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NACZELNY WÓDZ 7/ DYWIZJI KRESOWEJ
rodę' po południu Naczelny Wódz dokonał inspekcji jednego
3.VI.
z baonów’* saperów,. gd z ie z zainteresowaniem oglądał nowy sprzęt m.ótorowy i
zmechanizowany sprzęt saperski.
•
e
W trzecim dniu, pobytu wśród oddziałów Armii Polskiej na Wscnodzi g - •
Sikorski przybył do miejsca postoju kresowej dywizji piechoty,gdzie, odprc
wioną została uroczysta msza św,połowa z okazji dnia Wniebowstąpienia Pan
skiego. Na olbrzymiej płaszczyźnie pustynnej ustawiły się,czworobokiem od
działy dywizji kresowe/j - brygady piechoty, artyleria,carnery Oddziałów
rozpoznawczych.pancerki pułku ułanów,saperzy i t.d. Czworobok zamyka usta
wióry wśród dział ołtarz połowy,przed którym biskup połowy ks.Gawlina odprawił nabożeństwo w asyście kapelanów wojskowych. No mszy sw.obecni oyii
towarzyszący Naczelnemu Wodzowi dowódca A.P.W. ^en.Anders z gencralicją i
u/vyższymi oficerami brytyjskimi i polskimi., Po nabożeństwie ks.biskup,Ga
. nia wygłosił piękne i podniosłe kazanie,zakończone wspólnym odśpiewaniem
na intencję Ojczyzny hymnu ł,Boże coś Polskę”. Po chwili Naczelny Wo z
o
cii się do żołnierzy z serdecznymi słowami.powi tania w imieniu,Narodu?
Prezydenta Rzeczpospolitej i własnym. ł7Droga która prowadzi do wielkości
- mówił dalej Naczelny Wódz - jest ciężka i trudna. Wymaga ona wielkich ofiar lecz ta droga jest dla Polaka jedyna. To co ,dotychczas ,widzia-i,m, ,
na Wschodzie utrwala mnie w przekonaniu,że po tej drodze najzaszczytniejszego żołnierskiego obowiązku dojdziecie do Wolnej,Niepodległej,Większej
i Sprawiedliwszej Polski. Niech żyjc Najjaśniejsza Rzeczpospolita I .
Żołnierze'entuzjastycznie podchwytują okrzyk. Gen. Szyszko-Bohusz w imnc
niu.żołnierzy kresowej dywizji piechoty zapewnia Naczelnego Wodza,ze mys■ * li i woła żołnierzy dywizji skupione są w kierunku pogotowia do pracy 1
zadań.które pod rozkazami Naczelnego "Wodza zostaną wypełnione.
Z kolei gen.Sikorski przyjął defiladę oddziałów dywizji,która wykazała
w-spaniała. postawę żołnierzy,doskonałe ich wyszkolenie i świetne wyposaże
nie w. nowoczesny sprzęt zmechanizowany. Naczelny Wódz wyraził podziękowanic dowódcy dywizji.
PAPIEŻ. 0 CIERPENIACH NARODU POLSKIEGO mówił o losie małych narodów,które,
wciągnięte w zawieruchę wojenną,sta
Londyn, 3, VI. Ojciec Święty.wygło-j ły sie ośrodkami rzezi. Z kolei Oj
sił przemówienie do kolegjum kardyna ciec Święty w gorących słowach pod
łów które zgromadziło się,aby złożyć | niósł«cierpienia narodu polskiego.W
Mu życzenia z okazji imienin. Radio | chwili obecnej - oświadczył Papież
watykańskie nadając tekst przemówić- | - skierować pragniemy uwagę całego,
nia w języku niemieckim dla ludności ■ świata na straszliwe cierpienia,któ
Rzeszy podkreśliło,że stanowi ono je | rc przechodzi naród polski. Ojciec
dna. z serii doniosłych dcklaraęyj za | pwięty omówił dalej udział polskich
sad , złożonych przez Papieża od począ; myślicieli i uczonych w duchowym,
tku wojny. Papież wyraził swe wielkie' dziedzictwie świata. W zakończeniu^
współczucie dla cierpiących narodów • swego przemówieniu Papież powiedział:
Europy mówiąc m.in.: Niech nikt się
Zanosihy modły do Królowej Niebios,
nic dziwi,gdy ze współczuciem i ubo- : aby cierpiącemu narodowi polskiemu,
lewaniem słuchamy głosów tych,którzy j i innym prześladowanym narodom udzie
zwracają się do Nas z błagalnymi pro ; liła błogosławieństwa lepszej przy
śbami. o pomoc przeciw strasznym prze szłości, która wynagrodzi poniesione
śladowaniom,jakie znosić muszą z po krzywdy i ofiary,oraz umożliwi życicwodu swego pochodzenia i narodowości na zasadach chrześcijańskich w nowej
i którzy bez żadnej winy poddawani są j Europie.
całkowitej eksterminacji. Ci,którzy | PLYN4 DOSTaWY_DLą_TURCJI
kierują losami państw niech, nic za po |
Londyn.3ŁVI. Ze Stambułu donoszą,
minają słów Pisma świętego,że kto wła *
da mieczem nic jest jeszcze panem ży - ż e_ do port ów t ur e c kich napływa j ą wic
cia i śmierci,o ile jego władza nic | Ikic ilości sprzętu i zaopatrzenia
opiera się na prawic Boskim.. 7/ dal-, > z Anglii i Ameryki. Dostawy są, tak
szym ciągu swego przemówienia Papież i wielkie,że przekraczają one możliwo

ści przeładunkowe portów Aleksandret
ta i ] Tersyna,które są w szybkim. tem
pie rozbudowywane. Zaopatrzenie dowo
zone jest w głąb lądu przy pomocy taboru kolejowego,dostarczonego przez
Anglię. Flota turecka powiększyła się
o 5 wielkich statków towarowychktó
re nadeszły również z W.Brytanii...
Ciężkię_ęiosy _zapowietrza

j
|
j
|

Londyn,3,VI. Jeden z generałów
sztabu amerykańskiego w W. Brytanii .vy|
bitny fachowiec w dziedzinie desantówo św iad c zył dziś w pr zamówi c n i u ra di o i
wym,żc działania,zmierza jącc do inwa [
zji okupowanej Europy - są już w to
ku. zrozumiałe - mówił - że rozpoczę
liśmy. od. działań lotni,czychr , Każdy.
- krok, jaki-'został'-już" podjęty i który
nastąpi w przyszłości, ustalony, został
dokładnie przed wicąiu..miosią.cami;.'. . W
tej operacji złożonej,jaką jest inwa,
zja.kontynentu,rozwijać musinry dzia
łania kolejne, W jakimkolwiek punkcie
Europy wylądujemy - będziemy, musi cli
mieć■zapewnioną całą organizację za o
jątrzenia pilą budowania dróg,lotnisk
i i.iostów* Następna fliza będzie już
■fążą -koncćtoąi Potęga morska,lotnicza
i Lądowa sprzymierzonych zespolą sięb-dla zadania wrogowi Ostatecznego -cno
- śu.
'
' ?
BITWA
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Londynv3eVT.. W .nocy ż wto_. ku hą
środą marynarka •• sprzyr icrzonyc i .rop •'•b'i'.L konwój nieprzyjęci.?..,:..
<tor:al'ych wodach włoskich. "" pob.li-żu pr żyląd 1 h 3pa r£ i Vento/poi ud niówy*
cyp-cl y/łoch/-'kontrtorpedówce brytyjs
kie i grecki okręt wojenny stoczyły
- zaciętą bitwę z włoskimi okrętami w o i
jenhymi ,ciskortującymi konwój, Na jeu \.
nym z* kontrtorpedowców włoskich Wywo i
'łano pożar i ^zepchnięto okręt na wy-.|
-brzcżćt Jeden.
torpedowiec i dwa
statki handlowe n-pla zostały zatopnoj
no. ’Jednostki-floty sprzymierzonych
nic poniosły żadnych strat.
•

podają,ze Pantclaria jest obecnie
całkowicie /odcięta od Włoch, Od elwi
li upadku Bi zer ty i Tunisu żaden sta
tek włoski nie zdołał dotrzeć do wy
spy.a lądowała na niej b.mała licz
ba samolotów osi.
l-pndy.rn'S.?J^l^- Kwatera główna sprzy
mierzonych w ^frycc Płn.ogłosiła,że
Niemcy 1 Włosi pozostawili na lotni
skach w Tunj sic „Bizcrcic i na półwy
spić Bon 558 samolot ów, w tym 4-43 nic
micckic i 115 włoskioh.

WALKI LOTNICZE /JtOSJI

Londyn,3.VL Na całym froncie
wschodnim trwają wielkie działania
lotnicze. Wczoraj Niemcy przeprowa
dzili 5 ciężkich nalotów na Kursk,w
któryh wzięło udział okołó_ 500. samo
lotowi Moskwa poda je,że zestrzelono
123 maszyny niemieckie kosztem 30-u
CQ-”! reki eh;-Ponadto na froncie Janin
grodzkim w rcjonip ^ostowa^. strąć ono,
jeszcze 63 aparaty- niemieckie. Komu
nikat "sowiecki- dónosi, że: na. odcinku*.Kalinlna/na płn.zachód od Moskwy/
przeważające siły piechoty .niemiec
kiej zmusiły Rosjan do,.:odwrotu,ńas-.
tępnic, jednak w wyniku przeciwna tar
ćia odzyskali- oni ut-racronc stanowis
ka . i zad a 1 i -Ni cm o om .c i ę ż k ic. straty.
Londyn,3,VI... W I.ioskwic. ogłoszono
wieczorem - komunikat o za koi. czc ni u
wielkie j-dwudniowe j bitwy w. re jonie
Wielkich Lukówe Według komunikatu
sowi c-c-ki ego . natarć i c ni ćmie c kie zos
tało. .odparta?
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•Londyn, /■ VI a Węzoraj”icczorcmogłoszono, w Algierze komunikat o ut
worzeniu' narodowego komitetu o.swobo
dzenia Francji pod przewodnictwem,
generałów, Giraud i de Gaulle., Komi
tet -stanowi. centralną, władzę., f ranc u
żką i przekaże on swe funkcje tymcza
śowcmli rządowi po oswobodzeniu Frań
ćji, Komitet prowadzić będzie -Wespół
ze sprzymierzonymi walkę przeciwko
wspólnemu -wrogowi. Wchodzący w skład
komitetu gen.Catroux mianowany zos
tał generalnym gubernatorem Algieru..
Londyn,3,VI., Przez cały dzień wczo ;
l;Oridy.n_v£cJI^ Rząd Urugwaju wydał
ra jszy. lotnictwo sprzymierzonych bomJ^w^-'zohtLj dekret'uistal-aj.ący.,że polskie
bardo"eałó wyspę .Pantclarian. Dokonana ąukręty wojenne traktowane będą jak
również szeregu nalotów na Sardynię f okręty państw, neutralnych. Urugwaj,
i Sycylii,ponad to zaś bombardowano
i który nic jest w stanic wojny z Nicm
pier szy. raz. wyspę San Antioc.o na płci cami 3 przyznał dotychczas tego rbdzazachód od Sardynii. Z działań tych po| ju przywilej ^wyłącznie okrętom W.Bry
wróciły wszystkie samoloty sprzymic- . t.anii i Stanów Zjedn.
rzonyc-h. Ogiosżono- oficjalnie rże w
Lond^fn, 4.. VI. V/ Stanach Zjedn. zakoż
ciajgu tygodnia od 22 do 28 maja lot- - czyła się. konferencja żyyaDŚciówa naiiic two sprzymicrzonych zrzuciło na" o- rodów sprzymierzonych. Utworzono kobićkty we Włoszech,oraz na Pantclarii^misję tymczasową,stanowiącą zaczątek
Sycylii i Sardynii l'/2 mil,kg,bomb. g stałej organizac ji,która ma za zadaStlnówi;'to rekord w dotychczasowych
nic uwolnienie od' niedostatku ws^yst
dżialaniachtlotn-iczych w^-bascnic1 śró : kich.narodów świdta. W obradach b-rad^ięmh.bmońskjjm,
pli. udział przedstawiciele 44-eh '
"
•. Londyn',3.VI. Źródła hiszcańskicl
państw sprzymierzonych.

