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NAO^^YJWODZ^NA^OWICZENLACH^W^DYVIZJI^KARPACKIEJ
Siódmy, dzień swego pobytu w Armii Polskiej na WŚćiićdzic Naczelny 7/ódz
spędził w towarzystwie gen.Andersa,gen.Karaszewicz-Tokarźewskiego,gen.Kldmcckiego,gen,Rakowskiego,gen.Bohusza-Szyszko oraz wyższych oficerów brytyj.
skich i polskich na ćwiczeniach bojowych w Dywizji Strzelców Karpackich.
0 godz.9.15 gen.Sikorski przybył do rejonu ćwiczeń na główny punkt opatruhkowy,gdzie powitał Cło gen,Kopański,składając meldunek. Po przywitaniu
się z oficerami dywizji oraz oficerami brytyjskimi Naczelny Wódz obecny
był przy pokazie prac lekarzy i sanitariuszy.
Z punktu opatrunkowego gen.Sikorski udał się ho miejsca postoju dowódz
twa ćwiczącej brygady,gdzie zapoznał się z założeniem ćwiczeń,poczym,prze
jechawszy wraz z otoczeniem wzdłuż stanowisk artyleryjskich,zatrzymał się
na punkcie obserwacyjnym jednego z batalionów .którego dowódca przedstawił
Naczelnemu Wodzowi sytuację bojową swego oddziału. Gen. Sikorski zadawał po.
Szczególnym dowódcom pytania. Odpowiedzi .świadczyły o wysokim poziomic wysz,
kole-n la.
Około godz.ll-tcj Naczelny'Wódz udał się .na wysunięty punkt obserwacyjny,
skąd śledził przebieg ćwiczeń,w szczególności,natarcia,wspartego silnym og
nicm artylerii,moździerzy i broni maszynowej. Oddziały nacierające napotka
ły na drodze na pola minowe i zasieki z drutu,przystępując niezwłocznie do
rozbrajania min i usuwania napotkanych przeszkód. W miarę zdobywania punktów
oporu nieprzyjacielskiego podjeżdżały działka ppanc„dla zwalczania czołgów,
względnie gniazd karabinów maszynowych. V/ końcowej fazie ukazały się na le
wym skrzydle carfiery dla wsparcia pościgu za wycofującym się nic przyjacie
leni.
Ćwiczenia odbywały się na terenie,przez który ongiś kroi perski Dariusz
III.uciekał przed pościgiem wojsk Aleksandra Macedońskiego-.
Naczelny Wódz z żywym zainteresowaniem śledził przebieg ćwiczeń,a przed
swym odjazdem wyraził na ręce gen.Kopańskiego podziękowanie i uznanie dla
dywizji jako doskonale wyszkolonej jednostki.
Algierze i Tunisie miała na celu os
£dpowiGdź_królą_icrgcgo_yi
tatnią inspekcję przygotowań do udc
NA_ ŹYCZENIA_NAOZELNEG0_WODZA
rżenia na fortecę europejską. Następ
Król Jerzy VI przesłał Naczelnemu . nym etapem - piśze -Times" - będą „
Wodzowi gen.Sikorskiemu następującą
działania wojenne. .
, .
depeszę:"Bardzo serdecznie Iziękuję
L_ondyn.7,VT.e Szef sztabu armii aWaszej Ekscelencji za życzenia,któro
merykańskiej gcn.Marshall,który przy
.zcchciał Pan przesłać w imieniu włas ’ był z Churchillem z Waszyngtonu do
nym i Polskich Sił Zbrojnych z okazji [ Algieru,pozostaje Jeszcze w;Afryce.
moich urodzin. Podzielam Pańskie prze | Płn.,gdzie odbywa narady z .dowódcami
,konanie,że ostatnie zwycięztwa,odnie brytyjskimi i amerykańskimi, z Przy'
sione przez moje armie i przez armie i tej" okazji podkreśla ją,że w ofc'nzywie
z nimi sprzymierzone,są niechybnym
na Tunis brała udział tylko część
zwiastunem' całkowitego i ostatecznego j znajdujących się w Afryce wojsk ame
triumfu sprawy Zjednoczonych Narodowi j rykańskich, a’mianowicie V armia; po
George R.I,"
I zostało oddziały amerykańskie od ctwi
li lądowania w Afryce ,t.j.od listo
Doniosłe narady w Londynic_i_Afrycc
pada ub.r.,odbywały nieustające sźko
PRZED _ IWAZ J^_ ĄLIANT ÓW_NA_ KONTYNENT
lenie,które zostało' już zakończone,.
Bagdad , 7, VI, W kołach wojskowych
Londyn, 7, VI,t Pr cmi er Churchill odby j
panuje
przekonanie,że gcn.Marshall
wa w Londynie nieustające narady z
obejmie
dowództwo armii inwazyjnej,
członkami rządu brytyjskiego i dowód- j
zaś
zastępcami
jego będą. gen.Alcxancami armii,sił morskich i powietrznych.:
i gen, Eisenhower, Gcn.Montgomery Konferencje te łączą się bezpośrednio j der
zatrzymać
ma podobno nadal dowództwo
z rozmowami,przeprowadzonymi przez
armii brytyjskiej.
Churchilla w Waszyngtonie i Afryce BnJ VIII
Londyn ?7?VI, Pobyt gcn.Marshalla
Dzisiejszy "Times" piszc: Nie" ulega
w Ąfrycc Płń,wywołał wielkie zaniepo ,
wątpliwości,że wizyta Churchilla w
kojenie w Beri lnic i Rzymie.

Londyn,7.71. Dowódca marynarki a- iW ciągu trzech miesięcy
mcrykanskicj w '//.Brytanii przeprowa [ si/a MIL.KG.BCMB SPADLO NA EUROPĘ
dził: inspekcję całej podległej mu. Ho
ty.
Londyn, 7 ^71 o W ciągu 3-eh ostat*
!
nich
miesiłby Raf zrzucił na Niemcy
W basenie śródziemnomorskim
ii kraje okupowane 31/2 mil™kg0bomb,z
jtego w marcu 8 mil „ kg.,w kwietniu
Londyn,7,71, Główne ciosy lotnic 111 miloi w maju 12'/2 miiokgobombo Z&
twa sprzymierzonych w basenie środzie :źródeł szwedzkich i szwajcarskich
donoszą o olbrzymich zniszczeniach,
mnomorskim skierowane były w ciągu
dokonanych
w szczególności w Zagłę
ostatniej doby przeciwko Pantelarii
biu
Ruhry.
W ostatnich nalotach zni
i przystaniom promu,łączącego Sycylię
j
szczono
m.in;w
Duisburgu 4 główne
ze stałym, lądem włoskim. Pantclaria
obiekty
wielkich
stalowni,uszkodzo
bombardowana była szereg razy w nocy
no
port
rzeczny
,
handlowa
część mias
z soboty na niedzielę i w ciągu dnia
ta
leży
w
gruzach;
w
Essen
zbombardc
wczorajszego; nad wyspą zestrzelono
wano
dalsze
zabudowania
zakładów
M?u
8 myśliwców n-pla,z nalotu nic powró
ppa;
w
Dortmundzie
legł
w
gruzach
cił 1 samolot sojuszniczy. Około 50-u
ciężkich bombowców amerykańskich typu główny dworzec kolej owy i zniszczo
no elektrownię; w Bochum"spalono
’’Liberator” bombardowało Mcssynę na
]
Sycylii,ora z San Giovanni i Reggio di dworzec -osobowy i -towarowy, Najwięk.
Calabria na południowym cyplu 7/łoch. szc-spustoszenie wyrządzi a powódź
W Kcssynic bomby padły na urządzenia Inawskutpk przerwania tam?która zala
porto'\#c,koszary i zbiorniki paliwa,w la -liczne fabryki,kopalnie,zniszczy
ła obiekty' kole jowe . oraz spowodowaSan Giovanni zbombardowano przystań
ła wybuchy kotłów? i wielkich pieców.
promu,a Reggio di Calabria zrzucono
bomby również na przystań promu i w ^Ą_ródNClĘ_RO^JSK^ ~
pobliżu samego promu.*Z .pośród 30-u
Lend yn_Ł 7» VL, M o s kwa poda je, że w
myśliwców niemieckich,Które wystarto
wały do walki, Amerykanie zestrzelili i ciągu 3-ch ostatnich miesięcy Luft
8 maszyn, Wszystkie ’’Liberatory” po^_ waffe straciła na froncie wschodnim
wróciły do baz. V/ innych działaniach ‘5 tys0samolotów™ W ubiegłym tygodniu
zestrzelono jeszcze 3 maszyny osi,tak i zestrzelono w Rosji 752 maszyny nic
micckic1, straty sowieckie wyniosły
że łączne straty n-pla w ciągu doby
^212
aparatów, W działaniach lądowych
wyniosły 19 samolotów,
:
nic
zaszło nic godniejszego uwagi™'
Londynr7,71. Brytyjskie okręty pod
;
Komunikat
nowiecki donosi o udarcmwodne przeprowadzają rozległe działa
^nicniu
dwuoh
kolejnych prób nicmicc
nia na wodach włoskich. Poza zatopić
kich
sforsowani?
Diraca pod Lisiczań
nicm ostatnio 6-u statków i uszkodzę
skicm.oraz
o
odparciu
natarcia nicnicm 2-ch - ostrzeliwały one wybrzeża
;micckicgo
w
rejonie
Siewska,
Włoch i po raz pierwszy lotnisko i
port Calvi na Korsyce.
iG E .8 T .A P 0. W_ C '£ G I N Ą
POHUHE_WIĘŚCI_Z_WŁ0CH
Londyn, 7g71Z Polski donoszą,że
Londyn,7.71., Ze źródeł neutralnych ;W okresie od 28 kwietnia dc 8 maja,
donoszą,że całe Włochy żyją pod -zna i zabito 5-u urzędników niemieckich,
kiem oczekiwania inwazji sprzymierzo ; którzy', jak podają- nekrologi nicmicc.
nych. Hitler wywiera na Mussolinicgo \ kie,^zginęli w tragicznych wypadkach
silny nacisk w kierunku bardzic.j. ak ; za Rzeszę i fuhrera”. .Polska prasa
tywnego użytkowania floty włoskiej. ^podziemna zapewnia, że' takich wypadKoła niemieckie w Rzymie podkreślają [ ków będzie coraz więcej ,a wkrótce spotka w Polsce wszystkich Niemców
’’tragiczne następstwa bezczynności
i jeden wielki tragiczny wypadek.
włoskiej marynarki”.
Londyn,7.71, Korespondent jednego
Londyn., 7. Tik Ze źródeł • szwedzkich
z dzienników tureckich donosi,że wśród ^donoszą,że w ciągu ostatnich 4-ch
miesięcy zabito w Europie; 500 gesta
wojsk włoskich w Grecji szerzą się
•nastroje antyfaszystowskie. Do oddzia p owe ów.
łów poprzydzielano agentów dla dcmas
kowania”nieprawomyślnych”. Rezultatem :W K I L K. U ,S Ł 0_W ACH
•ich działalności jest zniknięcie wie
Ostatnie wiadomości z Argentyny
lu oficerów i żołnierzy. Ten sam ko poda ją, że gcn-,RawTson v?66cc trudności'
respondent podaje,że wojskowi włoscy w skompletowaniu rządu zrezygnował
w Grecji zaopatrują się w ubrania cy ze stanowiska prezydenta,które objął
wilnc,aby przebrać się w nic w chwili gen.Ramirez,inicjator przewrotu,jaki
inwazji sprzymierzonych.
doprowadził do obalenia przychylnego
Londyn;7,71, Sprawozdawca rozgłoś osi rządu Castiglio3 •- Do
Brytanii
ni rzymskie j omawia ł we zoraj obszer przybył wielki kontyngent lotników
nie ciężkie walki,jakie toczą wojska amerykańskich
1 Litwie wzmogła sk
włoskie od 2-ch lat na Bałkanach.
znacznie fala teroru niemieckiego.

