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Podczas zwiedzania ośrodków marynarki wojennej Stanów Ziedn. w Norfolk, Va. i Hampton
Roads, Va., Prezydent Raoserelt wyraził swoje zadowolenie z powodu postępów uczynionych w obro-
nie krajowej. Z lewej strony pokazany jest Prezydent Roosevelt podczas oglądania 37-mio milimetro-
wych szrapneli przeciw-lotniczych, które podaje mu Porucznik E. H. Walter w Fort.Monroe. Z prawej
strony, Prezydent zajeżdża do Stoczni w Norfolk, Va. w towarzystwie Kapitana Daniel J. Callaghan.
Statek stanowiący tło zdjęcia, to “Potomac”—jacht prezydenta.

Informacje o Registracji Nieobywateli
Przez 4 Miesiące Od 27-go Sierpnia

Należy Się Registrować
k

Wszystkie urzędy pocztowej lej i 2-ej klasy dokonywać
będą czynności przewidzianych przez ustawę o regi-
stracji.—Należy wystrzegać się łapichłopstwa.—Re-
gistouja nikogo nie poniża i r.i&
przeciw lojalnym względem Stanów Zjedn. osobom.;

Olbrzymia większość obcokrajow-
ców w tym kraju to ludzie, którzy
przybyli tutaj wierząc w zasady
amerykańskiej demokracji, i jako
tacy mają oni pełne prawo do cał-
kowitej opieki prawa i opiekę tę
muszą otrzymać.”

Pan Harrison przytoczył także
słowa z mowy, jaką wygłosił
przez rad jo Wice Prokurator Ge-
neiakry Francis Biddłe, który po-
wiedział jak następuje: ‘‘Powinni-
śmy pamiętać o tein, że wszyscy
Amerykanie byli swego czasu i-
migranlami z innych krajów. Ge-
njusz wielu krajów i wiekowe a-
spiracje wielu ras złożyły się na
to, co jest dziś Ameryką. Niestety,
wśród cudzoziemcówsą pewne je-
dnostki, które są nielojalne dla
Ameryki, które nie chcą przyjąć
naszych sposobów życia i które*
używają naszej wolności słowa i
prasy do siania niezgody i buntu.
Te osoby będą ujęte, ale musimy
także dopilnować, by lojalni ame-
rykańscy obcokrajowcy nie byli
potępiani niesłusznie za nielo-
jalne zachowanie się nielicznych
jednostek. Registracja stanie się
ochroną dla lojalnych obcokra-
jowców.”

Rząd Niemiecki Nałożył
Dodatkowy Haracz Na

Wszystkich Polaków
BERLIN. Dekretem rady mi-

nisterialnej Rzeszy zarządzony zo-
stał “socjalny podatek wyrów-
nawczy” w wysokości ló procent
dochodu wszystkich Polaków na
okupowanym przez >Jiemców te-
rytorium. mający być podatkiem
do dotychczasowego podatku do-
chodowego.

Minislerjum skarbu upoważ-
nione zostało, ze współpracą nń-
nisterjum spraw wewnętrznych
(kontrolującym gestapo i policję
mundurową) i minislerjum pra-
cy (kontrolującym wszystkie or £

ganizacjerobotnicze i zawodowe),
rozszerzyć powyższy dekret rów-
nież na inne grupy narodowościo-
we.

Uchwalony przez radę mini-
strów podatek obejmuje wszyst-
kich Polaków w tak zwanym "ge-
nerał-gubernatorslwie” w Polsce,
to znaczy na terytorium uznawa-
nym za zamieszkałe przez ludność
polską, jak i na terytorium pol-
skim wcielonym do Rzeszy.

LONDYN. Pułkownik Józef
Beck, były polski minister spraw
zagranicznych znajduje się obec-
nie w więzieniu rumuńskiem. Jest
on bez grosza, że niema nawet na
papierosy jak stwierdza depe-
sza do londyńskiego Expresśu z
Rułgarji.

Earl G. Harrison, przedstawi-
ciel Departamentu Sprawiedliwo-
ści i Dyrektor B'egistracji Obco-
krajowców, ogłasza, że registra-
cja i odciskanie palców wszyst-
kich nieobywateli rozpocznie się
we wtorek, dnia 27 sierpnia, i
trwać będzie do dnia 2b grudnia,
1940 włącznie.

W ciągu tych czterech miesię-
cy'wszyscy obcokrajowcy w Sta-
nach Zjednoczonych są obowiąza-
ni zaregisłrować się i poddać się
operacji odciskania palców. Obo-
wiązek len spada na wszystkich
obcokrajowców, którzy liczą po
14 lub więcej lat. Dzieci cudzo-
ziemskiego pochodzenia poniżej
14 roku życia muszą być zaregi-
strowane przez rodziców lub opie-
kunów. Gdy dziecko takie skoń-
czy 14 rok życia, musi ono zare-
gislrować się osobiście i poddać
się operacji odciskania palców.
Kto się nie zaregislruje, ten bę-
dzie karany grzywną w sumie
1000 dolarów i więzieniem przez
sześć miesięcy' zgodnie z Ustawą
0 Regisracji Obcokrajowców.

Regislracja odbywać się będzie
we wszystkich pocztowych urzę-
dach pierwszej i drugiej klasy, a
także na każdej poczcie, bez
względu na klasę, jeżeli znajduje
się w miejscowości, która jest
siedzibą zarządu powiatowego.
Próbne formularze, zawierające
pytania, jakie będą zadawane ob-
cokrajowcom przy regislracji, i
podające szczegółowe informacje,
będzie można otrzymać na pocz-
cie za dwa tygodnie. Każdy, kto
będzie musiał registrować się, po-
winien postarać się o ten próbny
formularz, by poznać owe pyta-
nia i napisać odpowiedzi, “.leżeli
próbny formularz będzie Wypeł-
niony przed regislracja.” zazna-
cza Dyrektor Harrison, “ułatwi to
wielce rcgislrację zarówno dla
obcokrajowców jak dla rządu.”

Dyrektor Harrison zwraca dalej
uwagę, że za owe próbne formu-
larze nie trzeba nic płacić i że nie-
ma również żadnych opłat za re-
gisl rację i za odciski palców. “Do-
szły nas już wiadomości o fak-
tach wyłudzania pieniędzy od
obcokrajowców,” powiedział p.
1 larrison.

“Dotychczas to łapichłopstwo
przybrało formę zgłaszania się
clo obcokrajowców z ofertami do-
konania odcisków palców dla
nich za odpowiednią opłatą. Po
pierwsze żadne odciski palców nie
będą przyjęte z wyjątkiem tych,
które odebrane przez odpowied-
nich urzędników pocztowych
podczas registracji. Po drugie nie-
ma żadnej opłaty za odciśnięcie
palców. A wreszcie trzeba pamię-
tać i o tern, że registracja nie roz-
poczęła się jeszcze inie rozpocz-
nie się aż dopiero dnia 27 sierp-
nia. Wzywamy wszystkich do
współdziałania z rządem w celu
skutecznego przeciwdziałania te-
mu łapichłopstwu.”

“Chcę tu jeszcze powiedzieć i
podkreślić, oświadczył w dalszym
ciągu p. Harrison, że registracja i
odciski palców nie poniżają niko-
go absolutnie. Tysiące obywateli
godzi się dobrowolnie na odciski
palców. Żołnierze i marynarze a-
merykańscy przechodzą wszyscy
przez operację odciskania pal-
ców, podobie jak i wielu pracow-
ników rządowych. Dlatego właś-
nie, że odciski palców to niezawo-
dna metoda sprawdzenia tożsa-
mości, rząd Stanów Zjednoczo-
nych przyjął tę metodę jako część
programu registracyjnego. Usta-
wa o Registracji Obcokrajowców
została przeprowadzonaw tym ce-
lu, by rząd Stanów Zjednoczo-
nych mógł sprawdzić dokładnie,
ilu jest obcokrajowców w tym
kraj i, kto oni są i gdzie się znaj-
dują, Registracja razem z odci-
skami palców nie odbije się nie-
korzystnie w żaden sposób na ob-
cokrajowcach, którzy szanują
prawo tego kraju. Wszystkie za-
piski odnośnie registracji hędą
trzymane w sekrecie i będą mogły
być wyjawione tylko w ważnych
wypadkach za pozwoleniem Gene-
ralnego prokuratora Stanów Zje-
dno rzonych.

“Gdy Prezydent podpisał Usta-
wę,'’ dodał jeszcze p. Harrison,
“powiedział jak następuje: ‘Regi-
slracja nie poniża nikogo, ani leż
nie wytwarza wrogiego nastroju
do tych, którzy chociaż nic są o-
bywatelaini są jednak lojalni dla
lego kraju i dla jego inslyłucyj.

Dzieci Przyjadą Do Ameryki
Na Amerykańskich Okrętach
Proponowana Ustawa Odesłana Oo Senatu

WASHINGTON. Uchwalony
przez izbę niższą bil, poprawiają-
cy prawo neutralności celem ze-
zwolenia statkom amerykańskim
na wyjazd do Europy i ewakuo-
wanie dzieci ze stref wojennych,
odesłany został do senatu. Bil ten
dotyczy dzieci poniżej 16 lat.

Statki te będą mogły wjeżdżać
do europejskich stref wojennych
pod następującymi warunkami:
1) Po uzyskaniu gwarancji bez-
piecznego przejazdu od wszyst-

kich państw zaangażowanych w

wojnie. 2) Po wymalowaniu wiel-
kich bander amerykańskich po o-
l)ii bokach i na pokładzie jako o-
slrzeżenie dla statków i aeropla-
nów państw wojujących. 3) Po-
dróżować będą bez konwojowy.

Bil opracowany został głównie
celem umożliwienia ewakuacji
dzieci z Anglji, ale artykuły w

nim przewidują, żc dzieci jakie-
gokolwiek państwa obowiązują-
cego się przyjąć na siebie moral-
ną odpowiedzialnośćza narażenie
malców na niebezpieczeństwo
podczas przejazdu przez strefy
wojenne, mogą być sprowadzone
do Stanów Zjednoczonych na czas
trwania wojny. Czynione są dzi-
siaj, zabiegi w celu szybkiego
chwalenia bilu przez senat aby
statki amerykańskie natychmiast
mogły zabrać się do akcji, przed
nazistowskim blitzkriegiem prze-
ciw Anglji.

Prąd angielski lub oig:m*za*'je
dobroczynne w Stanach Zjedno-
czonych lub w Wielkiej Brytanji
finansować będą ewakuację, gdyż
rząd Stanów Zjednoczonych nie
ma specjalnego przydziału na ten
cel.

Na mocy obecnej ustawy, do
europejskich stref wojennych
wolno tylko wjeżdżać statkom a-
merykańskiego Czerwonego Krzy-
ża.

Jedna z poprawek do bilu prze-
widuje, że osoby przyjmujące na
siebie odpowiedzialność opieko-
wania się dzieckiem uchodźczym
obowiązane będą do utrzymywa-
nia dziecka tak długo jak pozo-
staje ono w tym k’raju.

Twórcą powyższego bilu jest
kongresman Thomas C. Hennings,
dem., z Mo. Tłumaczy on, że bil
jego jest podobny do upoważnie-
nia jakie otrzymały statki Czer-
wonego Krzyża przewożące mate-
rjały zapomogowedo krajów eu-
ropejskich. ,

“Nie znaczy to, że rząd Stanów
Zjednoczonych wysyłać będzie
statki do Europy,” powiedział
Hennings. “Statki nasze najmo-
wane będą przez Anglję lub orga-
nizacje amerykańskie.”

Anglicy Zdobyli 10,000,000
Ton Okrętów

LONDYN. Rząd angielski o-

głcsił, że Anglja przez zajęcie po-
szczególnych krajów przez Niem-

cy zyskała około 10.000,000 fon o-
krętów. Więc choć Niemcy zato-
pili z tego 5.000.000 jak się chwa-
lą, to jednak Anglia ma 5 miljo-
nów ton więcej okrętów jak miała

przy wybuchu wojny. Innymi sło-
wy Anglja jest obecnie silniejszą
niż była na początku wojny.

' /

Rząd St. Zj. Wysłał Do
Anglji Obserwatora

Wojennego
WASHINGTON.—Jeden ze zdol-

niejszych strategików marynarki
wojennej, kontradmirałRobert L.
Ghorrnley, asystent szefa operacji
floty, jest w drodze do Londynu,
skąd przesyłał będzie Prezydento-
wi Rooseveltowi poufne raporty
w sprawie spodziewanego nazi-
stowskiego blitzkriegu przeciw
Anglji.

Wyjechał on potajemnie z Wa-
shingtoniew towarzystwie dwóch
| pomocników, komandorów R. L.
Austina i D. J. MacDonalda, któ-
ry y przydzieleni będą do sztabu
ambasadora amerykańskiego w
Londynie. Regularny attache ma-
rynarki, kpt. A. G. Kirk, pozosta-
nie na stanowisku.

Nigdy w historji czasów poko-
jowych, rząd amerykański nie
wysyłał misji podobnej natury i z
tak wysokim oficerem na czele do
państwa zagranicznego zaangażo-
wanego w wojnie.

Niemiecki blitzkrieg przeciw
Wyspom Brytyjskim ma odpo-
wiedzieć na szereg pytań w ame-
rykańskiej obronie. Eksperci są
także zainteresowaninowymi wy-
nalazkami niemieckimi używany-
mi w wojnie z Anglją.

Kilka dni leniu sekretarz mary-
narki Knox odebrał poufny ra-
port od pułk. Wm. Donorami, bo-
hatera wojny światowej, którego
wysłał do Londynu, jak powiada,
w “osobistej misji.” Donoran ta-
kże konferował z Prezydentem po
powrocie.

Dziś, dzień w dzień na wielkim
froncie walki z hitlerowskim pru-
saetwem i ze wschodnim barba-
rzyństwem największe zwycię-
stwa odnosi Polski Lud. Jutro u-
wieńezą one sławą Polskie Sztan-
dary Wojenne. (Z listów Polskich
Świat. Zw.)

mogą być wciągnięte do wojny w
razie gdyby wydarzyła się jaka
tragedja podczas podróży.

Oponenci liilu w izbie niższej
dowodzili, że Stany Zjednoczone

Nowe Gigantyczne Zakupy
Rządu Angielskiego w St.

Brytyjska Misja Zakupów Zamierza Wydać Tu Setki
Miljonów Na Działa i Czołgi

WASHINGTON. Przedstawi-
ciele rządu angielskiego rozpoczę-
li pertraktacje w celu nabycia ko-
sztem “setek miłjonów dolarów”
czołgów, arlylerji i innych male-
rjałów wojennych, w dodatku do
wszystkich poprzednich zamó-
wień alianckich.

Artur B. Purvis, szef angielskiej
misji zakupów wojennych, który
przedstawił program sekretarzowi
skarbu Henry Morgenlhau’owi,
])oinformował leż przedstawicieli
prasy, że rząd angielski zabiega o
nabycie szeregu typów broni do-
tychczas nie zamówionej w tym
kraju.

Anglicy poprzednio zakupili pe-

wną liczbę dział pozostałych .i
czasów wojny światowej, ale no-
wy program obejmuje nową broń.

Purvis nie chciał wyjawić su-
my jaką Wielka Brylanja zamie-
rza wydać na nowe zakupy wo-
jenne w tym kraju; poprzednie
zakupy kosztowały Anglję prze-
szło 1 hiljon dolarów.

Rząd angielski, w swej despe-
rackiej walce z Niemcami, polega
głównie na dostawach ze Klanów
Zjednoczonych i Kanady. Gdy Hi-
tler rozpocznie swój długo zapo-
wiadany blitzkrieg, większa część
angielskiego przemysłu wojenne-
go legnie w gruzach. Wówczas
Stany Zjednoczone i Kanada będą
głównymi dostawcami dla Anglji,
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NALOTY LOTNICZE WZMAGANE W SILE
I ILOŚCI

Anglja Odpowiada Tą Samą Bronią. lnwazja
Oczekiwana z Godziny Na Godzinę

W dniu 11 sierpnia, rozpoczęła się na dobre “wojna błyskawp
ezna” Niemiec przeciw Anglji. Wojska lotnicze nazistów systematy-
cznie z dnia na dzień powiększają liczbę wysyłanych bombowców
oraz okręg działania. Naloty początkowo koncentrowały się w oko-
licach Dover i Portsmouth, czyniąc wyłomy w angielskiej barjerze
obronnej. Według świadków bombardowań,armaty niemieckie usta-
wione z francuskiej strony kanału La Manche czynią więcej szkód

>,

Bil Za Wysłaniem Forda
i Lindbergha Do

Niemiec
WASHINGTON.—Senator Sma-

thers, dem. z New Jersey, powie-
dział tu. że Henry Ford i pułk.
Charles A. Lindbergh powinni spa-
kować swoje żelazne krzyże, jakie
dostali ód Hitlera i pojechać z po-
wrotem do Niemiec.

“Faktycznie powiedział pod-
czas wywiadu senator —ja się zga- i
dzam, aby kraj dał im wolną trans-
portację do Niemiec. Zaproponuję
też specjalny bil, któryby wyzna-
czył odpowiednią sumę na prze-
transportowanie obu z ich żelazny-
mi krzyżami do Hitlera.”L:

:
'

Kraków Zamieniony
Przez Niemców Na

Stolice Polski
———

Naziści kazali wynieść się z Kra-
kowa 65,000 Żydom.

NEW YORK. Jak oznajmio-
no przez radjo z Berlina, Niemcy

ogłoszą Kraków nową stolicą Pol-
ski, nakazując równocześnie 65,-
000 Żydom opuścić to miasto i

przenieść się do innych miejsco-
wości. Żydzi stanowią 29 procent

' ludności miasta Krakowa, który

obecnie liczy 225,000 mieszkań-
ków, według przeprowadzonej
przez Niemców statystyki.

Podczas gdy naziści nie podają
żadnego wyjaśnienia, dlaczego
przenoszą stolicę Polski z War-
szawy do Krakowa, łatwo się do-
myśleć, że główną przyczyną jest
obecny stan Warszawy, Podczas
najazdu niemieckiego na Polskę
zeszłego września, Niemcy w bar-
barzyński sposób zbombardowali
Warszawę, tak z aeroplanów, jak j
1 armatami lądowymi, burząc
prawie wszystkie domy i niszcząc
kompletnie historyczne pamiątki
i bezcenne dzieła sztuki. Warsza-
wa -jest dziś miastem ruin, nieda-
jącym się na stolicę.

niż naloty lotnicze.
Z każdym dniem wzrastała i-

lość “fal” samolotów. Bombardu-
je się obecnie całe wybrzeże po-
łudniowe i wschodnie wyspy an-
gielskiej.

Początkowo liczba samolotów
zajętych bojem wynosiła około
300-400 —w ciągu tygodnia liczba
ta wzrosła do 2-chi nawet 3-ch
tysięcy.

Angielskie lotnictwo sumuje
straty niemieckie na 332 samolo-
tów, zaznaczając, że w czasie na-
lotów wypadało przeciętnie po je-
dynm strąconym niemieckim sa-
molocie na minutę. Straty własne
podają na 89.

Niemieckie lotnictwo oblicza
straty angielskie na 429 samolo-
tów, swoje na 73.

Jak więc widzimy różnice w da-
nych nie pozwalają na dokładne
rozpoznanie sytuacji.
—AngljTi "iie ógr..n; c >.u '
działań defensywnych. We wto-
rek poraź trzeci w ciągu wo jny hi-
tu na alarm lotniczy w Berlinie.
Nie zanotowano żadnych bombar-
dowań. -Angielskie działania się-
gają od wybrzeży Bretanii do pół-
nocnej Norwegji, niszcząc bazy
lotnicze zapasy benzyny i oleju,
oraz drogi komunikacyjne.

Nagromadzenie miljonów wojsk
wzdłuż brzegów Kanału La
Manche wskazuje na definitywne
przygotowania do inwazji Anglji
przez Hitlera.

R/ąd Stanów Zjednoczonych
przez odpowiednie przygotowania
wyraźnie daje do poznania, że A-
meryka nie liczy się ze zwycię-
stwem Anglji. Akcja Sekretarza
stanu CordelTa HulTa w połud-
niowej Ameryce oraz podsekreta-
rza Stanu Sumner Welles’a z Ro-
sją i Japonją są aż nadto oczywi-
stymi dowodami.
St. Zjed. Dostarczyły Anglji

2,900 Samolotów
NEW YORK. Dotąd Stany

Zjednoczone dostarczyły W. H
lanji 2,900 samolotów wojennytru
zgodnie z komunikatami Brytyj-J
skiej Komisji Zakupów. '

Senat Uchwalił Upoważnienie
Dla Prezydenta Roosevelta
Do Powołania Do Służby Rocznej Gwardzistów

WASHINGTON. Po trzech
dniach zaciętych debat, senat li-

chwalił większością 71 głosów do
7 upoważnienie do powołania
Gwardji Narodowej i rezerw na
całoroczne wytężone ćwiczenia.

W ostatnich chwilach gorącz-
kowego pośpiechu, z jakim usiło-
wano upoważnienieprzeforsować,
dodano kilka poprawek ograni-
czających ustawę. Jedna z popra-
wek zwolni gwardzistów, mają-
cych rodzinę na utrzymaniu od
długich ćwiczeń.

Ichwaliwszy upoważnienie dla
Prezydenta, senat utorował sobie
drogę do natychmiastowego przy-
stąpienia do akcji nad drugim
jeszcze bardziej kontrowersyjnym
bilem o powszechnej służbie woj-
skowej. Bil len przewiduje zare-
gislrowanie 12,000.000 młodych

mężczyzn w wieku od 21 do 31 lat,
z których będą powołani poboro-
wi do przymusowej służby woj-
skowej.

Gdy upoważnienie nadane Pre-
zydentowi przez senat zostanie za-
twierdzone przez Izbę Niższą,
wówczas Prezydent przystąpi do
częściowego mobilizowaniagwar-
dji narodowej i rezerw. Z 213.000
Gwardji. Prezydent zamierza po-
wołać na razie 53,000, a polem,
gdy wszelkie udogodnienia do
ćwiczeń zostaną rozwinięte, będą
powołane dodatkowekontygenly.

Prezydent Rooserelt dla uspo-
kojenia bojaźliwych powiedział
dziś. iż jest tylko jedna szansa na
100. żc mobilizowani gwardziści

będą kiedykolwiek wysłani d >
walki poza kontynent amerykań-
ski.


