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Dar se vede că această armată trenată şi înarmată de guvernul american nu poate suprima poporul. Si atunci adevăratul stăpân, imperialismul
american, a ordonat servilor
lui din guvern să trimită la
Saigon Flota No. 7 a Statelor
Unite, de sub comanda vice
amiralului Russell S. Berkey.
Insă cum a ajuns flota în
portul Saigon, care cum am
spus că e şi capitala teritorului
de sub conducerea puşlamalei
Boa Dai, mii de studenţi şi
muncitori au început să demonstreze contra prezenţei flotei noastre în portul lor. Demonstranţii au fost atacaţi de
poliţia şi de armata franceză şi
a lui Dai şi au avut loc lupte
crâncene, în cari atât drapelul
lui Dai cât şi al Franţei, precum şi cel american au fost
arse de poporul înfuriat.
Lozincile demonstranţilor,
după cum ne raportează presa
au fost: “Jos cu imperialismul
american şi cu colonizarea
franceză'’; “Moarte lui Boa
Dai’’; “Statele Unite au fost învinse în China şi vor fi învinse
în Indochina”; “Ce caută flota
americană aici?” şi altele.
lată cum guvernul ţării noastre, prin ţinuta şi politica de
război, distruge orice măsură
de prestigiu ce ar mai avea ţara
noastră în faţa lumii, şi in special în faţa popoarelor coloniale cari nu mai vor să fie robite

şi îşi ceV tot mai hotărât independenţa.
Aici, deci, avem un exemplu
crud, din multe altele, care ne
arată cine “ameninţă cu forţa
şi foloseşte forţa”.
Pentru Imperialişti Lucrurile
Nu Merg de Loc Bine
Dar se vede că “try as they
may” imperialiştii americani şi
uneltele lor nu mai sunt în
stare să mai pună nici o proptea mai trainică pentru capitaliştii din ţările marshallizate.
Aceasta nu o spunem noi, ca să
creadă cineva că e “propagandă comunistă”, o spune revista
“U. S. News and World Report”, cu data de 24 Martie,
trecut.

Această revistă ne spune că
“aliaţii Americii din Europa sufere de friguri politice”. Că acum în Europa “nestatornicia
guvernelor e o regulă şi nu o
excepţie”, şi că din cât se poate
observa “nestatornicia va con-

tinua”.
Luând apoi pe rând un număr de ţări marşalizate, această revistă ne spune că în Anglia “starea politică a ajuns la
un punct de chiar nici alte alegeri noui nu ar putea stabilii
un guvern efectiv”. Despre
Franţa ne spune că “guvernul
prezent de coaliţie nu e deloc
asigurat că va putea continua’*
şi că alegerile cari se apropie
“nu vor solvă problema”. In
Belgia, revista ne spune că “e

desbinată în două pe tema reîntoarcerii lui Leopold la tron”.
Despre Germania de Vest ne
raportează că “are un guvern
pe care nimeni nu-1 aşteaptă să
poată sta la putere mai mult
de câteva luni”. In Italia, “a-devărata stabilire nu se.observă”, iar în Grecia, “după alegerile ultime nici un partid nu
a obţinut majoritatea, şi că
Grecia este înfăţişată cu un guvern de coaliţie, care să excludă partidul care a obţinut
cel mai mare număr de voturi”.
Să Fie Numai Coincidenţă?
Interesant este faptul că zilele trecute (după ce a apărut
revista pe care o consultăm),
din Grecia s’a anynţat formarea unui “guvern de coaliţie”,
care într’adevăr “exclude partidul care a obţinut cel mai mare
număr de voturi”. (Acest partid e Partidul Naţional Progresist”, în frunte cu generalul
Plastiras, care în campania de
alegeri a cerut “amnestie generală a tuturor victimelor teroarei fasciste şi legalizarea Partidelor Naţionale de Eliberare
(EAM), inclusiv comuniştii”.
Oare se poate ca cele prevăzute de revista “U. S. News
and World Report” (înainte de
a se întâmpla) să fie numai o
coincidenţă, sau că guvernul
păpuşă din Grecia a fost pus la
ordinea guvernului nostru, iar
revista şi-a obţinut de aici informaţiile despre ce se va întâmpla în Grecia mai târziu ?

Nu Are Niciun Nume

Când a fost însă cerut să numească nume, Schmidt a spus că
el are numai în gând rapoartele
publicate de Comitetul Neamerican, şi nu-şi aminteşte de niciun

nume.
La ascultările conduse asupra
proiectului Mundt. Comitetul Nefără să
american a ascultat
comenteze
o scrisoare dela Ministerul de Justiţie, care îşi exprima îndoiala asupra constituţionalităţii proiectului Wood, cât şi
sugestia Ministerului, că o acţiune acum asupra proiectului
Mundt ar putea să fie “prematură” (prea de vreme).
Din scrisoarea Ministerului de
Justiţie a fost aparent, că dacă
Curtea Supremă va susţine verdictul tribunalului din Foley Square

în contra celor

11

conducători

comunişti, atunci Ministerul de
Justiţie e pregătit să procedeze cu
persecuţiile şi în contra altor comunişti.

E vorba de 12 mii de persoane
pe cari Departamentul de Justiţie
ar fi gata să le persecute, fie că
aparţin sau simpatizează cu Partidul Comunist, iar după socoteala
celor dela Camera de Comerţ numărul acesta s’ar mării, iar legea
Mundt ar fi tocmai ceeace ar îndeplini scopul.

Si pe cine au in gând cei dela
Camera de Comerţ când susţin
proiectul Mundt şi planul Ministerului de Justiţie de a întemniţa
zeci de mii de persoane? Cine e
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Aici vedem pe Joe Gualtiere ţi Mike Rubino încărcând un
camion cu alimente destinate celor înfometaţi din câmpul de lângă
Phoenix, Arizona, unde peste o sută de copii sunt muritori de foame.
Cei doi oameni au strâns alimentele dela vecinii lor din Los Angeles.

“Seful” Nu Mai Are încredere
(Continuare din pag. l-a)
muncitorilor mineri de a fi luptat
cu dârzenie pentru câştigarea cererilor lor guste.
La o săptămână după aceea
(în “Solia" din 12 Martie), când
minerii câştigase deacum lupta cu
patronii minelor şi cu guvernul
acestora,

care a aplicat şi legea

Reuther şi Oferta
Lui Chrysler

găraş

şi

vedeţi

dece

scriitorii

“Soliei” nu mai vor să aibă legături decât numai cu fugarii. Vedeţi din conţinutul acelei scrisori

dece urăsc ei de moarte pe conducerea de azi a poporului ro-

mân.
Puneţi apoi expresia acestei uri
lângă ura exprimată faţă de minerii grevişti şi vedeţi unde stau
aceşti domni faţă de interesele
voastre ca muncitori. Atunci veţi
putea mai uşor vedea dece trebue
să vă păstraţi banii şi să nu daţi
nici un cent, şi nici un ajutor în
nici o formă, pentru fugarii fascişti români.

lată Unde Duce Propaganda Klanistă

Proiectul X

Uriaş

Complot in Contra Democraţiei

O Alta Faza A Pretinşilor
de George Vocilă
a deveni spionul fostului minisI
tru american Donald R. Heath,
Poate că nu mulţi dintre ci- din Sofia.
titorii noştri, şi chiar şi mai puUn Aşa Numit Document
ţini dintre românii americani,
Când Shipkov a fost prins,
au cunoştinţă despre planul sau guvernul bulgar a protestat că
Proiectul X, al reacţiunei ame- Legaţia Americană violează lericane. Proiectul X a foet denu- gea internaţională. Domnişorii
mit aşa când congresul a votat dela ministrul de externe (State
un fond secret de zeci de milioa- Department > din Washington,
ne de dolari, pentru a angaja foarte indignaţi au rupt relaşi finanţa spioni în ţara Sociaţiile diplomatice cu Bulgaria. Si
lismului şi în Democraţiile Po- ministerul de externe a emip
pulare, cum e şi ţara noastră presei americane un aşa numit
de origină, Republica Populară document, despre care era vorRomână.
ba că descrie torturile folosite
Robert Vogeler este unul din pentru a extrage mărturisirile
ultimii spioni care nu de mult agenţilor inocenţi ai Proiectului
a fost prins, judecat şi condam- X. Dar cum s’a dovedit ulterior,
singura "tortură” a fost întrenat în Republica Populară Maghiară. Ca mască, acest spion bările obişnuite din partea poa fost prezentat de cei intere- liţiei bulgare şi- conştiinţa unui
saţi ca agent al Corporaţiei Inmizerabil, care s'a vândut forţelor străine pentru a readuce fasternaţionale de Telefoane şi Tecismul la putere în Bulgaria.
legrame.
Dar cel mai
e Michael
Conform aşa numitului docuShipkov, funcţionar la Legaţia ment al Departamentului
de
Stat, Shipkov trebuia să fie, sau
Americană din Republica Populară Bulgară. Shipkov, care vine mort sau să nu se mai audă nidin familie de bogătaşi a crezut mic de el. Aşa trebuia să fie
să-şi mărească veniturile prin pe baza numitului document, nu-

Democraţi
-

*

ciului de spionaj englez.
Această persoană a fost Leon
tului X. Dar pentru restaurarea Trotzky, cu care Lockhart a spus
fascismului în ţările balcanice că au complotat împreună răstrebuia acum să se pună în vi- turnarea guvernului sovietic.
goare Planul No. 2, pregătit cu
Si datorită acestei cunoştinţe
mult înainte de cel mai dlbaciu cu Trotzky, încă din 1918, Lock-

CHICAGO—“Peace is Labor’s job. The Cold War is costing us growing unemployment. We’re going to win the fight
for peace.” This was the determined spirit of the nearly 500
Chicagoans who attended the Chicago Labor Conference for
peace, at the Ashland Auditorium West Hall, Sunday, Mar. 12.
Meeting the challenge of rising hysteria against Labor,
against Civil Rights, anti-Negro incidents, Chicago trade unionists from the ranks of the AFL, CIO, Railway Brotherhoods
and other Independent unions met
to take common united action for snow-balled
into a national vicjobs, labor’s rights, civil rights tory for Labor. In this fight for
peace.
and
peace we can do the same. Sure—This conference was Chicago they’ll call us names
and brand
Labor’s answer to Truman and us colors for talking peace. They
Acheson’s ‘‘Total Diplomacy.”
will try to witch-hunt us and atADVANCES PROGRAM
tempt to pass the Mundt-FerguFreda Schwenkmeyer, National
Secretary of the
National Labor Conference for
Peace presented a Program of Action for Peace. She also brought
in the role of trade union women
and the effective part they can
and will play. Miss Schwenkmeyer
stressed the importance of peace
petitions being brought down into the shops, organizing Peace
Committees in the shops, in the
Locals of the unions and in the
neighborhoods where trade unionists live. She said, "Not only you
of Labor are talking about peace,
but most people are today talking, and will continue to talk for
peace
outstanding scientists,
the clergy, educators and labor,
the rank and file of labor and
the housewives. Even the veterans and the American Legion
are now becoming concerned with

the

question

of

peace.

MINERS SHOW WAY
Referring to the miners’ strike.
Miss Schwenkmeyer said, “The
miners showed us the way, the
lesson of Unity. The determination of that small group of miners
in Pennsylvania who made up
their minds not to let the TaftHartley Law scare them into submission of the arrogant bosses

aleagă diferite persoane pentru
muncă politică de mare importanţă. într’un număr din ţările

balcanice.
Alei intră pe arenă călăul fascist Tito. Dar despre el vom
vorbi in articolul viitor.
*

son bill to outlaw talk for peace.
Because some foreign country is
for peace, they’ll brand us foreign agents
—but we’re not going
to keep our mouths shut about

Peace and Jobs. We’re going the
way the miners showed us.”
('‘That’s why
they kicked out
some of the unions out of the
CIO”),
added Miss Schwenkmeyer.
This militant Administrative
Secretary summarized the suggestions of the delegates in their
previous discussions into a concrete program. That a minimum
of 100,000 signatures from Chicago be collected by the unions
to be taken by a Peace Caravan
to President Truman in the White
House, April 12th, the anniversary of President Franklin U.
Roosevelt’s death. That all locals
have Peace Days and Peace Weeks
in their shops and neighborhoods.
That all veterans gather signatures on the petitions for Peace
to stress the message that veterans are for Peace.
FIGHT GROWING
Professor Roberts of the University of Chicago addressed the
labor delegates. In his remarks
this educator said that there is
a growing strength for peaee de-

Separate Immigration Service
Urged By Foreign Born Committee
Rev. Darr’s letter to the PresiIn a letter to President TruJohn W. Darr, Jr., dent follows:
Chairman of the Board of Di“The decision of the United
rectors of the American Com- States Supreme Court, in the

man, Rev.

mittee for Protection of Foreign
Born, called on the President to
remove the Immigration and Naturalization Service from the Department of Justice and to establish the Service as an independent agency of the United
States Government, it was announced today.
Rev. Darr’s request was based
on the decision of the United
States Supreme Court of February 20th holding that the Justice
Department must hold deportation hearings in accordance with
the provisions of the Administrative Procedure Act, as a result of
which hundreds of deportation
hearings in all parts of the country
will have to be held over again.
"The Department of Justice has
been found guilty of violating the
l*w as passed by Congress," Rev.
Darr stated in his letter to the
President, “and ignoring basic
democratic principles in its treatment of non-citizen residents of
this country.”
In releasing his letter to the
President, Rev. Darr pointed out
that the Immigration and Naturalization Service was a part of
the Labor Department until 1939,
when it was transferred to the
Justice Department over the objections of many groups, which
felt that the Justice Department,
as the police agency of the Federal government, was not the
proper government department to
be responsible for the administration of the immigration and
#

naturalization laws.

mai că la vreo două zile după spibn, Bruce Lockhart. Zis şi hart a început să desvolte Plaaceea Shipkov să apară într’un făcut.
nul No. 2. al Proiectului X.
tribunal din Sofia teafăr din Liniile generale ale acestui
Tito Intră pe Arenă
plan le găsim în cartea “Conspitoate punctele de vedere.
Prin
Trotzky organizaţia de
Faptele în acest caz sunt atât racy Against Peace” de Ralph
spionaj
a imperialiştilor a înşi
condamnabile,
Parker,
de
de chiar
unde scrie:
Departamentul de Stat a fost
“Diplomaţia secretă a Angliei, ceput să compună o listă de agenţi sau spioni, cari se găseau
silit să admită acuza esenţială prevăzând un război între Geraceea că ministrul Heath A mania si Uniunea Sovietică, pre- în mişcarea muncitorească. Si
ASCUNS PE SHIPKOV TIMP cum şi o victorie^a Uniunii So- pe când mişcarea comunistă duDE SASE LUNI IN LEGAŢIA vietice într’un astfel de război, cea o campanie sistematică de a
descoperi pe trotzklştii din rânAMERICANA. Această admisiu- s’a ocupat în general cu strânne a venit dela Departamentul gerea de agenţi dintre renegaţii durile ei, mulţi au reuşit să-şi
de Stat în il Februarie 1950. potenţiali, cari în război au fost ascundă identitatea şi astfel să
Atunci, într’un mod nu prea taxaţi de antifascişti şl eroi na- rămână la posturi de răspundere
în mişcart. Acest fapt a fost avoios. Departamentul de Stat a ţionali”.
admis că Legaţia Americană din<
Prin legăturile lui cu decenii devărat. în special cât priveşte
Sofia a ascuns pe Shipkov din înainte, Lockhart a fost omul Balcanii.
A fost în 1934 când trotzkistul
August 1949 până în 11 Februcel mai potrivit. Asta. pentrucă
arie 1950.
cu vijeo 25 de ani mai devreme Traicho Kostov (judecat nu de
Dela Trotzky La Tlto şt
Lockhart a făcut cunoştinţă în mult în Bulgaria şi condamnat
Dela Tito La Trădare
Uniunea Sovietică cu o persoană la moarte), lucra în biroul ţărilor balcanice din Internaţionala
Odată cu nimicirea forţelor de destinată să joace un rol imporComunistă. Serviciul lui era să
dreapta din partea popoarelor tant în istoria operaţiilor servidin Europa răsăriteană, s’a prăbuşit şi Planul No. 1 al Proiec-

Organized Labor Confereate
Wants End of Cold War Drive

Administrative

anti-muncitorească Taft-Hartley,
spunând cititorilor că această victorie splendidă a minerilor ar fi
fost o pierdere pentru ei, aceşti
neisprăviţi mai au curajul să scrie
că “mai pierde cineva; pierde autoritatea Statului, pierde ideia de
democraţie şi de unitate a Statului, pierde conştiinţa cetăţăne- D. Stănculescu. “Foaia Poporului"
şi Comitetului Profascist
ască".
Bravo domnilor! Mai rar s'a
In “Foaia Poporului" din 15
(Continuare din pag. l-a)
putut citi cândva o aşa obrăsni- Martie, and. George Stănculescu ne
concesiile economice de cari se cie. Mai rar s’a găsit până acum spune că
acum d-lui este nu nubucură muncitorii din alte fabrici, cineva,
ca cu atâta neruşinare să mai redactorul acelei fiţuici, ci şi
“subversiv” în cât priveşte marii şi nu vrea să cadă de acord la
vie să spună astfel de lucruri proprietarul ei. El mai dă să se
industriaşi ?
unele puncte de bază cari sunt oamenilor muncii, acelora cari din înţeleagă că “Foaia
f
Poporului”,
De sigur că Camera de Comerţ prevăzute în contractele cu alte truda lor de toate zilele vă dau care va apare acum de două ori
are în vedere pe muncitorii mili- fabricii asupra pensiilor, ca apoi viuă pâinea voastră de toate zile- la lună. va fi canalul de scurgere
tanţi din sindicate, pe acei cari să poată trece la negocierea altor le. In loc să fi strâns ajutoare al otrăvii profasciste
a Comitetuluptă pentru creştere în plată, pen- puncte din contract.
pentru minerii grevişti, voi îi inlui Naţional “Democrat" Român
Ne
ca
vine a crede
Reuther n’are sultaţi şi batjocoriţi, ba aproape American,
tru un program cum se cade de
ca şi când ar fi fost
pensie, pentru asigurări sociale, în vedere “concesiile economice” că-i faceţi şi călcători de lege, vreo
îndoială despre aceasta.
etc. Aceia sunt “subversivii” în acordate de Ford în contractul ceeace înseamnă criminali.
Ghiţâ ne spune apoi că el e ziochii domnilor dela Camera de din toamna trecută, şi nici că mai
Si ce fac aceşti pretinşi repre- arist de 34 de ani şi pe baza aComerţ şi pe aceştia ar vrea să-i insistă ca înţelegerea cu Chrysler zentanţi ai creştinătăţii cu adeceasta cere sprijinul românilor apersecute ca “simpatizatori” co- să fie ca aceea cu Ford. căci acum văraţii călcătorii de lege, cu fumericani. Spijin pe care nu-1
ieşit
la
a
iveală că Ford nu tre- garii fascişti români? Pentru a- merită
munişti.
întocmai cum nu merită un
bue să pună cei 8} cenţi în fondul ceştia ei
cer încontinu banul greu şarpe care vrea să te otrăvească
Neleaiitatea în faţa marilor in- de pensii,
11
spus
cum
s’a
munci- muncit al românului american cu cu
dustriaşi e neleialitate faţă de
otrava sa veninoasă.
torilor la concluderea “Înţelege- care să le vie
profiturile lor mari. iar faţă de
Da, Stănculescu se ocupă de gaîn ajutor. Pentru
rii”.
ei ajutorul acestora este “proble- zetărie de mult timp. Dar în tot
membrii Comitetului Neamerican
Compania Ford admite acum că
ma atât de importantă".
timpul gazetăriei lui el a făcut o
e neleialitate faţă de războiul rece
l-a lăsat pe Reuther atunci să
Ei o spun deschis, că “aproape gazetărie antimuncitorească şi anşi miliardele cari rezultă pentru
spună că a câştigat cei Bjc, numai
singura legătură" pe care o mai au
cei mari dela Camera de Comerţ.
In această privinţă
ca să poată vinde ideea munci- “cu patria mamă", sunt fugarii. tidemocratică.
noi nu mai cunoaştem pe altul—Proiectul Mundt pune în pericol torilor.
Pentru aceşti duşmani ai poporu- afară doar de actualul redactor al
libertatea fiecărui american cinDeasemenea ne vine a crede că lui român, fugarii "reprezintă azi “Americii"
care să-l fi întrecut
stit. De aceea, fiecare bărbat şi şi Reuther îşi dă seama că nu mai
România şi deci legătura noastră pe Stănculescu în ura şi duşmănia
femeie care ţine cu sfinţenie la poate pune cu uşurinţă vălul peste
cu trecutul şi ţara de origină". Si sa faţă de interesele oamenilor
Codul Drepturlor Omului, are da- ochii muncitorilor, căci muncica să apeleze la sentimentele muncii. Si să nu uităm, că pe
toria să-şi ridice acum vocea în torii încep să-i cunoască tot mai
voastre, muncitori români ameri- când gazetarul dela “America” a
proiect
contra acestui
vicios.
bine manevrele sale trădătoare.
cani, ei vă spun că aceşti fugari învăţat felul de a otrăvii poporul
“sunt necăjiţi şi flămânzi care cudela foştii lui asociaţi legionari,
treerâ drumurile Europei şi ace- Ghiţă a fâcut-o din capul şi inima
lui, care se vede că a fost otrăvită
lor două Americi”.
Păi dacă este aşa, atunci voi dela naştere.
(Continuare din par- l-a)
acele asociaţii, cari sub motiv că mirenilor muncitori nu aveţi niDe aceea, orice român american
nătătire”, este foarte vie de un îşi apără proprietăţile, sunt scu- mic în comun cu ei. Dacă pe ei de bine nu se apropie de scrisul
timp încoace în Detroit. Chiar şi lele celei mai vicioase reacţiuni i-a orbit ura contra binelui po- lui Stănculescu nici cu o rudă de
presa locală a admis acum câteva profasciste şi klaniste. Căci nu porului până la punctul că şi-au zece “feet”-uri, cum a spus odată
săptămâni, că propaganda în con- trebue uitat, că atâta timp cât părăsit şi pe ai lor de dincolo, noi cineva despre un alt gazetar cu
tra negrilor ia proporţii serioase stăpânii, prin diferite căi, vor suntem siguri că voi mirenii şi numele de Hearst.
Dar, românul american are neşi periculoase poporului de rând. reuşi să învrăjbească pe albi în poporul de bine nu aţi ajuns să
contra negrilor şi vice-versa. cu vă urîţi pe ai voştri de dincolo.
voie de gazeta lui Stănculescu,
Din nefericire trebue să admi- atât mai uşor ei vor reuşi să ne
Citiţi în numărul viitor al zia- cum are de o otravă care-i amortem că şi din grupul român ame- exploateze şi să ne răpească de rului dintr’o scrisoare venită din ţeşte puterea de gândire şi de
Jurican sunt uni cari fac parte din drepturile cari le avem.
comuna Ucea de Sus. judeţul Fă- decată.

Infrângeţi Cererea Marilor
Industriaşi Asupra Froiec. Mundt
(Continuare din pag. l-a)
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veloping

in

America. ‘‘Not only

are members of the clergy, scientists and professionals coming
to realize the need for peace, and
that H-Bomb idiocy will lead to
the destruction of the civilized
world, but even some newspaper
publishers and men in public
office. Senator
McMahon and
others are an example. What
needs to be done is show the Administration that millions of people are for peace. You here
Men of Labor, in spite of the silence of your leaders on this important question of peace can lead
the way to unite America for
Peace.”
Jim Wisliart, one of the executives of the National Labor Conference for Peace, spoke about
the cost to the workers of America in social benefits and unemployment. Said Wlshart, “Some
steel workers foolishly believe that
the cold war is keeping them on
the Job. We must convince them
that the trade with China, Soviet
Union and Eastern Europe will
provide more jobs than the cold
war. We must make them realize
that the billions of dollars for
war must be allocated for new
roads, education, better health
homes, schools, peace-time jobs,
benefits. That we must demand
that the billions be spent for a
better life
not war, destruction, and death. In spite of the
war expenditures of billions, we
are heading into a depression.”
Referring to the Marshall Plan,
Wishart said, “They are already
talking of huge surpluses for export being piled up in Western
Germany, produced at wage levels
30% less than British austerity
(starvation) wages.
The Marshall
Plan of coddling Germany is forcing British ship yards to close
down and factories to shut down.
The Marshall Plan is forcing
down the wages of the English,
French, Italian and other Western
European workers. The Marshall
Plan means speed-up and lower
wages for workers in America to
meet this competition of the low
wages of Western Europe.”
OPPOSE RENEGADES
Brother
Ben
Feldmanowski
spoke from the floor, protesting
the U. S. State Department sending discredited pro-war so-called
European “Labor leaders” like
Adamczyk and other Slavic renegades to union locals in America
to whip up a war hysteria and a

Wong Yang Sung case on February 20th, holding that the Department of Justice must hold deportation hearings in accordance third war.
with the provisions of the AdminThe 150 official delegates formistrative Procedure Act brings to ing a crass section of the AFL,
light a situation that requires CIO, Railway Brotherhoods, and
other Independent unions were
your immediate consideration.

“The Department of Justice has
been found guilty of violating the
law as passed by Congress and ignoring basic democratic principles
in its treatment of non-citizen
residents of this country.
“This situation results from the
fact that the Justice Department
has used the deportation laws for
purposes of political persecution
and in order to increase hysteria
against the foreign bom. The Justice Department has been engaged in a deportation drive which
seriously jeopardizes the rights
and liberties of all Americans,
citizens as well as non-citizens.
“We feel that the Immigration
and Naturalization Service can
better fulfill its function of encouraging and facilitating the
naturalization of non-citizens if
it were an independent agency of
the United States Government.

unanimous in their votes on the
resolutions adopted at this con-

ference.

The resolution of China adopted expressed its support of the
Chinese Peoples’ Republic and.
called upon President Truman to
immediately recognize the new
Chinese Peoples’ government and
establish diplomatic and trade relations with it while halting immediately any further aid to Chiang-Kai-shek and the corrupt
Chinese Nationalist Government
in Formosa, and recognizing Formosa as a part of the new Chi-

nese People’s Republic.
The resolution on the H-Bomb
adopted called for:
1. Immediate ban on all A and
H-Bomb weapons.
2. Open negotiation

to speed
specific measures of International Inspection and con-

fair and
trfl.

3. Use all funds for A and HBomb development to meet the
“In view of the fact that the needs of the people for housing.
Justice Department has shown it- Social Security and medical care.
self to be unfit to administer the
Immigration and Naturalization
Service, we call on you to exercise
your Presidential powers to remove the Immigration and Naturalization Bervice from the Department of Justice and establish
it as an independent agency."
WORKERS, WORKING WOMEN
AND INTELLECTUALS ELECT
FIGHT FOR PEACE COMMITTEES IN ARAD COUNTY

Three brigades of young building workers on the Cernavoda
building site of the Danube-Black
Workers,
Intellectuals and
Sea
Canal overfulfilled their
norms for digging work by 50% working women came together to
in the period from January 15th elect their Fight for Peace Comto the 25th. Another group of mittee for the entire county, electyoung building workers on the ing a committee from among the
“Oraşul Nou” (New Town) buildmost
determined fighters for
ing site overfulfilled their norm peace the county over. Elena Boboc, decorated with the “Order of
by 279%.
Labor”, spoke of the need for
328 agricultural implement re- working women to join with depair shops have been established termination in the fight against
•

•

#

in County Constanta in preparation for the spring sowing.
•

•

•

New system of manufacturing
parallel vices and field forges has
been applied by the State Metallurgical factory in Craiova. This
reduces the production cost of a
vice and a forge by 75% to 45%
respectively.
•

•

•

campaign for the immunization of horned cattle was
260% greater thân the previous

a near war.
this work-place”,
raised for fulfilment and overfulfilment of the
those

who

want

“Everyone at
was the slogan

State Plan.
A similar meeting took place in
Fagarash, where 45 trade unionists. representatives of mass organizations and state farms were
elected to the county Pight for
Peace Committee.

The 1949

year.

Forty-two

new stables with cat-

tle-fodder depots attached te
In addition 50.000 stables them, were built in Satu Mare

were disinfected.

(Transylvania)

during

1949.
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Streamlined as she could possibly be, Gaby Andry has been
named Miss Jet Propulsion by*
boys who fly those super-speed
1

.
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