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dnia 21, marca 19;

I N F 0 R M A C J E
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Wpływ dn.!l:À,..10.)

в.

polskiej" w Rosji Sowieckiej.

васe

o- komunistyczny tygodnik DIRETRIZES w N° 19h z dnia 23 marca 194 r.
Przydział ......... ... zkmieszcze artykuł p.t. "W Rosji walczy druga dywizja polska", w którym
jdujemy m.in. następujace dane:
"Armja polska" w Sowietach skłóda się obecnie z dwóch dywizji:
I-ej im. Kosciuszki,
Il-ej im,. Dębrowskiego.
Ta ostatnia "dzi?ki gorliwości rządu sowieckiego została wyposażona

.

_.

w materjeX wojenny pierwszorzędnej jakości"." Pod względem ilosciowym dywizja
te uzyskała znacznie więcej, miż jej poprzedniczka-dyw. Kościuszki."
"Otrzymano broń, w jaką nie było wyposażone dawne wojsko polskie, jak:
działa wielkiego kalibru, działa autyczołgowe i czolgi nowoczesne."
Liczba czołgów, )акісті rozporzędzaję siły polskie gen. Berlinga, dwukrot-

nie przekraczają ilość czolgow, jakie posiadałk Polska przedwojenna;"
"Przed wyruszeniem na front odbyły się manewry, na których obecni byli:
- gen.mejor Berling, jego pomocnik gen.major Lverchevsky (?) oraz reprezentant armji soiwieckiej gen. Tsigenkoy.
Druga dywizje polska nie objęże jeszcze (wraz z pierwszą) wszystkich Polaków, znajdujących się na terytorjum sowieckiem, pragnących brać udział
w welce o wyswolenie swojej Ojczyzny." "Szkolenie nowych jednostek jui
sie rozpoczęło. Po jego ukończeniu jednostki te również zostaną wysłane
na front."
"Również I pułk polskiego lotnictwa myśliwskiego"WARSZAWA" kończy obecnie
okres przeszkolenie".
"Polske Siłe Lotnicza, jaka wyszła ze starych kadr, Aiszy skł&da się z doborowego materjału mlodzieży, szczerze kochającej swój kraj i nienewidzgcej wroga. "
"Tek nprz. aspirant Wiaczesłów Boguszewicz liczy lat
Pochodzi ze znanej
w kołach katolickich rodziny. Kształcił się przed wojnę w wyższym zakładzie
naukowym w Warszawie.Inwazja niemiecke przeszkodziła mu wstępić do szkoły
piloteżu. Został przez niemców pochwycony ne ulicy i wysłany na roboty polne do Prus. Zdoł&I zbiedz do Rosji Sowieckiej, gdzie wreszcie zdobył szen=
se zostania polskim pilotem."
"Pilot -kadet Hugo O'brien de Latsi pochodzi z rodziny wojskowej: ojciec
i wujowie byli pułkownikami Armji Polskiej. Młody Hugo równiez preygotowywał sie do karjery wojskowej, keztalege sie w Szkole Wojskowej w Warszawie. Po zagernigciu Polski przez niemców Hugo O'brien de Latsi został ozlonkiem nieżegalnej organizacji, kolportował pismo "WOLNA POLSKA} bral udział
w grovedzeniu broni dla powstania przeciw hitlerowcom. Aresztowany przez
Gestepo, został poddany torturom. Zwolniony na skutek stareń matki Hugo
zdofaï zbiedz do Sowietów i zapisał sie do formacji lotniczej noszącej
nazwę rodzinnego miaste WARSZAWY. Wkrótce uzyskał dyplom pilota.
Hugo O'brien de Latsi ogwiadezyl, ze jego przyjaciel Józef Dumbetski równiez zbiegł z Polski i wstępił do armji gen. Anders'a. Hugo O'brien de
Latsi jest dumny, że służy w szeregach prawdziwie walczgoych o wolność
Ojczyzny. Jest pewien, de każdy z uczestników nieaktywnej armji gen. Andersa
wolałby się znaleść na jego miejscu."
Formacja lotnicza"WARSZAWAB jest wyposeźona w najszybsze samoloty. Piloci
są instruoweni „rzez instruktorów armji sowieckiej, którzy korzystaj? z
pomocy weteranów dawnej Polskiej Siły Lotniczej".
UWAGA. Wszystkie nazwiska podano w brzmieniu i pisowni DIRETRIZES.Tygodnik
ten nie podał źródłń swoich informacji. Сату artykuł nie jest podpisany.

