni. Zdaj pa je ta kredit zo-
pet odprt. Verjetno je tudi, da
bo Poljska prejela še dodaten
kredit v znesku $40.000,000 od
banke za Import in Eksport.

Petdesetmilijonski kredit je
bil nanovo odprt pet dni po kon-
ferenci, katero je imel z držav-
nim podsekretarjem Achesonom
poljski ambasador Oskar Lange,
ki je povedal poslovodji zuna-
njega ministrstva, da bi mogla
Poljska brez nadaljnega dobiti
od Rusije tako veliko posojilo,
da bi mogla pozabiti na ameri-
ške kredite.

Uradniki, ki so v tesni zvezi
z zunanjim ministrstvom, pri-
znavajo, da je ta poljska izjava
v prvi vrsti povzročila obnovi-
tev omenjenega posojila za 50,-
000,000 dolarjev. V uradnih

krogih je nastopilo namreč spo-
znanje. da je takozvana “trda”
politika v pogledu zunanjih po-
sojil dvorezen meč, ter da ute-
gne udariti nazaj.

Ameriški interesi bi utegnili
nnogo trpeti, ako bi bila Ame-
rika v sedanjem trenutku po-
oolnoma brez vsakega gospo-
darskega vpliva na Poljskem.

Iz istih virov prihaja vest, da
bo ameriška politika mednarod-
nih kreditov krenila zdaj na
>olj realistična pota. Dozdaj je
dajala Amerika svoja posojila
ia čisto političnih osnovah. Ta-
ko je bilo na primer s franco-
skim posojilom. Toda to politi-
čno motivacijo smo preveč na-
našali, tako, da se danes uradni
;rogi boje podpirati struje, ki
zgubljajo tla pod nogami. V
7ranciji smo želeli podpreti so-
cialiste, ki so pa izšli iz voli-
ev kot tretja stranka. Na Če-
škem pa so komunisti zmagali
lavzlic ameriškemu posojilu.

V bodoče se bo ameriška po-
dtika posojil še vedno oslanja-
a na politične razloge, a bo
mnogo bolj računala s politič-
nimi realnostmi, ki prevladu-
jejo v Evropi.

Krčenje poljske
zamejne armade

Poljska zamejna armada so je
zelo skrčila. V Italiji je štela
kakih 60,000 mož, nekaj tisoč v
Nemčiji in vsega skupaj je ob
koncu vojne štela okrog 150,-
000. Njeni poveljniki so sedanji
poljski vladi sovražni in moštvo
so hujskali, naj se ne vrne pod
“komunistični režim” in pod
rdeči teror. Zato se je le nekaj
tisoč vojakov prijavilo, da so
pri volji iti nazaj. Druge upo-
slujejo v Angliji, Avstraliji, Ka-
nadi in poročajo, da jih bo šlo v
Argentino kakih 20,000.

HELP WANTED

MATTRESS MAKER
Experienced All Around
To Act as Foreman

Must know from Cutting Ticks
to Every Piece of Machinery used

in a Mattress Factory

Write Qualifications to

The BILLOW
FIRESTONE CO.

399-405 East Main St.
Columbus 15, Ohio

Wanted At Once

Laborers and
Shear Men
MODERN PLANT

EXCELLENT WORKING
CONDITIONS

Apply Superintendent Office

CHICAGO STEEL
SERVICE CO.

3912 S. Ashland Ave.

Automobile Body
& Fender Men

Increased - business requires more
men. Good experienced men
can have year round employment

Vacation with pay
Fine working conditions with very

best pay
Group insurance also available

I

Dorchester Motors, Inc.
1373 East 67th St.
Phone: DOR. 9000

GIRLS & WOMEN
LIGHT WORK

40 hours week —65 c hour
Time and V 2 for overtime

BOXER TOBACCO HOUSE
2456 No. Ashland Ave.

NEED MAN
to look after animals

Steady Job
Apply personally

The Anti-Cruelty Society
157 West Grand Avenue

Merrow Machine Operators
Experienced—Good wagefe—Time
and V 2 after 40 hours—Best work-

in conditions—Steady—Apply
LISBON KNITTING MILLS

848 N. Noble St. Canal 6709
or evenings: Crawford 2655

HOUSEMAN
STEADY

GOOD PAY
MAJESTIC HOTEL

29 West Quincy

WELDERS
AT ONCE

STEADY WORK

WORK 60 HOURS
GET PAID FOR 70 HOURS

Bring birth certificate or citizen-
ship papers. Availability certifi-
cate needed if now employed in

essential industry

Chicago Vitreous
Enamel Products
1401 South 55th Court

Cicero

Automobile Mechanics
Increased business requires more
men. Experienced men on Chrysler
products preferred Year round
employment Vacation with pay
Excellent working conditions with

very best pay

Group insurance also available

Dorchester Motors, Inc.
1373 East 67th St.
Phone: DOR. 9000

EXP. AUTOMOBILE
MECHANIC

ALSO MAN FOR
PORTER WORK

Highest wages paid good men.
Plesant Working Conditions

APPLY

CLAUSON BROS.
AUTO SALES CORP.

3431 WEST IRVING PARK

TYPIST
5-DAY WEEK 40 HOURS

VACATION WITH PAY
RAPID ADVANCEMENT

See SYBRANDT
Room 2037

175 West Jackson
GIRLS WOMEN

Curtain finisher or stretcher
Air conditioned—Full or part time

8:00 to 4:30
RICE & RICE

Curtain and Drapery Cleaners
3028 N. Central

WE NEED BOYS
For Light, Clean Factory Work
ASSEMBLING & SOLDERING

* 5 Day A Week
Good Pay Steady

ADCRAFT CO.
2448 West Cermak Rd.
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