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. NACZELNY WÓDZ Na 0V7ICZENLaCH-KRESOWEJ DYWIZJI. PIECHOTY
' .t II • P. , 4. VI, Czwarty dzień swego pobytu w Armii Polskiej na Wschodzie Na
czelny Wódz spędził na ćwiczeniach kresowej dywizji piechoty. Gon.Sikorskie
mu towarzyszyli dowódca A.P.W. gen.Anders,generałowie Karaszewicz-Tokarzew
ski,Kliniccki ,Rakowski,Kopański,kierownik ćwiczeń gen.Bohusz-Szyszko, oraz
-* wyżsi oficerowie brytyjscy i polscy, Ćwiczenia,które polegały na pobiciu
ubezpieczenia niebieskich i obejściu lewego skrzydła n-pla,trwały cały dzień
1 zakończyły się brawurowym natarciem czerwonych na silne ubezpieczenie prze
ciwnika w terenie górzystym przy użyciu ognia broni maszynowej ,moździcży,
dział artylerii polowcj i ppanc. Naczelny Wódz z dużym zainteresowaniem
śledził przebieg ćwiczeń.
". Ul
Y _ 2 ń 2 9 _ § pr owo ko w a ć
żołnierzy polskich,ewakuowane z Ro
sji. Hin.Stańczył udajc się na $rod
*^PRZĘDWC ZĘSNE „POWSTąNIE _W_P0LSCE
kowy Wschódgdzie spotka się z gen,
. pondy n, 4, VI., Do Londynu nadeszły
Sikorskim. Przed‘powrotem do Londynu
wiadomości,"że Niemcy usiłują wszelkimi minister opieki społecznej odbędzie
sposobami .sprowokować ludność Polski : jeszcze ~lustrację
• obozów polskich
. . . . we
dó niczorganizowanego powstania,chcąc wschodniej Afryce..
zapobiec vj ten sposób zorganizowanemu
. ,
powstaniu w chwili inwazji sprzymierz o nych. Na ulicach miast umieszczone są :
Londyn,4,VI. Dziś przed południem
gniazda karabinów maszynowych. Dworce odbyło się w Algierze pierwsze posic
kolejo’"c otoczone są zasiekami z dru- dzcnic narodowego komitetu wyzwolctów^Patnolc rewidują.wszystkich wyjeż nin Francji. Poza generałami dc Gaul
dzających i przyjeżdżających. Naprężę j_G j, Giraud jako przewodniczącymi ńic,v*y Wu-.anc przez władze ,spowodowało w g^ład komitetu wchodzą: gen.Catroux
ponure nastroje wśród samych Niemców, gen.Geores .Massigli,Philippe i-Mompi zeeyzyających w Polsce,którzy.zda ją . met. Komitet zobowiązał się.
si ę/ uroc-zyśsobic juz .sprawę ,z nieuchronnej klęski Gj_G
przywrócenia praw i swobód re
Hitlera. Większość z nich likwiduje
publikanskichoraz republikańskiej
swe interesy i opuszcza Polskę* Doty formy rządu, Gcn.de Gaulle oświadczył
czy to nawet 'wyższych, urzędników nie-' wczoraj na konferencji prasowej, że
micckich.
in.opuścił Polskę dyrektor bardziej niż kiedykolwiek przedtym
niemieckiego urzędu oświaty w Warsza odczuwa dzisiaj,że losy Francji zes
wie'^ Oskar Koch.
polone są z losami narodów sprzymie.
rzonych.
Dziś,kiedy osiągnęliśmy już
W _ ^hc 11 o _w ar s za ws k im
^całkowite zespolenie - powiedział gen.
WY'ORUOWANO 90 % ŻYDÓW
2,. Gaulle - niech mi wolno będzie
dc'
Londyn,4,VI, Z Polski" donoszą,że w złożyć hołd "7.Brytanii i Stanom Zjedr
czasie heroicznej obrony Żydów, w ghet noczonym.
to ‘warszawskim' zabito około 300 Niem ROZRUCHY W uiGENTYNIE
ców -i--raniono ponad 1000. Walki,które
rozpoczęły Się 16 kwietnia i trwały 6
Londyn ,4.11Z Nowego Jorku donotygodni,zostały zakończone. Prawdopo- szą,że w Argentynie w mieście Campo
dobnie w ghett o warszawskim zginęło 90 dcl Mayo, odległym o 25 km. od Buenos
Żydów. Tc same wiadomości podają,że Aires,wybuchła rewolta wojskowa.Zbun
do Polski przybywają‘pociągi, załadowa towanc oddziały atakują koszary.Uezć
-,-,ne Żydami' z Bułgarii. Kierowani oni są stnicy buntu żądają wolnych .wyborówm
- do' osławionego.obozu śmierci w Tremb- \1 zmiany polityki zagranicznej.
lince,gdzie znajdują się komory gazo- Q^rpy PODWODNE IDA NA DNO
M do masowych mordow.
---- 2----------- -/ MIN. STAŃCZYK W INDIACH
!n Lond^i.JŁ. Dzisiejsza prasa lon
--------- - ------------------------.
.
dynska podajc- wiadomość,ze w ciągu
Londyn,4, VI. ,v Przebywający w Indiach ima ja zatopionych zostało na Atlanty. minister opieki społecznej Stańczyk
;ku 30 niemieckich okrętów podwodnych,
przyjęty został przez wicekróla Indyj* = Liczba ta nic obejmuje okrętów podwo
Min.Stańczyk przeprowadził lustrację ;dnych,które poszły na dno na skutek
obozów polskich w India eh,w których
natknięcia się na miny.
znajdują się sieroty,żony i rodziny
,

/na linii kolejowej między Smoleńs
BOMBARDOWANIE PANTELARII I NEAPOLU
kiem a Briańskiem/. Korespondenci
Londyn,4.VI. Siły morskie i powie j wojenni wyrażają pogląd,że działania
trzne -sprzymierzonych prowadzą nieus | lotnictwa sowieckiego pokrzyżowały
tającą ofcnzywę przeciwko włoskiej ba j poważnie przygotowania niemieckie do
zie "obronnej na Morzu Śródziemnym - t ofenzywy lądowej, Na Kubaniu toczą
Pantelarii. Brytyjskie•okręty wojen- I się w dalszym ciągu zacięte walki na
ne znowu.dwukrotnie ostrzeliwały wys [ płn.wschód od Noworosyjska?gdzie Ro
pę vi środę wieczorem "1 wc-zora-j—w Acią s-j-ańic* nań.icrają na-'stanowiska nie
gu. dnia. Pociski_padły na urządzenia j
....... r
portowe i baterie-,nadbrzeżneo Obrona) mieckie.
była b;słaba,okręty brytyjskie nie po [ Ba i 9 2 gki
k 9 2 -1- 2 2
niosły żadnych szkód, V/ dniu wczoraj j o wielkich nalotach luftwaffe
szym silny nalot na Pantclarię prze I
Londyn,4.VI. Propaganda goebbclp row ad ziły, bomb owe c i myśliwce b omb a •. ;
rdujące sprzymierzonych. Wyspa Panto j sowska karmi ludność Rzeszy fantas
laria atakowana była, przez marynarkę j tycznymi wiadomościami na temat wic
brytyjską już pięciokrotnie - pierw- | Ikich nalotów na Anglię. Kłamstwa te
szy rpz w dniu 13 ma ja,następnie dwa | posuwane są tak daleko,że donosi się
razy w nocy z 30 na 31 maja i 31 ma- \ o ciężkim bombardowaniu Londynu w
uniach,v/ których nie zarządzano na
jer w ciągu dnia, .
Londyn,4.VI, Bombowce brytyjskie I wet w stolicy W.Brytanii alarmu lot
niczegoKomunikaty niemieckie ogła
typu 55 Wellington*5 bombardowały nocy
wczorajszej Neapole. Na port i okręg j sza ją również1że Luftwaffe posiada
przemysłowy zrzucono wielki ładunek | nowy typ samolotów,z którymi walka
bomb,wśród których znajdowały się 4- j dla myśliwców brytyjskich i antylop
tonówki. Obrona plot-była b.słaba. Z | rii plot, jest daremna. V/ rzeczywisto
wyprawy tej,podobnie jak z nalotu na j ści wypady nad Anglię podejmowane są
Pantclarię,powróciły wszystkie samo- j przeważnie przez myśliwce bombardu
jące typu Foękc-Wulff,które nic mo
loty sprzymierzonych.
gą
zabierać więcej jak pół tonny
Londyn4.TL, 'Amerykański minister i
bomb„
Od 1 stycznia w dwunastu tyl
wojny 3tims"on oświadczył,że na skutek j
ko
nalotaoji
na Anglię brało udział
nieustannych bombardowań Pantelariar .;
po
20
lub
więcej
samolotów. Ostatnie
Sycylia i Sardynia zostały już właś- j
*wielkie
^bombardowania
W. Bryt ani i
ciwie zneutralizowane jako bazy włos |
przeprowadzane
były
przez
zespołyprzc
kie. Marynarka sprzymierzonych na Mo
ważnie
7-u
maszyn,przy
czym
straty
rzu Śródziemnym bez przeszkód niemal ,
tych
(I
nic
do
strącenia
”
aparatów
wy
przerzuca się z jednego krańca na dnu |
nosiły
około
16
Londyński
fachowy
gi.
.....
[
tygodnik lotniczy ?? Aeroplane’5 stwicr
CZY TO COŚ PCK 023?
dza .żc w ciągu całego maja Niemcy wy
Londyn ,4,. VI, ‘W kołach politycznych [ słali nad Anglię liczbę samolotów
Londynu zwracają uwagę,że władze wło | równą połowic 2 ości maszyn,jakie w
skie zezwalają prasie na opisywanie \ ciągu jednej doby bombardują Niemcy
i tereny okupowane. Luftwaffe posia
olbrzymich szkód,wyrządzanych przez
da
obecnie około 2.000 bombowców,któ
naloty sprzymierzonych ,na wykazywanie
rc
mogą
zabrać łącznic ładunek 4.500
braku odpowiedniej obrony przeciwlot
ton
bomb.
Gdyby wszystkie te samolo
niczej,opisywanie ożywionych ruchów
ty,łącznic
z myśliwcami bombardują
marynarki brytyjskiej na Morzu Śród- |
cymi
skoncentrować
do jednego nalotu,
ziemnym i t.d. Podkreślanie tych wszy ।
to
mogłyby
one
zrzucić
6.000 ton
stkich okoliczności ma niewątpliwLc_ i
borib
.
czyli
mniej,niż
zrzuciły
samo
na celu wywarcie nacisku na Niemcy w I
loty
brytyjskie
w
ciągu
tygodnia
nakierunku dos tar.nenia Włochom posił • |
Zagłębie
Pjlh.r.y
0
ków dla obrony przed spodziewaną in- |
wazją. Dotychczas jednak wszystko
WOLSKA CHIŃSKIE IDA NAPRZÓD
wskazuje na to,że Hitler nic kwapi
Londyn., 4.VI. Wojska chińskie po
się bynajmniej z dostarczeniem Musso
suwają
się vj dalszym ciągu wzdłuż
linieniu jakiejkolwiek pomocy.
dolny "r zc.ki Tang-1ze,zbliża j ą c się
DxiLSZĘ_pZIAL.tkNIl_LOTNICZE_W_ROSJI
do głównej bazy japońskiej I-czang.
Londyn,4.VI_._ Na froncie wschodnim j Oddziały Czang Kai Szcka zagrażają
obie strony prowadzą w dalszym ciągu liniom komunikacyjnym, prowadzącym do
rozległe działania lotnicze o Tak po- tego miasta,,
Lpndyj i,4 VT_«. Woj ska amcrykanskic
dajc Moskwa *• na Kubaniu zestrzelono
oczyszczają
wyspę Attu z resztek nic
wczoraj jeszcze 23 samoloty niemiccdobitkow
japońskich.
Tokio ocenia o'kie,podwyższając straty,poniesione
fiojalniestraty
japońskie
poniesio
przez Luftwaffe od środy,do 209 ma- [
ne
w
walkach
na
wyspie
Attu
na 9
szyn. Lotnictwo sowieckie dokonało
tys.ludzi,,
•
.u
ciężkich nalotów ia Kijów i Rosławi

