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3 April 1950.
Betr.: het blad "Yam Man Sai K±"

(De Volkseeuw)

Te Arasterdam is kortgeleden verschenen het negende nummer
van het blad "Yam Man Sai KT'.

In het hoofdartikel van dit nummer wordt onder het opschrift;
"Acheson v/il het Chinese volk intimideren" een beschouwing gewijd
aan de rede, welke op 15 Februari j.l. door Dean Acheson te 7/ashinf
ton werd gehouden en waarin hij het Chinese volk zou hebben gewaar-
schuwd.

Acheson wil -ons - het Chinese volk - overdonderen, met zijn
verleidelijke woorden. Hij vergeet hierbij echter, dat hij van-
daag aan de dag in de 20ste eeuw (1950) de minister van buiten-
landse zaken is van Amerika. Mede vergeet hij, dat het Chinese
volk van thans niet het volk is van 100 jaar geleden, maar een
volk, dat na bevrijd te zijn rechtop staat. Dit volk Is niet meer
ontvankelijk voor dreigementen, zoete of verleidelijke woorden,
lasterpraat of dergelijke.

Wij Chinezen zijn uiteraard beter op de hoogte van de Chinese
aangelegenheden dan hij. Laten zij - de Amerikanen - zichzelf maar'
bedriegen, bedreigen en waarschuwen.' Wij 'weten, dat de nieuwe lei-
ders van het Chinese volk dit niet gevoerd hebben of zullen voeren
naar een avontuur van annexatie van naburige landen. Zij voeren
ons aan om weerstand te kunnen bieden aan de buitenlandse avontu-
riers, die er op uit zijn voordelen in ons land te zoeken. Dit is
een natuurlijk recht van het Chinese volk, wat niemand vermag te
bestrijden.

China heeft heden een regering van arbeiders en boeren. Deze
vormen een coalitie, welke alle partijen en volkslagen omvat en
waarin alle rassen van China zijn vertegenwoordigd. Zij ijveren
voor een eigen onafhankelijkheid, maar tevens streven zij naar een
blijvende wereldvrede.

Zo'n streven of activiteit kan onmogelijk worden beschouwd
als zijnde in strijd met de beginselen van het Handvest der Ver-
enigde Naties. In werkelijkheid echter handelen niet "wij" doch
"zij" in strijd met deze beginselen» daar "aij" onverstoord, met
geld en munitie hulp verlenen aan Chiang Kai Shek en diens reac-
tionnaire kliek^om China en het Chinese volk te vermoorden. "Zij"
zijn voorstanders van het imperialisme I Amerika is er op uit om
met China een voor zichaelf gunstige, doch voor China ongunstige
handelsovereenkomst te sluiten. Op deze basis zal echter wel geen
handel gedreven worden, daar China geen bedorven rommel nodig heeft

Wanneer er in China op enkele plaatsen een tekort aan levens-
middelen bestaat, dan is dit een gevolg van verkeersmoeilijkheden,
daar vroeger aan het verkeerswezen in China niet de nodige aandacht
besteed werd. Het tekort is niet ontstaan omdat er levensmiddelen
naar de Sowjets zouden worden uitgevoerd. De laatste dagen echter
valt er een verbetering v/aar te nemen bij het transport der levens-
middelen.

De Sowjets hebben in Mandsjoerije geen machines uit indus-
triële ondernemingen gestolen, maar als uitvloeisel van het onlaugB
gesloten Chinees-Russisch verdrag werd alles wat destijds uit
Mandsjoerije werd weggevoerd aan China teruggegeven. Niet Rusland,
doch de imperialisten hebben China arm gemaakt.

De geschiedenis heeft duidelijk doen zien, wat imperialisti-
sche annexatie ons zoal bracht, n.l. feodalisme, corruptie en der-
gelijke. De Sowjets daarentegen hebben China geen schade berokkend.
Het nieuwe China zal niet in het voetspoor van Chiang Kai Shek tre-
den, n.l. geld lenen en rijk worden, liet nieuwe China zal de in-
dustrie opbouwen en bevorderen om zodoende het levenspeil van het
Chinese volk op te voeren en wanneer dit kan zonder buitenlands
kapitaal zal China daar wel bij varen.
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DG grootste vijand van. Azië is het imperialisme on het ko-
loniale expansie-systeem.

Na do 2de wereldoorlog zijn de volkeren nog niet tot rust
gekomen. Acheson noemde zich de eerlijke leider van de wereldvrede
maar waarom bereidt hij dan een volgende oorlog voor?

Acheson zegt, dat "zij" aan China veel materiële hulp hebben
verspild. Dit komt omdat "zij" hun geld hebben verspild door het
verlenen van militaire hulp. zoals vliegtuigen en militaire expert)
alleen om de vier grote families (Chiang Kal Shek c.s.) te helpen
en schatrijk te maken en het Chinese volk uit te moorden.

Acheson kan nog veel meer vertellen^ doch het Chinese volk
zal zich daardoor niet laten bedriegen. Hij mag waarschuwen of
dreigen, maar het Chinese volk zal noch voor het ene. noch voor
het andere het hoofd buigen of vergiffenis vragen. Hij moet beden-
ken, dat het Chinese volk me^t haar trouwe leiders grote wilskracht
bezit, welke is gebaseerd op de eeuwen oude geschiedenis der voor-
vaderen. Het heeft een uitgestrekt grondbezit en een onuitputtelij-
ke reserve aan mensenkracht en dit is voldoende.

Wij willen Acheson tenslotte nog dit zeggen:
Mr Acheson, zorg toch eerst eens voor de millioenen werkloze

en half werkloze Amerikanen, Zorg voor woningen voor deze mensen.
Vernietigt geen voedsel, maar stel dit beschikbaar voor Uwe land-
genoten. Geef deze werk— en woongelegenheid. Dit is beter, dan U
bezorgd te maken over aangelegenheden van anderen. Dreig ook steedt
niet met Uw waterstofbom, om daarmee de mensheid bang te maken.

Ook in een ander artikel in het blad wordt vrij heftige cri-
tiek uitgeoefend op de houding van Amerika t.o.v. China. Amerika
heeft geen vat meer op China en de toestanden daar. De Chinese com-
munisten krijgen medewerking van het volle. Iedere Amerikaanse in-
menging blijkt tevergeefs en wordt verfoeid.

In een in hetzelfde nummer van de "Yam Man Sai Ki" weergege-
ven brief van de Christelijke genootschappen in China aan de Ame-
rikaanse President delen zij mede, dat uit verslagen van Christe-
nen, die in China werken., het volgende is gebleken.

De overwinning van de Chinese communisten is een uitvloeisel
van de Chinese revolutie van 1911. Zij werd verkregen met de mede-
werking en steun van het gehele Chinese volk. De intellectuele
jeugd verleende spontaan en trouw haar medewerking, met inzet van
hun gehele persoon. Het regeringswerk wordt niet verricht uit per-
soonlijk winstbejag. Vooral dit verdient de volle aandacht.

De overwinning van communistisch China is niet te danken aan
de hulp van de Sowjets. In de door de communisten bezette gebieden,
werden geen Sussen of Russische wapens gezien of aangetroffen. De
bombardementen door Amerikaanse vliegtuigen heeft haat verwekt.
Het Chinese volk verzet zich tegeh iedere buitenlandse inmenging
in zijn interne aangelegenheden.

Op gevangengenomen soldaten van het nationalistische leger
werd Amerikaanse munitie gevonden en dit heeft het Chinese volk de
overtuiging gegeven, dat de Amerikaanse politiek t.o.v. China vij-
andig is.

Er wordt op aangedrongen verdere hulp aan de nationalisten
te staken. Geprotesteerd wordt tegen de mening, dat door de hulp
welke Rusland aan de communisten zou verlenen, Amerika genoodzaakt
zou zijn op haar beurt hulp te verlenen aan de nationalisten.


