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DEPESZA MARSZ. SMUTSA DO NACZELNEGO WODZA
Naczelny Wódz gen*Sikorski otrzymał następującą.depeszę od marszałka
Smutsa: "Dziękuję z głębi serca za cenne dla mnie życzenia i łaskawe wyra
zy. Proszę o przyjęcie jaknajszczerszych, wzajemnych dla Pana i Jego bohater
skiego cierpiącego Narodu. Smuts”.
INSPEKCJA SZPITALA WOJENNEGO PRZEZ NACZELNEGO WODZA
Dp. 9 b.m.w godzinach rannych Naczelny Wódz dokonał w towarzystwie dowód
cy A.P.na Wsch.gen.Andersa i szefa sztabu Armii gen.Rakowskiego inspekcji
Szpitala Wojennego w m.p.d-twa Armii. Gen.Sikorski kolejno zwiedził oddzia
ły kobiecy,pracownię bakteriologiezną,oddział chirurgiczny i wewnętrzny. W
rozmowach z długim szeregiem chorych Naczelny Wódz wypytywał szczegółowo o
warunki pobytu w szpitalu,o opiekę lekarską i personelu pomocniczego oraz o
stosunki rodzinne chorych,wykazując specjalne zainteresowanie dla chorych,
na choroby tropikalno. W czasie zwiedzania Szpitala wręczono gen.Sikorskie
mu jednodniówkę Służby Zdrowia,wydaną w okresie zwalczania tyfusu.
Przed opuszczeniem Szpitala Naczelny 'Wódz złożył na ręce jego komendanta
podziękowanie dla całego personelu lekarskiego i pomocniczego za jego pracę
pełną poświęcenia mimo trudnych warunków pustynnych oraz za doskonałą orga
nizację i wzorowy porządek w Szpitalu. W rozmowie z przełożoną sióstr szpi
talnych gen.Sikorski żywo interesował się warunkami ich pracy i wyraził im
pełne uznanie za ofiarność oraz właściwe i uczciwe podejście do chorych.
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Dn.8 b.m.Naczelny Wódz w towarzystwie gen. Andersa, gen.Tokarzewskiego,
gen.Klimeckiego,gen.Rakowskiego,ks.biskupa poiowego Gawliny,gen.Bohusza-Szy
szko i gen,Odzierzyńskiego oraz wyższych oficerów brytyjskich,amerykańskich
i polskich udał się do miejsca postoju Dywizji Karpackiej.
Na obszernej płaszczyźnie okolonej wzgórzami stanęły w długich szeregach ;
spieszone oddziały dywizji. Na prawym skrzydle kompania honorowa ze sztan
darem, ofiarowanym .swego czasu przez społeczeństwo polskie w Palestynie Samo
dzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, Naprzeciwko trybuny ustawiły się
delegacje szeregowych i oficerów wszystkich oddziałów Armii Polskiej na V^ch.
Po prawej stronic trybuny zajęli miejsca oficerowie misji brytyjskiej.
Po odebraniu raportu od gen.Kopańskiego Naczelny Wódz w otoczeniu dowód
cy Armii gen.Andersa,szefa sztabu Naczelnego Wodza gen.Klimeckiego i.gen,Ko
pańskiego,dokonał przeglądu zgromadzonych oddziałów i dclcgacyj,objeżdżając
przy dźwiękach hymnu narodowego szeregi w wozie bojowym.
Nastąpił uroczysty moment dekorowania przez Naczelnego Wodza Polskich Sil
Zbrojnych Krzyżami 'Walecznych czterech Oficerów misji brytyjskiej,którzy
brali udział w działaniach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w okre
sie jej walk w pustyni libijskiej. Po dekoracji wojska sprezentowały broń,
a orkiestra odegrała hymn brytyjski.
.
.
.
Wódz Naczelny w towarzystwie Gcncralicji udajc się następnie na trybunę,
gdzie przed mikrofonem staje dowódca A.P.W. gen.Anders i wygłasza przemówić
nic /tekst przemówienia podadzą "Orzeł Biały” i "Kurier Polski”/. Po przemó
wianiu gen. Anders poda je oddziałom komendę: "Baczność! Prezentować broni "po
czym wznosi okrzyk:"Naczelny ’Wódz gen.Sikorski niech żyjc!". Okrzyk ten,trzy
krotnic powtarzają zebrane oddziały,a orkiestry grają hymn na rod owy,
Z kolei do mikrofonu podchodzi Naczelny Wódz,wygłaszając dłuższe przemo- .
wicnic/mowę poda w całości "Orzeł Biały" i "Kurier Polski"/. .Mowę swą koń
czy gen.Sikorski okrzykiem na cześć Rzeczypospolitej Polskiej i Jej Prezy
denta. Okrzyk ten powtarza całe wojsko,orkiestry znów grają hymn narodowy.
Wódz Naczelny rozmawia jeszcze chwilę,po czym,żegnany marszem Brygady Kar
packie j , od jeżdżą do kwatery dowódcy Dywizji.
#
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Podczas obiadu gen.Kopański wygłosił przemówienie,w którym oświadczył m.
in.:"Witając Pana Generała dzisiaj w imieniu D.3.K. melduję Mu,że jedynym
celem jej żołnierzy jest walka o wyzwolenie Ojczyzny i zapewniam Go, ze

D.S.K. nie zejdzie nigdy z obranej drogi obowiązku żołnierskiego.
Brytyjski gen.Way wzniósł toast na cześć Rzeczypospolitej i Jej Prczy’der
ta,a gcn.Kopański - na cześć Króla Jerzego VI i Prezydenta Stanów Zjcdn.
Po obiadzie gen.Sikorski wraz z towarzyszącymi Mu osobami udał się na**
zorganizowane przez Dywizję ognisko żołnierskie9 na zakończenie którego
gen.Kopański jeszcze raz wyraził vj imieniu wszystkich żołnierzy podziękowa
nic za odwiedzenie Dywizji„wznosząc gromki okrzyk na cześć Wodza Naćzclncgc
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Londyn- 9 0 VI o M arynarka brytyjska
Londyn,9QVI, W ubiegłą niedzielę
przeprowadziła najcięższe z..dotychcza.i brytyjska flota rozpoznawcza wylądo
sowych bombardowanie Pantclarii.W dziu j wała na wyspie Lampedusa i wykonała
łaniach wzięły udział liczne okręty
[zlecone zadanie. Okręty brytyjskie
wojenne,wśród nich krążowniki i kontr nic poniosły żadnych strat,w działa
torpedowce. Rezultaty bombardowania
^niach zginęło 2-ch żołnierzy sprzybyły zadawalające. Artyleria nadbrzeż .[mierzonych,
na stawiała niezbyt silny opór.Okręty ;
Londyn,9.VI. Wiadomość o desancie
brytyjskie nic doznały żadnych uszko- ! sprzymierzonych na"-wyspie Lampedusa
dzeń ani nic poniosły strat w ludzicch. : podawana była wczoraj szereg razy
Poza atakiem z morza Pantclaria bomba j przez Rzym i Berlin. Włosi ogłosili
rdowana była szereg razy przez Lotnie ; w tęj ąprawic kilka komunikatów; w
two brytyjskie zarówno w nocy z ponie ■ jednym z nich podali,że za topiona ki
działku na wtorek,jak i w ciągu dnia |k.u okrętów brytyjskich. Berlin twier
wczorajszego,
•
J d.z.ił5że ' desant dokonany został przez,
Londyn.9.VJc Radio rzymskie stwicr ; 5- kompanij commandos. Twierdzeniom
dziło dzisiaj z’c ataki morskie i po- | tyn; zadał kłam komunikat brytyjski,
wietrzne sprzymierzonych na wyspę Pan • stwierdzający,żc. Radowanie przeprown
tclaria osiągnęły punkt kulminacyjny c ,dziły wyłąęznic oddziały morskie i
W ciągu ostatnich 9-u nocy wyspa borni że okręty nic poniosły żadnych strat,
barć; cwana była bez przerwy. Speaker
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rozgłośni rzymskiej oświadczył, żc‘ coze
kiwać należy próby lądowania wojsk
L.cndvn^9_<,VI^ W ciągu doby ubieg
alianckich na Pantclarii.
łej Lotnictwo sprzymierzonych z baz
: płn0afrykańskich .Malty i Środkowego
291_TX3tJĘŃ0ęrO-T®iI§ES.-y ; Wschodu bombardowało Sardynię,Sycylie
Londyn, 9LVJ , V/ Londynie ogłoszono ' óbickty kolejowe w płd.Włoszech oraz
d ż is Urzęd owo , ze * ogól na 1 i c żb a Ni cme ów !atakowało żeglugę n-pla na Morzu Egp,
i W1 ochów-'wziętych do. niewoli w kampa [skim i u wybrzeży zachodniej Grecji,
nii tunizyjśkiej5wynósi 291 tysoludzl> i Na Sycylii zbombardowano m.in.MessyPodana wczoraj przez Churchilla licz |nę, gdzie w czasie ciężkiego nocnego
ba 248 tys.odnosi się do jeńców„wzię i nalotu zrzucono znaczny ładunek benb
tych do niewoli w głównym natarciu.li i na przystań promu i stację kolejową.
cząc od 5 maja» Uprzednio dostało się Z działań nic powróciły 2 samoloty
do niewoli 43 tys,jeńców.
sprzymierzonych.
P_W_Ą__O_S_T.R_Z_Ę_Ź_Ę_N_I_Ą
wanic wszystkich osób,zatrzymanych
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kupowanych.
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trzcżcnic?że użycie przez kogokolwiek
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sprzymierzonych. W związku z tym min.
Eden,odpowiadając dziś na interpelację ików oddziału.-Amerykański minister'.
'V izbic gmin?ostrzegł przywódców wojs ,marynarki oświadczył,że na płd. zacho
wych i politycznych Niemiec ,że będą hlnim Pacyfiku skoncentrowane zostały
siły, dc największych działań od po
oni osobiście odpowiedzialni za trakto czątku
wojhy."

