
Examinations for the
United States Service

For information concerning an-
-- nounced examinations, and for appli-

cation forms, apply to the Board of
U. S. Civil Service Examiners in any
city which has a p ist office of the
first or second class, to the United
States Civil Service Commission,
Washington, I). C„ or to any other
office listed in the announcements.
All requirements are specified in the
formal announcement.

All salaries given below are subject
to a percent retirement deduction.

For entrance to these examinations
applicants must not have passed the.:-

fifty-third birthday, unless otherwise
stated below.

Veterans are exempt (up to retire-
ment age) from age requirements un-
less otherwise specified in the an-

nouncement. Applicants who wish to
claim veteran preference must file
Preference Form 14 in addition to any
other forms specified.

Applications must he on file with
the United States Civil Service Com-
mission, Washington, D. C„ not later
than the closing dates mentioned in
each case.

Two closing dates are given for
some of the examinations listed be-
low. The first date (a) governs re-
ceipt of applications from persons in
States other than the eleven named
below; the second date (b) governs
receipt of applications from persons
who. at the time of filing their appli-
cations, are actually in the following

named States Arizona, California,
Colorado, Idaho, Montana, Nevada,
New Mexico, Oregon, Utah, Washing-

ton, and Wyoming.

Aeronautical
J

..See also announcement 10G, 64 and
53 under “Engineering,” and an-
nouncement 82 under “Drafting.”

ASSOCIATE AERONAUTICAL
INSPECTOR,

$3,500 A YEAR
ASSISTA NT AERON AUTICAL

INSPECTOR,
$3,200 A YEAR

Civil Aeronautics Authority, Depart-
ment of Commerce

Age.—Applicants for both positions
must have reached their twenty-
fourth birthday; for the associate
grade they must not have passed their
fortieth birthday, and for the assist-
ant grade they must not have passed
their thirty-fifth birthday. These age
iimits will not be waived in any case.

Closing date.—Applications will be
rated as received until further notice.

Announcement 63.

ASSOCI ATE AIRCRA FT
INSPECTOR (FACTORY),

$2,900 A YEAR
ASSOCIATE AIR CARRIER

MAINTENA N CE INSPECTOK.
$2,900 A YEAR

Civil Aeronautics Authority
Age.—Applicants must have reach-

ed their twenty-fourth, but must not

have passed theirfifty-third birthday.
Closing date.—Applications will be

rated as received until further notice.
Announcement 75.

Drafting
ENG INEERING DR A I TSMA N

(ORDNANCE!)),
$lB,OOO A YEAR

Also: CHIEF, $2.600;
PRINCIPAL. $2,300;

SENIOR, $2.600;
ASSISTANT, $1.620 A YEAR

Navy Department and War Depart-
ment.

Closing date.—Applications will be
rated as received until June 30, 1941.

Announcement 73.

ENG INEERING DRAFTSMAN
(AERONAUTICAL),

$l,BOO A YEAR
Also: CHIEF. $2.600;
PRINCIPAL $2.300;-

SENIOR, $2,000;
ASSISTANT, $1,620 A YEAR

Closing date.—Applications will bo
rated as received until June 30, 1941.

Announcement 82 and amendment.

ENGINEERING DRAFTSM AN,
$l,BOO A YEAR

Also: CHIEF, $2.600;
PRINCIPAL, $2,300;

SENIOR, $2,000;
ASSISTANT, SL62O A YEAR

These positions are for work on
ships.

Age.—For the assistant grade ap-
plicants must not have passed their
forty-fifth birthday; for the other
grades they must not have passed
their sixtieth borthday.

Closing date.—Applications will Irt
rated as received until further notice.

Announcement 99 of 1939 and
amendment.

Engineering
SENIOR CIVIL ENGINEER.

$4.600 A YEAR
CIVIL ENGINEER,

$3.800 A YEAR
ASSOCIATE CIVIL ENGINEER.

$3,200 A YEAR
ASSISTANT CIVIL ENGINEER,

$2,600 A YEAR
Optional branches are: Catastral,

J construction, soil mechanics, safety,
sanitary, general.

Applicants must have completed a
4-year college engineering course and
must have had professional civil en-
gineering experience partly in one of
the optional branches.

Age.—Applicants must not have
passed their fifty-fifth birthday.

Closing date.—Applications will be
rated as received until June 30, 1941.

Announcement 98 and amendment.

Jl'MOlt ENGINEER,
$2,000 A YEAR

(All branches of engineering except
Aeronautical, and Naval Architecture
and Marine Engineering).

Applicants must have completed a
4-year engineering course at a recog-
nized college. They will be rated on a
written examination consisting of
general and professional questions.

Age.—Applicants .must. not. have
passed their thirty-fifth birthday.

1 Closing dates.—(a)October 24; (b)
October 28. 1940.

Announcement 132.

SENIOR ENGINEER,
$4,600 A YEAR

ENGINEER. $3,800 A YEAR
ASSOCIATE ENGINEER,

$3,200 A YEAR
ASSI STANT EN GINEER,

$2,600 A YEAR
Various Optional Branches

Age.—Applicants must not have
passed their fifty-fifth birthday.

Closing date.—Applications will be
rated as received until June 30, 1941.

Announcement 83 and amendment.

PRINCIPAL MARINE ENGINEER,
5.3,600 A YEAR

SENIOR MARINE ENGINEER,
$4.600 A YEAR

Optional branches for the senior
grade only are: Powerplant lay-out
and piping, turbines, boilers, Diesel
engines, deck machinery, and general.

Age.—Applicants must not have
reached their seventieth birthday.

Closing date.—Applications will be
rated as received until June 30, 1941.

Announcement 111.

Jubileusz Biskupa
Rhodego w Green Bay,
Wisconsin

W dniu 29-ym września minęło 25
lat kiedy ksiądz biskup Paweł P.
Rhode przybył do Green Bay jako bi-
skup-ordynarjusz tej diecezji. Był on
pierwszym biskupem narcdowści poł-

‘ skicj w Stanach Zjednoczonych. Dwa-
dzieścia pięć lat pracy jego na tern
polu obchodziła diecezja greenhayska
w dniu 8-ym października bieżącego
roku w katedrze świętego Franciszka
Ksawerego w Green Bay, gdzie ks.
biskup-jubilat odprawił ponty fikaln-j
mszę dziękczynną przy udziale wielu
dostojników kościoła i tłumu wier-
nych. W katedrze byli obecni: arcy-
biskup Kiley, biskup Plagens, biskup
Griffin, biskup Rererman, biskup Me-
Gayick, kilku prałatów i kilkuset
księży z całej diecezji oraz z dalszych
stron. Dwudziestu kapłanów asysto- j
wało jubilatowi przy odprawianiu na-
bożeństwa. Kazanie wygłosił arcybi-
skup Kiley. Przed nabożeństwem wy-
ruszyła ze szkoły katedralnej do koś-
cioła olbrzymia procesja poprzedzana
przez 125-ciu ministrantów. Wieczo-

rem odbył się w audytorjum Rycerzy
Kolumba wspaniały bankiet. Ksiądz
biskup Rhode pochodzi z Wejherowa
na Pomorzu, gdzie urodził się w dniu
Iti-ym września 1870-go roku. Mając
lat dziewięć przybył z matką do Ame-
ryki.

Modlitwa Pielgrzyma
(przez Adama Mickiewicza.)

Panie Boże Wszechmogący! Dzieci
narodu wojennego wznoszą ku Tobie
ręce bezbronne z różnych końców
świata. Wołają do Ciebie z głębi ko-
palni syberyjskich, i ze śniegów Kam-
czatki, i ze stepów Algieru, i z Fran-
cji ziemi cudzej. A w Ojczyźnie na-
szej. w Polsce, wiernej Tobie, niewol-
no jest wołać do Ciebie; i starcy nasi,
i kobiety i dzieci modlą się do Ciebie
w skrytości, myślą i łzami. Boże Ja-
giellonów! Boże Sobieskich! Boże Ko-
ściuszków! zlituj się nad Ojczyzną na- i
szą i nad nami.

Pozwól, nam modlić się znowu do
Ciebie obyczajem przodków, na polu
bitwy z bronią w ręku, przed ołta-
rzem. zrobionym z bębnów i dział, pod ;
baldachimem, zrobionym z orłów i
chorągwi naszych, a rodzinie naszej
pozwól modlić się w kościołach miast
naszych i wiosek naszych. A wszakże
niech się stanie nie nasze wola, ale
Twoja. Amen.

ZADOWOLONY

—Czyś pan ze swego nowego leka-
rza zadowolony?—pyta król Ludwika
Moliera.

—O tak. Sire—odpowiada Molier.—
On moich dzieł nie czyta, ja jego le-
ków nie zażywam, a do zdrowia przy-
chodzę: i tak obaj jesteśmy z siebie

1 zadowoleni.

“Czas Baltimorski,” Czwartek, 24-g< Października, (Tlmrsdar, October 24tli), 1940

Na 80-tą Rocznicę Urodzin
Prezydenta Ign.J. Paderewskiego

Dnia (i-go listopada przypada
<S(Ma rocznica urodzin jednego z
największych mężów narodu pol-
skiego, Ignacego .lana Paderew-
skiego, przed sławą którego chylą
głowy nie tylko Polacy, lecz cały
świat cywilizowany. 'Fen wielki
syn Polski przez całe niemal życie
składał swe siły, wysokie zdolno-
ści i swoje mienie na ołtarzu Oj-
czyzny.

W nowej tragicznej i przełomo-
wej chwili dla całego Narodu pol-
skiego Paderewski znowu stał się
rzecznikiem wielkiej sprawy Pol-
ski.

Paderewski jest symbolem no-
wych przejawów bohaterstwa na-
rodu polskiego, nowego poświę-
cenia bez granic, nowego barlu
ducha, przemożnej woli narodu
walczącego o swą niepodległość.
Każde słowo, wygłoszone przez te-
go opatrznościowego męża, jest
dowodem dla całego świata, że
Polska jest nieśmiertelna, że po-
trafi wyzwolić się z niewoli i od-
budować się z gruzów.

Ze wszystkich wodzów narodu
polskiego Paderewski jest naj-
bliższy sercu każdego Polaka w A-
meryce. Imię Paderewskiego zro-
sło się z czynami i wielkimi wy-
siłkami Polonji Amerykańskiej
podczas pierwszej wojny świato-
wej. Był on wodzem Polaków w
Ameryce, uwielbianym zarazem
przez całe społeczeństwo Stanów
Zjednoczonych.
Jego apel do Wychodźtwa.

Na jednem z ostatnich posie-
dzeń Polskiej Rady Narodowej w
Paryżu Mistrz Ignacy Paderewski,
jako prezes tej Rady, wyraził głę-
boką wdzięczność naszemu Wy-
chodżlwu w Ameryce, za ofiar-
ność, umożliwiającą pomoc dla
wygłodzonej ludności w Polsce.

pieki nad dziećmi i uchodźcami w
tym kraju.

Wieczornice na cześć
Paderewskiego

Rada Polon ji Amerykańskiej
uprasza naszych rodaków, aby w
każdem polskiem osiedlu w lym
kraju urządzono w dniu (i-go li-
stopada wieczornice na cześć Pa-
derewskiego. Podstawowym ce-
lem tych imprez jest uczczenie
80-ej rocznicy iMslrza i zebranie
Funduszu na dzieci i uchodźców.

Wieczornice te należy utrzymać
na wysokim poziomie artystycz-
nym, załączając do programu li-

twory Mistrza Paderewskiego. Po-
żądanem jest na takie wieczornice
zapraszać wybitnych Ameryka-
miw.

Polskie towarzystwa, kluby, or-
ganizacje i wszelkie zrzeszenia po-
winny uczcić 80-tę rocznicę uro-
dzin Mistrza Paderewskiego przez
złożenie ze swych kas po s.SO na
l - undusz Imienia Paderewskiego.
Wszystkie datki należy wysyłać
do Rady Polonji Amerykańskiej
p. n. 101,S Noble ul., Chicago, 111.
Obudźmy ospałych.

Przy zbieraniu Funduszu Im.
Paderewskiego apelujmy do serc
tych, którzy jeszcze nic nie dali
na ratunek swych braci. Niech o-

j budzą się, niech poczują w sobie
krew polską, niech złoży swój da-
tek.

Udowodnijmy naszemu Mi-
strzowi Paderewskiemu, że Polo-
nja Amerykańska jest w dalszym
ciągu częścią wielkiego i bohater-
skiego narodu polskiego.

Do pracy. Rodacy! Zabierzcie
się natychmiast do zbierania wiel-
kiego 1" uml uszu Imienia Paderew-
skiego!

Zarząd Wykonawczy Rady
Polonji Amerykańskiej.

I północnej podczas wojny domowej j
w Stanach Zjednoczonych, walczył !
pod Gettysburgiem, Chattanooga, |

1 Second Buli Run, dosłużywszy się 1
I stopnia generała brygad jera, poczym
1 zos tał pierwszym gubernatorem Stai
i mnv Zjednoczonych na terytorjum A- 1laski.

Krzyżanowski, Kościuszko, Pułaski |
oto nazwiska nieśmiertelne tak ■

' długo, jak istnieć będzie i będzie czy- '
tywana historja Ameryki.

W ciąga następnych wielu lat j
krew polska, mózg polski, mięśnie
polskie odegrały wielką rolę w bu-
dowie Ameryki, pod względem gospo-
darczym i kulturalnym.

M ielka artystka polska, Helena Mo-
drzejewska, śpiewacy operowi bracia
de Reszke, Sembrich-Kochańska, póź-
niej Józef Hoffman, Leopold Stokow-
ski i Ignacy Jan Paderewski oto
przesławnie imiona polskie.

Wfabryce, czy na roli Polacy
pomagali w pochodzie Ameryki na-
przód

...Z kopalń węgla w Penn-
sylwanji i przędzalń i na twardym
gruncie w stanach Nowej Anglji
wydobywali oni bogactwa, które u-
czyniły ten kraj wielkim.

Polacy mogą być dumni i mają pra-
wo być dumni z tego wszystkiego, co
uczynili dla wspólnej sprawy za-
równo ci którzy są obywatelami, jak
i ci, którzy nie są jeszcze obywatela-
mi.

Program registracyjny nie jest
skierowany przeciwko żadnej grupie,
ponieważ został on ustanowiony dla

, wspólnego dobra.
Z uwagi na olbrzymie usługi, jakie

i Polacy oddali Ameryce, Polacy nie
potrzebują obawiać się żadnej dyskry-
minacji, czyli prześladowania po-
nieważ obecnie wszyscy jesteśmy A-
męrykaninami.

Registracja nie jest poniżeniem
jak głosi solicytor generalny, Francis
Biddle, który powiada:

“Powinniśmy pamiętać, że wszyscy
Amerykanie byli swego czasu imi-
grantami z innych krajów. Genjusz
wielu krajów, starożytne aspiracje
wielu ras, zbudowały to, co nazywa
się dzisiaj Ameryką. Na nieszczęście
są obcokrajowcy nielojalnie odnoszący
się do Ameryki, którzy nie chcą zgo-
dzić się nasposoby naszego życia, któ-
rzy, używają naszej wolności, mowy
i prasy celem podważenia jedności
i wywołania buntu.

“Te osoby zostaną pojmane, lecz
dopatrzymy także, że lojalni obcokra-
jowcy w Ameryce, nie zostaną niespra
wiedliwie potępieni za brak lojalnego
zachowania się kilku jednostek. Nasza
registracja będzie dla nich ochroną
przed prześladowaniem.” Tyle w
swym przemówieniu pan Francis Bid- |
dle.

Wzywam więc wszystkich polskich
nieobywateli, by zastosowali się do
prawa i zaregistrowali się przed
dniem 2l*-go grudnia, uważając jedno- j
cześnie, że obywatele polskiego po-

Prosił on, hy l:i ofiarność nicusla-
wała lak długo, aż wróg zostanie
pokonany i naród polski ponow-
nie odzyska niepodległość.

Rada Polonji Amerykańskiej na
liczne żądania naszych rodaków
ze wszystkich stron lego kraju po-
stanowiła uczcić SI Mą rocznicę u-
rodzin Mistrza Paderewskiego
przez zebranie jak największego
Funduszu Imienia Paderewskiego.

Fundusz Im. Paderewskiego na
ratowanie dzieci polskich.

Przepisy Deparlaihenlu Stanu
zabraniają używania Funduszu
Daru Narodowego, na sprowadze-
nie dzieci polskich i ich utrzyma-
nie w tym kraju. Pieniądze z tego
funduszu mogą być używane w
Polsce lub dla polskich uchodź-
ców w innych krajach, lecz nie w

Stanach Zjednoczonych.
Dlatego Rada Polonji A mer. po-

stanowiła obrócić Fundusz im.
Padarewskicgo na dzieci polskie,
oraz na niesienie pomocy tym u-
chodźcom polskim, którzy zdoła-
li przedostać się do Stanów Zjed-
noczonych. a z których wielu po-
trzebuje nagłej pomocy. Stosując
się do reguł Departamentu Stanu,
Zarząd Rady prosi Okręgi i Komi-
tety Ratunkowe, aby przy zbiór-
kach na Dar Narodowy kolekto-
rzy notowali na kwitach, jakie
pieniądze przeznaczone są na dzie-
ci polskie i na uchodźców pol-
skich w tym kraju.

Wysyłając pieniądze do Rady
Polonji należy również wyraźnie
zaznaczać, jaka suma jest prze-
znaczona na Dar Narodowy, a ja-
ka na Fundusz im. Paderewskie-
go. Zaznacza się, że Fundusz im.
Paderewskiego może być w każ-
dej chwili przelany przez Radę
Polonji do ogólnego funduszu ra-
tunkowego, gdy minie potrzeba o-

Treść Przemówienia Radowiego Polskiego
Kongresmana, Dra R. F. Tenerowicza

Na Temat “Registracja Obcokrajowców
a Polak”

Przemawiam dzisiaj do Was w du-
chu głębokiej pokory, ponieważ zosta-
łem poproszony przez nasz rząd fede-
ralny, bym udzielił swej pomocy
programowi obrony narodowej.

W historji Stanów Zjednoczonych
złożyło się tak, że gdy idzie o stano-
wisko Polaka, obronę narodową i o
głębokie umiłowanie swobód obywa-
telskich, odziedziczonych po naszych
przodkach współudział nas Pola-
ków w tym wszystkim był widoczny
od zarania cywilizacji amerykań-
skiej.

Przemawiam dzisiaj w głębokim
przekonaniu, że duch Kościuszki, Pu-
łaskiego i Krzyżanowskiego jest
dla mnie drogowskazem w tym prze-
mówieniu.

Moje słowa skierowane są do ludzi
polskiego pochodzenia, któi-zy nie są
jeszcze obywatelami amerykańskimi,
lecz, zarówno Polacy w całym kraju,
obywatele lub obcokrajowcy, mogą i
powinni wysłuchać tego przemówie-
nia. Słowa te są moje, ale poczyna-
nia są tych odważnych mężczyzn i ko-
biet polskich, którzy pokonali wszy-
stkie wyimaginowane trudności, ce-
lem zapewnienia sobie najdroższego
skarbu, jakim jest wolność. Wolność
w nowym świecie wolna od niena-
wiści, cechującej świat stary . . . Wol-
ność pod sztandarem, który chroni
nas wszystkich.

Kongres postanowił kilka miesięcy
temu, że wszyscy nieobywatele w Sta-
nach Zjednoczonych powinni się zaro-
gistrować na podstawie ustawy regi-
stracji obcokrajowców z raku tysiąc
dziewięćset czterdziestego. Widzie-
liśmy łuny pożarów w starym świecie,
słyszeliśmy opowiadania o “Piątej
Kolumnie,” o zdradzie w kolach wyż-
szych i niższych urzędników. Celem
zapewnienia ochrony obcokrajowcom,
jak i naszemu krajowi postanowi-
liśmy działać. Wy Polacy, którzy nie
jesteście obywatelami —nie potrze-
bujecie się obawiać, ani nic ukrywać
. . .

Wasz gospodarz rząd federal-
ny chce tylko, byście zaregistro-
wali się jako goście. Chcemy Wam
pomóc i dać wam ochronę.

Wy zaś, którzy zostaliście już oby-
watelami amerykańskimi znacie
treść tej historji, ci zaś którzy jej nie
znają niechaj łaskawie posłuchają,
niechaj posłuchają opowiadania Pola-
ka w Ameryce, posłuchajcie i bądźcie
dumni, ponieważ w ciągu całej histo-
rji amerykańskiej ideały Amerykanów
i Polaków były jednakowe demo-
kratyczne jakie są udziałem wol-
nych ludzi.

Polacy zawsze znali znaczenie wol-
ności, ponieważ tej wolności odmawia-

| no im niejednokrotnie, jak i odmawia
się obecnie w starym ich kraju.

Polscy obywatele i polscy obcokra-
jowcy przejdźcie ze mną wspólnie

i kilka kart historji cofnijmy się do
czasów z roku tysiąc sześćset siódme-
go, do osiedla Jamestown w stanie
Yirginia, gdzie kapitan John Smith u-
siłował założyć kolonję.

W grupie tych kolonistów znajdo-
wało się kilku Polaków, zdolnych rze-
mieślników, umiejących wyrabiać
dziegieć, smołę i mydło. Naturalnie,

: że ponieważ Polacy byli prześladowa-
ni, więc walczyli o wolność. W James-
town pracowali ońi ciężko, ciężej praw
dopodobnie, aniżeli inne grupy kolo-
nistów, lecz mimo, że pracowali cięż-
ko odmawiano im zupełnej wolno-
ści. Ta mała grupa Polaków, przejęta
duchem amerykanizmu już w tym cza-
sie zaprotestowała.

Dlatego też Polacy oświadczyli ka-
pitanowi Smithowi: “postanowiliśmy

powiedzieli mu że jeżeli jesteś-
my dobrzy do pracy, dobrzy też je-
steśmy i do głosowania.”

Smith zwrócił się z tą sprawą do
urzędników kompanji Yirginia, znaj-
dujących się w Londynie. Dnia 13-go
lipca, tysiąc sześćset dziewiętnastego
roku kompanja zadecydowała, co
następuje:

“Z pokodu zatargów wśród pol-
skich mieszkańców w Yirginii go-
dzimy się na udzielenie im przywile-
jów i na przyznanie im wolności, ja-

| kimi cieszą się inni mieszkańcy tam-
' tejsi.”

Kilka lat później Polacy osiedlili
się w Nowym Amsterdamie. Zostali
oni rolnikami (farmerami) i pomagali
Holandji w wojnie przeciwko Anglji.
Niektórzy z Polaków osiedlili się
wspólnie ze Szwedami wzdłuż rzeki
Delaware, inni z Williamem Pcnn w
Pennsylcanji, inni jeszcze w drugich
kolonjach.

W roku tysiąc siedemset trzydzie-
stym piątym John Anthony Sadowski
ustanowił placówkę handlową w tym
miejscu, gdzie obecnie leży miasto
Sandusky, Ohio.

W międzyczasie trwała walka Ame-
rykanów o wolność, a Polacy przejęci
amerykańskim duchem wolności
dotrzymywali kroku Amerykanom w
U'j słusznej i sprawiedliwej walce, jak
we własnej,

j Generał brygadjer Kazimierz Puła-
ski doznał śmiertelnej rany podczas

j oblężenia pod Sarannah, Georgia.
Tadeusz Kościuszko, organizator o-

brony pod Sara togą budował je-
dnocześnie fortyfikacje w West Point.

Włodzimierz Kr zyżanowski, uchodź-
| ca z Polski, byl pułkownikiem w ar-

i chodzenia powinni uważać za swój o-
! bowiązek pomóc swym rodakom w tej
i czynności, którzy nie su jeszcze oby-
watelami naszego kraju.

Kwestja registrowania się jest bar-
j dzo prostą, jak możliwie prostą być
powinna. W krajach zagranicznych
registrowanie odbywa się na stacjach
policyjnych. Tutaj zaś Wuj Sam

, zwraca się do Was. byście udali się na
j pocztę i wypełnili kwestionariusz, w
którym podacie nieco szczegółów z
własnego osobistego życia. Z piętna-
stu pytań, jakie znajdują się w kwe-
stionarjuszu znacie z pewnością

I wiele, ponieważ odpowiadaliście na nie
Iw aplikacjach składanych o pracę, w
aplikacjach na pozwolenie kierowania
samochodem, lub też w aplikacji przy
staraniu się o licencję na zawarcie
małżeństwa. Kilka tylko pytań jest
różnych, a mianowicie—odnoszących

i się do chwili Waszego przyjazdu do
| tego kraju, do nazwy okrętu jakim

| przybybliście, oraz do nazwy portu
do jakiego przybył okręt, tudzież do

| tego czym się obecnie zajmujecie.
Celem ułatwienia w registrowaniu

się, wydział registracji obcokrajow-
ców przygotował prostą formę, będą-

' cą duplikatem formy oficjalnej. Mo-
I żecie otrzymać tę formę w najbliż-

: szym dla Was biurze pocztowym, za-
\ brać ją do domu i przestudjować, zeg-
I zaminować własne papiery i rekordy,

poprosić o poradę tych, których po-
prosić zamierzacie i następnie wypeł-
nić kwestionarjusz w wolnej dla Was
chwili. Wtedy zaś zabierzecie kwe-
stionarjusz do biura pocztowego i za-
registrujecie się. Każdy rekord Wasz
utrzymany będzie w ścisłej tajemni-
cy. Nikt nie będzie w stanie badać

i Waszych rekordów, ponieważ będą o-
ne znajdowały się w Departamencie
Sprawiedliwości w Washingtonie. Ce-
lem zegzaminowania Waszych rekor-
dów musi poprzedzić specjalne pozwo-
lenie od generalnego prokuratora

i Stanów Zjednoczonych.
Możecie zwrócić się o pomoc w

sprawie registrowania się do kogo
żywnie chcecie i do kogo macie zau-
fanie.

Nie płaćcie jednak za pomoc w re-
gistrowaniu się, ponieważ od tego nie-
ma absolutnie żadnych opłat. Po-
zwólce, że wyjaśnię to przystępniej.
Przy registrowaniu się i przy zdej-
mowaniu odcisków palców NIEMA

i ŻADNYCH OPŁAT!
I Jeżeli potrzebujecie pomocy przy
odpowiadaniu na pytania, każda spo-
łeczna agenda chętnie udzieli Wam

I porady i pomocy i skieruje Was do
j właściwego biura. Pomoże Wam rów-

I nież w tym i Wasz najbliższy poczt-
I mistrz. Jeżeli nie władacie dostatecz-
! nie językiem angielskim weźcie z

sobą tłumacza, gdy udacie się do biu-
ra pocztowego, kogoś z rodziny lub
przyjaciela, który Was zna i umie po
angielsku.

Pocztmistrz weźmie formę, którą-
ścic wypełnili w domu i zażąda od
Was potwierdzenia prawdy w Wa-
szych odpowiedziach, później zaś do-
kona odcisków palców i na tym cała
procedura się kończy, a wyście zasto-
sowali się do prawa.

Nie byłbym szczery z Wami, ani
wobec samego siebie, gdybym Wam
powiedział, że registracja jest zupeł-
nie dobrowolna. Ustawa o registro-
waniu obcokrajowców z roku tysiąc
dziewięćset czterdziestego JEST
PRZYM USOWA ! Na tych, którzy się
nie zastosują do tej ustawy przewi-
dziane są surowe kary.

Ci z pośród Was, którzy muszą się
registrować powinni to uczynić
przed dniem 26-go grudnia. Za uchy-
lenie się w zaregistrowaniu się na
czas grozi grzywna w sumie tysiąca
dolarów lub sześć miesięcy więzienia.

Musicie pamiętać o tym również, by
na każde pytanie odpowiedzieć, gdyż
za odpowiedzi nieprawdziwa przedwi-
dziana jest taka sama grzywna i kara.

Z raportów 7, jakie znajdują się już
w wydziale registracji obcokrajowców

stwierdzam z zadowoleniem, że w
całym kraju zaregistrowało się zgórą
milion obcokrajowców7 . Registracja w
wielkich osiedlach, w których zamie-
szkują masowo Polacy przeszła
miarę oczekiwania ... I dlatego wiem,
że uczynicie wszystko, by chętnie ko-
operować w tej sprawie.

Dziękuję uprzejmie!

Pod Twojem Oknem

Światło się św ieci w Twojem oknie
I zdaje się wołać mnie zdaleka. ..

A ja—jak zakochana pensjonarka.
Stoję wpatrzona w nie i...czekam.

Czekam, w nadziei, że może Ty
Podejdziesz do okna i uśmiechnisz się,
Aja ten uśmiech zachowam w sercu.
Gdzie żyją wszystkie uśmiechy Twe.

W mej wyobraźni, która niema granic,
Jeste mtam. . .razem z Tobą,

blisko...
Lecz jedno spojrzenie w Twoje okno.
Mówi mi, że to tylko zjawisko

Światło się św ieci w Twojem oknie
I mruga do mnie, jak gwiazda na

niebie,
A zimne szyby szepczą zazdrośnie:
Odejdź! Tu niema miejsca dla Ciebie!

Barbara C.
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KOVEN’S FURNITURE CO.
637 639 W. BALTIMORE STREET

w Piątek Wieczór Program Radiowy
7:15 do 7:45 p.m.

—

—>|
Uwaga Specjalna Atrakcja!

Przegląd Wiadomości
‘ Czasu Baltimorskiego”
Wygłosi Redaktor Władysław A. Wusza
V— J

Słuchaj Tego Programu Co Piątek w Wieczór
o godzinie 7:15

Stacja Radiowa WCBM
_ ODDZIAŁ

1736 1738 FLEET STREET
TELEFON: FLAZA 1100 4191
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