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Oficerowie.

i możliwości

i

użycia

personelu

Zkspozytury.

t.H,Schmidt - kwalifikacje znane Centrali - proponowany na
erownika usamodzielnionej komórki pzd.amerykańskiej.

gazy - doskonałe kwalifikacje , znajomość pojęzyków, duże zdolności kontaktowe.Wprowadzony
rzebnych
się doskonale do komórki
w stosunki
łącznikowej biura pzk.Mitkiewicza.

Por.Piotrowski

- b.dobre kwalifikacje,doskona®a
Por.Czaykowski
gzyków angielskiego i francuskiego, obyty towarzysko
zna Jomo
i lubiany przez Amerykanów.Sqdzę że byłby b.pożyteczny do komórki
łącznikowej, jako ten który prowadził dział wymiany materjazów.
Por. Ronke Arnold - do tej pory na praktyce, miał objąć stanowisko
referenta wyw. u kpt,Schmidta.Znajomość angielskiego wystarczejąci
- jako referent był mało wykorzystany „Ewent „mógłby wchodzić
w rachubę,jako referent komórki płd.amerykańskiej.Sądzę,%e byłoby
korzystniej użyć go na innym terenie,gdyż w przewidywanym układzie org.nie będzie mógł być wykorzystany i doszkolony wywiadowczi

B.Personel cywilny/referencki.
P.SŁawik Staniszaw - prowadził b.dobrze cały dział administracyjny, zna język angielski i dobrze stosunki nowojorskie - nadawałby
się doskonale na kierownika czy eksperta biura p.pkk.Mitkiewicza
w N.Y. -Kawaler.

P.Bodefiski Leskew,Dr.- b.dobry referont i znawca zagadnień ameryskich, Proponowany na referenta spraw ameryk.w komórce studjów
P.Sworakowski Witold - b.dobry referent,specjalista zagadnień

EËEÏchIoE tak pod wzgädem naukowym jak i politycznym.Zna dobrze
zagadnienia pł@.amerykańskie gdzie przebywał 2 lata. Posiada
rodzinę, W stosunku do niego mamy o tyle większe zobowiązania
że sprowadziliśmy go z Brazylji do Stanów Zjednoczonych,gdzie
miał posadę.Nadaważby się doskonale do komórki prd.ameryk,, Jak
również jako referent litewski.

P.Kasprzak Jan,Dr. - /Pittsburg/ dobry referent, zna b.dobrze
zagadnienia cznsEiomZowaokie i ukrainskie.W ciężkich warunkach
rodzinnych.„Proponowany na referenta do kpt.Schmidta,

- /Detroit/ przeciętny referent,w pracy
P.Leśniewicz Szczęsny
Bardzo dobrze mówi po angielsku,zna dobrze
crenowej słuby.
stosunki pzn.amerykańskie jako dzugoletni urzędnik konsulatów

w Stanach Zjedn. - Zwolniony z wojska do pracy u nas.Nie widzę
dla niego możliwości użycia po reorganizacji.Być może że będzie
chciał wrócić do wojska.
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Bodaîskiﬂworakowakiäaprzak i leśniewicz t byli urzędnicy
MSZagr. Wydaje mi się słusznem,by Centrala wystąpiła do MSZagr.
z wznioskiem na powołanie ich z urlopu i udzielenie przydziałów,
Na tut.terenie już kilkakrotnie MSZagr. powoływako urzędników bedecych w stanie urlopowania i tu zamieszkujących.
PP

P.Lichtensztul Jégef,Dr.

- referent spraw ukrainskich,rosyj-

aÊInE T EonunhfyoznyoEWyx-obit sig na b.dobrego specjalistę,
Proponowany do komórki studjów,

P.Pawliszak Franciszek,Dr. - referent zagadnień polskich.
W ciągu E'Fon-uroamł pracy zgłębik zagadnienie

5
w Stanach i zna in jak rzadko kto z przedstawicieli polskich, Posiada rodzinę
est w dość ciężkich warunkach materjalnych.,
Proponowany do komórki studjów,
P.Tepa Jerzy

- referent zagadnień niemieckich,poznał te zagad-

nIenEa dobrze.Zona pracuje również w Tkspozyturze, Proponowany
do komórki stud jów.
R.Pilarski Michak-

referent szyfrowy

C. Siły pomocnicze
P.Scheunert Helena

- b.dobra pracownica , zna b.dobrze język

angîoîaiîï, dobrze i samodzielnie często prowadziła kancelarje.
Pragngraby ewent,dostad sig do Anglji gdzie przebywa jej brat
por.Scheunert i uzyskać tam pracę. Byłaby b.dobrym nabytkiem.
P.Talmont Zofja -doskonaka maszynistka i tkomaczka zw z doskon
znajomością języka «ngielskiego,Jest matkę dwojga dzieci
a mak jej jest na b.słabo płatnej posadzie,
P,Musiałówna Wanda -doskonała maszynistka i tYomaczka z b,dorą znajomością języka angielskiego.
P.Tepowa Janine
P.Dobek Leonarda

maszynistki z b.skabą znajomością ang.

Ponadto dla Centrali Ekspozytury pracują poza biurenfp.Glaser / sprawy
żydowskieg
p.Marth/prasa rosyjska/,p.Dębowski /prasa czeska i słowack
oraz ?tgfh mer - rozpracowanie drobnych zagadnień KW w New Yorku
oraz Kartoteka, Osoby te za wyjątkiem p.Glasera mogą być bez odszkodowania zwolnione.

