
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork 

Hrabstwo Nowy Jork 

Ja, MORRIS MALINA, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w miejscowości Zaromb {Zaręby], Łomża, Polska 

w 1884 roku; że mój ojciec, Mordche Malina, urodził się w Polsce i mieszka obecnie przy 55 

Suffolk Street w Nowym Jorku; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Rotterdamu dn. 18 lipca 1904 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 16 lat, od 1904 do 1920 roku 

w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Nowego 

Jorku w Nowym Jorku dn. 13 czerwca 1916 roku, co poświadczone jest załączonym 

świadectwem naturalizacji; że jestem osobą na którą wydane zostało to świadectwo;  
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że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: ----------------- 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Nowy Jork w stanie Nowy Jork, gdzie pracuję  

jako operator odzieży męskiej; 

Mój ostatni paszport wydany został brak 

Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu 

sześciu miesięcy w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; 

Że paszport niezbędny mi jest by wyjechać do niżej określonych krajów w następującym celu: 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska 

Francja, Szwajcaria i inne 
 

Pomoc krewnym 

Po drodze 

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku ------- 

dn. 15 maja 1920 r. 

Przysięga wierności 

Uroczyście przysięgam, że będę popierać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszelkimi 

wrogami, zagranicznymi i krajowymi; że dochowam wierności i przywiązania do niej; i że biorę ten obowiązek 

na siebie dobrowolnie, bez żadnych psychicznych nacisków lub celu uchylenia się: Tak mi dopomóż Bóg. 

 

Przysięga złożona przede mną 

30 kwietnia 1920 r. 

 
  Agent Departamentu Stanu 
 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

WIEK: 36 lat USTA: średnie, wąsy  

WZROST: 5 stóp 7 cali PODBRÓDEK: okrągły 

CZOŁO: wysokie WŁOSY: brązowe 

OCZY: brązowe KARNACJA: ciemna 

NOS: średni TWARZ: okrągła 

ZNAKI SZCZEGÓLNE: brak  

 

DENTYFIKACJA 

30 kwietnia 1920 r. 

Ja, Henry Fainzig, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam przy 390 Grand Street w Nowym Jorku; że znam 

osobiście wyżej wymienionego Morrisa Malinę od sześciu lat i wiem, że jest osobą, której 

dotyczy opisywane świadectwo naturalizacji; i że informacje zawarte w jego oświadczeniu, 

wedle mojej wiedzy i przekonania, są zgodne z prawdą. 

 

ZAWÓD: prasowacz odzieży męskiej 
ADRES ŚWIADKA: 390 Grand St., Nowy Jork 

Przysięga złożona przede mną 

30 kwietnia 1920 r. 

Agent Departamentu Stanu 
 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Morris Malina 

55 Suffolk Street, Nowy Jork 



MORRIS MALINA 

55 Suffolk St. 

Nowy Jork 

29 kwietnia 1920 r. 

Wydział Kontroli Paszportowej 

Biuro ds. obywatelstwa 

Departament Stanu 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowni Państwo 

W załączeniu przesyłam swój wniosek o wydanie paszportu na 

podróż do Polski w celu udzielenia pomocy moim dwóm siostrom. 

By udowodnić zasadność wydania paszportu chcę zaznaczyć, 

że obie siostry straciły mężów podczas wojny, nie mają 

schronienia i żadnej opieki w Polsce. Ciągle otrzymuję listy, 

w których błagają mnie o pomoc, ale mimo moich starań nie 

byłem w stanie ulżyć im w cierpieniu. Muszę pilnie udać się do 

Polski by udzielić im wsparcia. 

Chcę podkreślić, że nie udaję się w podróż z błahych 

pobudek czy dla przyjemności. Podróż jest konieczna ze względu 

na niedolę moich sióstr i ich małych dzieci, którym mogę pomóc 

jedynie na miejscu. 

Na dowód załączam pisma od cieszących się nieposzlakowaną 

opinią obywateli amerykańskich, którzy wiedzą o moim zamiarze 

podróży do Polski i zdają sobie sprawę z tego, że jest ona 

pilna. 

Z wyrazami szacunku 

 



 

 

Nowy Jork, 29 kwietnia 1920 r. 

Sekretarz Stanu 

Departament Stanu 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowny Panie 

Z przyjemnością dołączam swoje oświadczenie w celu 

poparcia prośby pana Morrisa Maliny, by wydać mu paszport na 

podróż do Polski w celu udzielenia pomocy jego dwóm owdowiałym 

siostrom i ich niepełnoletnim dzieciom. 

Pana Morrisa Malinę znam osobiście i zawsze podziwiałem 

jego uczciwość, pracowitość i szlachetność. Szczerze 

rekomenduję go Departamentowi Stanu. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 



 

Nowy Jork, 29 kwietnia 1920 r. 

Departament Stanu 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowni Państwo, 

Znam pana Morrisa Malinę, który wnioskuje o wydanie 

paszportu do Polski, od wielu lat i posiadam pełne 

kwalifikacje by udzielić informacji się na temat jego 

lojalności i charakteru. 

Z przyjemnością stwierdzam, że moja wiedza o panu Malinie 

pozwala mi na wyrażanie się o nim w samych superlatywach. Jest 

człowiekiem uczciwym, pracowitym i pełnym energii, który 

pragnie pomóc, jednak nie był w stanie tego zrobić. 

Będę bardzo wdzięczny jeśli departament rozpatrzy 

pozytywnie wniosek pana Maliny. 

Z szacunkiem 

 

  



 

  



MORRIS MALINA 

55 Suffolk Street 

Nowy Jork 

 

TŁUMACZENIE LISTU OTRZYMANEGO OD SIÓSTR 

 

Łomża, 3 stycznia 1920 r. 

 

Już od dawna nie mamy od Ciebie żadnych wieści. Chcemy 

wiedzieć, czy robisz coś by sprowadzić nas do Ameryki. 

Umieramy z głodu. Nie mamy w co się ubrać. Naszą jedyną 

nadzieją jest Twój przyjazd i Twoja pomoc. Prosimy, pospiesz 

się, bo z dnia na dzień tracimy siły. 

Na pewno wiesz, że jesteśmy tu same, nie licząc dzieci, 

które są jeszcze małe i oczywiście robią co mogą żeby pomóc. 

Wiesz, że jesteś naszym jedynym bratem i jeśli Ty nam nie 

pomożesz, nikt tego nie zrobi. 

 

  



Malkee (Małkinia?), 25 października 1920 r. 

(strona 4) 

Mój drogi kuzynie Mojsze Malino, 

Chcę przekazać Ci, że otrzymałem dziś list z Łomży. Kiedy 

byłeś tam ostatnio nie sprzedałeś domu, ponieważ musiałeś 

wyjechać i nie znalazłeś kupca. Teraz znalazł się ktoś, kto 

chce kupić dom i, jak dobrze wiesz, ja nie mogę nic zrobić, 

więc powinieneś uczynić wszystko co w Twojej mocy by 

przyjechać. Jest to osoba, której bardzo zależy na kupnie domu 

i chce to zrobić szybko i jeśli nie przyjedziesz, zrezygnuje. 

Raczej nie znajdziesz innego kupca, bo nie ma na niego 

perspektyw. Musisz więc wykorzystać tę okazję i za wszelką 

cenę szybko wrócić do domu, wtedy sprawę da się załatwić. 

Jeśli nie zrobisz tego teraz, wszystko przepadnie, bo nie 

znajdziesz od ręki kupca, zwłaszcza takiego, który może pokryć 

pełną wartość domu. 

Kończę swój list z nadzieją, że zrobisz wszystko, by 

przyjechać.  

Kuzyn, który spodziewa się, że Cię wkrótce zobaczy 

Chaim Joseph Ibri 

STAN, MIASTO I HRABSTWO NOWY JORK 

Ja, Marcus A. Sherman, adwokat i radca prawny stanu Nowy Jork i 

notariusz w hrabstwie i dla hrabstwa Nowy Jork, oświadczam 

niniejszym, że znam zarówno język angielski, jak i jidysz i posiadam 

kompetencje do wykonywania tłumaczeń z jednego języka na drugi. 

Powyższy tekst przetłumaczony został przez mnie i jest wiernym 

tłumaczeniem czwartej strony dołączonego listu, napisanego w języku 

jidysz. 

Poświadczam to swoim podpisem i pieczęcią biura dn. 18 grudnia 1920 r. 

 



 

 



 

Stan Nowy Jork 

Miasto Nowy Jork 

Hrabstwo Nowy Jork 

 

NOSHA RZEPKA pod przysięgą zeznaje, że jest wdową po Jake’u 

Rzepce, a jej miejscem zamieszkania jest 276 Madison Street, 

Manhattan, miasto i stan Nowy Jork. Że przebywała w Łomży do 

października 1919 r., kiedy to emigrowała do Stanów Zjednoczonych, 

do których przybyła dn. 7 listopada 1919 r.; że może potwierdzić, na 

podstawie własnej wiedzy, że Hertz Rubin zmarł 28 czerwca 1919 r. i 

zostawił po sobie dom, którego jednym ze spadkobierców jest Morris 

Malina;  

Że Morris Malina, naturalizowany obywatel Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, przebywał w Polsce w lipcu i sierpniu 1919 r. w celu 

sprzedaży posiadłości, ale z powodu warunków wojennych w Polsce było 

to niemożliwe, więc Morris Malina wrócił do Stanów Zjednoczonych 

Ameryki razem ze świadkiem dn. 7 listopada 1919 r. 

Że jest przekonana, że Morris Malina musi wyjechać do Polski, 

by sprzedać posiadłość. 

Świadek oświadcza też, że Morris Malina pożyczył swojemu wujowi 

Abrahamowi Zbenowitzowi, zamieszkałemu przy ulicy Szosowej 88 w 

Łomży w Polsce, sześćset dolarów ($600) lecz nie mógł wywieźć weksla 

poza granice Polski, ponieważ zakazały tego władze; że konieczny 

jest wyjazd Morrisa Maliny do Polski by rozliczyć się z wyżej 

wymienionym wujem. 

 

Przysięga złożona przede mną 18 grudnia 1920 r. 

 

 

  



 

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PASZPORTU I WPROWADZENIE W 

NIM ZMIAN 

 

Uroczyście przysięgam, że jestem osobą, której Departament Stanu wydał dn. 19(?) maja 1920 

r. paszport o numerze 31869, co poświadczam swoim podpisem; wnioskuję o jego  

PRZEDŁUŻENIE 

Pragnę przedłużyć ważność paszportu, by umożliwić mi podróż do państw w nim wymienionych. 

WPISANIE DODATKOWYCH PAŃSTW 

Pragnę wpisać następujące państwa: 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Belgia 

Polska 

podróż 

Uporządkować sprawy majątkowe 

 

IMIĘ I NAZWISKO: Morris Malina 

ULICA: 55 Suffolk Street 

MIASTO I STAN: Nowy Jork  

 

Przysięga złożona przede mną 

 



 

Stan Nowy Jork 

Miasto Nowy Jork 

Hrabstwo Nowy Jork 

 

MORRIS MALINA pod przysięgą zeznaje: 

Mieszkam przy 55 Suffolk Street w dzielnicy Manhattan, 

mieście, hrabstwie i stanie Nowy Jork. Jestem obywatelem 

Stanów Zjednoczonych i jestem osobą, która złożyła wniosek do 

Departamentu Stanu o wznowienie ważności paszportu w celu 

podróży do Polski. 

Przysięgam też, że w lipcu i sierpniu 1920 roku 

przebywałem w mieście Łomży i w okolicznych miejscowościach w 

Polsce posługując się paszportem wydanym mi przez Rząd Stanów 

Zjednoczonych. Że celem mojej podróży w tamtym czasie było 

sprowadzenie krewnych do Stanów Zjednoczonych. Chociaż udało 

mi się sprowadzić dwie owdowiałe siostry z dziećmi, które są 

obecnie mieszkańcami tego kraju, to z powodu trudnych warunków 

tam panujących i faktu, że wspomniane miasto Łomża i okolice 

były na skraju upadku z rąk bolszewików, byłem zmuszony 

opuścić to miejsce z wyżej wspomnianymi siostrami i ich 

dziećmi, zanim zdążyłem zabrać ze sobą swoja teściową, Rochel 

Rubin, która została i wciąż mieszka w tym mieście. Teściowa 

ma 55 lat i, jako że została w Polsce sama, jest rzecz jasna 

bardzo nieszczęśliwa i bardzo zależy jej na wyjeździe do 

Stanów Zjednoczonych. Że ja i moja żona pragniemy, by 



zamieszkała z nami, gdyż jej obecność tutaj będzie korzystna 

dla obu stron: moja teściowa będzie miała zapewnione 

utrzymanie, a nam też wielce by to pomogło, ponieważ 

asystowałaby mojej chorowitej żonie w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. Jednak z uwagi na fakt, że moja teściowa jest już 

starszą osobą, całkowicie niedoświadczoną w podróży, nie może 

sama wyruszyć do Stanów Zjednoczonych. Muszę osobiście udać 

się do Polski i zabrać teściową ze sobą.  

Głównie w tym celu pragnę ponownie wyjechać do Polski i 

dlatego składam wniosek o wznowienie ważności paszportu. Mam 

wielką nadzieję, że mój wniosek zostanie rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Przysięga złożona przede mną 28 grudnia 1920 r. 

 

 

 

 

 



STAN, MIASTO I HRABSTWO NOWY JORK 

Ja, ALTE MALINA, pod przysięgą oznajmiam, że jestem żoną 

wnioskodawcy, Morrisa Maliny i córką Rochel Rubin, obecnie 

zamieszkałej w Polsce. Że wszystkie informacje zawarte w 

oświadczeniach dotyczących mojego męża są zgodne z prawdą, a 

ja niniejszym dołączam się do wniosku o wznowienie ważności 

jego paszportu do wyżej wymienionych celów. 

 

Przysięga złożona przede mną dn. 28 grudnia 1920 r. 

 

 

  



Stany Zjednoczone Ameryki 

Departament Stanu 

Waszyngton, D.C. 

 

W sprawie wniosku Morrisa Maliny o wznowienie ważności 

paszportu 

Z podania Morissa Maliny wynika: 

Po pierwsze: że wnioskodawca mieszka przy 55 Suffolk 

Street, w dzielnicy Manhattan, mieście Nowy Jork razem ze 

swoją rodziną i jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. 

Obywatelstwo otrzymał w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork, 

hrabstwie Nowy Jork  dn. 13 czerwca 1916 r. 

Po drugie: Że dnia 7 czerwca 1920 r. wnioskodawca, 

używając paszportu wydanego mu przez Departament Stanu, 

wyjechał do Polski w celu sprowadzenia krewnych tam 

mieszkających do Stanów Zjednoczonych. Po około trzech 

miesiącach jego pobytu wybuchł konflikt polityczny, rząd 

sowiecki zajął tereny, gdzie przebywał wnioskodawca, więc 

zmuszony był on wyjechać. Udało mu się zabrać ze sobą dwie 

owdowiałe siostry z dziećmi, teściowa została jednak na 

miejscu. 

Po trzecie: Wspomniana teściowa wnioskodawcy ma 55 lat, 

jest wdową, męża straciła około rok temu. Jej mąż był 

właścicielem domu z działką, znajdującego się w mieście Łomży 

w Polsce. Zostawił po sobie testament, przekazując w nim dom 



żonie wnioskodawcy, pod warunkiem, że córka zaopiekuje się 

matką do czasu sprzedaży domu, a kiedy dom zostanie sprzedany, 

wspomniana wdowa zamieszka z córką, która będzie ją 

utrzymywać. Córka otrzyma dochód ze sprzedaży domu. 

Po czwarte: Ze względu na trudne warunki panujące na tym 

terenie w czasie pobytu tam wnioskodawcy wspomniana posiadłość 

nie mogła zostać sprzedana, dlatego teściowa wnioskodawcy nie 

chciała opuszczać Polski dopóki sprawa nie zostanie 

rozwiązana. Wnioskodawca i jego teściowa umówili się, że 

wnioskodawca wróci do Stanów Zjednoczonych zostawiając starszą 

kobietę w Polsce, a kiedy sytuacja ulegnie poprawie na tyle, 

że dom będzie można sprzedać za rozsądną cenę, zostanie 

natychmiast o tym poinformowany, by mógł wrócić do Polski, 

sprzedać dom i zabrać ze sobą teściową. 

Po czwarte: Niedługo po powrocie wnioskodawcy do Stanów 

Zjednoczonych otrzymał on wiadomość od kuzyna, który znalazł 

potencjalnego kupca oferującego dobrą cenę. Sprzedaż 

zadecyduje o przyszłości owdowiałej teściowej, jak wyżej 

opisano. Ale konieczna jest podróż wnioskodawcy do Polski, 

podczas której osiągnie dwa cele – sprzeda posiadłość, 

otrzymując dochód ze sprzedaży zgodnie z testamentem i 

zabierze ze sobą owdowiałą teściową, która nie jest w stanie 

wyruszyć do Stanów Zjednoczonych sama, nie może też zostać w 

Polsce, gdyż nie ma tam nikogo, kto by jej pomógł i jej jedyną 

nadzieją jest spędzenie reszty życia z córką w Stanach 



Zjednoczonych. Po otrzymaniu tej informacji wnioskodawca 

natychmiast złożył wniosek o wznowienie ważności paszportu. 

Po szóste: Wnioskodawca oświadcza, że głównym celem jego 

podróży do Polski jest sprowadzenie swojej teściowej [do 

Stanów Zjednoczonych], gdyż zależy od tego cała jej 

przyszłość. Nie ma ona nikogo oprócz niego, lecz nie chciała 

opuszczać Polski dopóki posiadłość nie zostanie sprzedana 

zgodnie z ostatnią wolą jej męża. Teraz, kiedy istnieje 

możliwość osiągnięcia obu tych celów wnioskodawca uznał za 

wskazane złożyć podanie. 

Dlatego też wnioskodawca prosi, by ze względu na fakty 

opisane powyżej jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

Paszport umożliwi mu podróż do Polski, co uratuje jego 

nieszczęsną teściową, która nie ma domu, w którym mogłaby 

spędzić resztę swych dni, ma tylko jego. 

Nowy Jork, 3 stycznia 1921 r. 

 

Wnioskodawca 

 

 

 

 



 

STAN, MIASTO I HRABSTWO NOWY JORK 

MORRIS MALINA pod przysięgą oświadczył, że jest 

wnioskodawcą o którym mowa; że przeczytał powyższą petycję, 

zna jej treść i, wedle jego wiedzy, jest ona zgodna z prawdą, 

a domniemania oparte na informacjach uważa za prawdziwe. 

 

Przysięga złożona przede mną 3 stycznia 1921 r.  

 

 

 

 

 

 

 


