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Dziś: Jana... Jutro: Zielone Świątki* Mope) Sobota, 12 czerwca 1943 r,N, 270
NACZELNY_WÓDZ_W_BAZIE I w ETAPACH ARMII

. Naczelny Wódz gen.Sikorski w towarzystwie dowódcy A.P,W» gon.Andersa cór
ki swej p,Lcsniewskicj,szefa sztabu Naczelnego Wudza gen,KIimeckiego i płk,
dypl .Mareckiego przybył dnia 11 b„mcw godzinach popołudniowych samolotem do
miejsca postoju Bazy i Etapów Armiic Po powitaniu na letnisku przez gen,Jó_ zefa yiatra i wyższych oticcrów Naczelny Wódz wraz z otoczeniem odjechał sa
mochodcm do swej kwatery.
PANTELARIA

w._r$kąch

SPRZYI4IERZ0NYCH

.L-łDclyn^llj^YI^ Wyspa Pantclaria,wysunięta na południc baza obronna Włoch,
znajduje się w rękach sprzymierzonych! Wiadomość tę podał dzisiaj w godzi
nach popołudni owyvh specjalny komunikat kwatery głównej wojsk sojuszniczych
w Afryce.Pin. $ ten sposób wojska alianckie stanęły po raz pierwszy na zieWmi włoskiej,Pantclaria bowiem no leży administracyjnie do właściwych Włoch,
Mimo rozkazu Mussolinicgo obrony do ostatniej kropli krwi - załoga Pantclarn poddała się bezwarunkowo sprzymierzonym dziś o godz0ll045. Poddanie się
wyspy poprzedziło nieustanne bombardowanie jej przez wielkie formacje samo
lotów sprzymierzonych i ostrzeliwanie przez okręty wojcnnco W ostatniej fa
zie walk myśliwce niemieckie i włoskie stawiały''dosyć silny opór,który kosz
uował lotnictwo osi 78 zestrzelonych maszyn i nic zapobiegł niszczącym dzia
łaniom połączonych sił morskich i lotniczych aliantów. Straty sprzymierzo
nych w tym decydującym ataku wyniosły 12 maszyn.
Londyn,11^VI^ Korespondent radia
rzonych zwiększała się z dnia na
brytyjskiego ta"k opisuje zdobycie Pan j dzieńsmyśliwcc z Sycylii nic mogły
' tclarii przez sprzymierzonych j 0 godz. ; zapewnić.wyspie należytej obrony na
11O45 na lotnisku ukazał się jako znak . skutek miażdżącej przewagi lotnict•poddania biały krzyż,zaś na wzgórzu
; wa alianckiego,
sygnałów w pobliżu lotniska wywieszona
.Lendy n.^l1»VI Do wybuchu obecnej
została biała flaga. Pierwsze oddziały | wojny pancwa-'
przekonanie,że przy
wojsk sprzymierzonych lądowały na wys j bombardowaniu wybrzeża przez okręty
pic z barek inwazyjnych o godz0120Nic | wojenne przewaga jest zawsze po stro
wszystkie oddziały włoskie wiedziały
| nic obronyo Obecnie współpraca, lotjeszcze o decyzji dowódcy załogi co do I nictwa z marynarką zrewolucjonizowa
kapitulacji,stawiały one pewien opór, i ła ten pogląd, okazuje się bowic-m,że
któi'57 nic opóźnił jednak lądowania
| siły powietrzne są w stanic osłaniać
wojsk alianckich. Pierwszy obiekt za j skutecznie działania marynarki i ceł
jęty został o godZol20220 Ląc wanic o- • kowicic- dezorganizować obronę,
słaniała brytyjska marynarka wojenna
Lń.nŚya.?_iij VI» Pantclaria, na żywa wyspa zablokowana była przez krążowni i na"Maltą Mussólinicgo" znajduje się
ki i kontrtorpedowce.
j w odległości około 10C km. od SycyLondyn? 11 <, VI, Zajęcie Pantclarii
\ lii i 80 km,od wybrzeży Tunisu.Mimo
stanowi pierwszy w historii wojny fakt ; niewielkiego obszaru/okóło 100 km.kw>
zdobycia twierdzy obronnej przez lot
■ wyspa posiada doniosłe znaczenie
nictwo, Mussolini budował umocnienia
1 strategiczne. Po zajęciu Pantclarii
na Pantclarii w ciągu 7-u lat - siły ; sprzymierzeni panują, całkowicie nad
sprzymierzonych w ciągu miesiąca dopro ; cieśniną.Sycylijską. Wyspa stanowi
wadziły do kapitulacji wyspy, Na Pantc , odskocznię do jeszcze skutccznicjlarii znajdowały się doskonale ukryte | sgych niż dotychczas ataków na Sycy
wśród skał stanowiska ciężkiej artyle 1lię i Włochy. Port dajc możność zarii, wyspa posiadała jedno z najlepszych 1 k ^twiczania mniejszych okrętów wojen
lotnisk z podziemnymi hangarami. Piano ńych. .
we działania lotnictwa i marynarki
Londyn,,11 aVIr Do wieczora radio
sprzymierzonych niszczyły kolejno sta Włoskie nic podało wiadomości o pod
nowiska .artyleryjskie,następnie uczycaniu się Pantclarii twierdząc, że za
•niono lotnisko prawic niezdatnym do uroga odrzuciła dwukrotne wezwanie do
’żytku, zniszczono na nim większość samo' kapitulacji^ Ogłoszono natomiast,że
lotów i zatopiono wszystk _c- niemal owyspa bombardowana była przez 1000
kręty w porcie. Siła ataktw sprzymicsamolotów
■.mierzonych.

Londyn,11.VI, Dziś w dniu zdobycia ; łono 4 maszyny n-pla.3 samoloty soPantclarii przez aliantów mijają rów- i jusznie ze nic powróciły do baz.
'no 3 lata od -chwili. gdy na Maltę spa j W ROSJI WCI4Ż WALKI LOTNICZE
W
dły pierwsze bomby. Nastąpiło to naza
jutrz po przystąpieniu Włoch do wojny.
Londyn„ 11B VI Po dwuch miesiącach
Od tego czasu Malta przeżyła 3„300 na ciężkich "walk" lotnictwo sowieckie ulotew,na.wyspę spndło 16 mil.kg.bomb,
zyskało przewagę.; nad niemieckimi si
które zniszczyły bądź uszkodziły
łami powietrznymi ra JCubaniu» Rosja24.174 budynki. Wiele nalotów na Mal j nic w dalszym .ciągu atakują lotniska
tę przeprowadzonych było z Pantclarii, i bazy zabp^tt.zypi.c.wc Niemców za li
Obecnie lotnictwo Malty brało udział
nią frontu środkowegoo W działaniach
w zadaniu Pantclarii decydującego cio lądowych nic zaszły żadne ważniejsze
su,a ponadto bombarduje ono stale Lam zmiany.
'• :
pedusę,Sycylię i same Włochy. Wczoraj
. myśliwce z Malty bombardowały obiekty Ml DALEKIM WSCHODZIE
na Sycylii,zrzucając znaczny ładunek
Londyn.,l2(._VT1 Na płdo zachodnim* Pc
bomb na fabryki,składy amunicji,urzą
] cyfiku lotnictwo amerykańskie dokonc
dzenia kolejowe i lotniska. Również w
i ło jednego z najcięższych nalotów,
nocy bombardowano znowu* Sycylię i o- I którego obiektem była baza japońska
bickty w południowych, Włoszech. Samo I Raba ul na Nowej Brytanii. Trzy lotni
loty z Malty zestrzeliły w ciągu osta ska bombardowane były w ciągu 2/2 gotnicj doby 2 maszyny n-pla.
■ dżin przez uiclkic formacje nlatająI
cych fortec*' i t;Libcratorów”.0
CięŹKIE ZADANIE MARYNARKI/WŁOSKIEJ
J dowąno także -szereg obiektów japMs
Londyn,11.VI, V/ miarę rozwoju sytu Lkich w. Burmico
acji v/ basenie śródziemnomorskim^Nicm
Londyn ?,12
J ska ma r s z. 0 za ng
cy wywierają na Mussolinicgo nac’sk w kKai Szoka poczyniły dalsze postępy v
kierunku wzmożenia działań włoskich
: natarciu na woźny port Sung-tze nad
okrętów wojennych. Minister^marynarki rzeką Yahg-tzc. Chińczycy-żlikwidowc
adm^Riccardi. oświadczył dziś w Rzymie,j li silne oddziały japońskie.
że marynarka włoska gotowa jest do
.przeciwstawienia się sprzymierzonym. I ^2YJigęZTJMMjM£_A_P0L3^
Jednocześnie jednak stwierdził..że dys
Londyru
Ojciec Święty złoponuje ona niezbyt wielkimi siłami i i żył nowe dowody miłości i troskliwo'
że walka będzie trudna wobec udziału ■ ci do narodu polskiego. Po nadaniu .
po przeciwnej stronic floty amerykańs I przed kilku dniami przez radio watyklej...
| kańskie w języku niemieckim. przemów:
• Londyn,. 11 ,VI> Ambasador niemiecki , nia Papieża dc1 kolegium, kardynałów^
:w Rzymie Mackens en odbył wczoraj kon /którym 0jc"
' ty podkreślił wic
ferencję z Mussolinim. Komunikat poda ■ kie cierpienia-narodu polskiego',wcz*
je,że tematem narady były ogólne spra raj radio watykańskie nadało w j"ęzywy,związane z prowadzeniem wojny*
1 ku holenderskim komunikat o sto-sun| kadr między Polską a Watykanem.W zw:
LOTNICTWO
zku z mianowaniem przez Papieża art
;
bisioupa
Gudfrcya "przedstawicielem d;
Londyn, 2,1VVK VI dniu wczorajszym w
go d z i na *c hi p o p o ł ud n i owy c h polskie dywi . plomatycznym-Watykanu przy rządzie
zjony myśliwskie przeprowadzały zago polskim komunika-t stwierdza; Stolica
ny lotnicze nad terenami okupowanymi; LLpost : Iska; którą łe ;zr 2; Polską tak
Inny dywizjon polski osłaniał wyprawę | silne i serdeczne więzy .uczyni wszy:
bombową.. Sam bioty polskie zaatakowane • tko co w Jej moć-ygaby więzy to zacit
zostały przez 25 ?’Focke Wulff5ów-190V i śnić jeszcze b -.rdzicj„ i utrzymać n?
Lotnicy polscy zestrzelili^3 maszyny^ | przyszłość. '/^.. Jń.
niemieckie na pewno ,.a prawdopodobnie
| W KILKU
3 L 0 W A 0 .H
strącili również dalsze dwie.
VI Niemczech zarządzono rejestrach
wszystkich mężczyzn w wieku-47-49 k
BOMBOWCE .AMERYKAŃSKIE NAD NIEIvIC AMI
jktórzy nic pełnią jeszcze służby wo
Londyn,11.VIo‘Dziś w godzinach po
| skowc jo
VI u..lardii Niemcy rozpo
południowych wielkie formacje ciężkich :częli przeprowotdzać zabiegi steryli
bombowców amerykańs kie n dokonały nalo
[oyjne na.żydach. Lekarze holcndcrsc
tu na ,płn.zachodnie Niemcy.Szczegóły
jodmawiają-udziału w tyci zabiegach,
bombardowania nic zostały jeszcze og
Iwładze kościelne ogłosiły zbiorowy
łoszone.
| protest;. •- V/ V/aszyngtonic ogłoszeń
Londyn,11,VIo Brytyjskie myśliwce
obszerny plan p mocy dla
ropy ?któ'
bombardujące dokonały wczoraj nalotów iI ry
obejmie dostawo1 .-.ywnośc i . odzieży
na północną Francję i Belgię,ponad to
'i lekarstw' cr z b dcwvę domów naty .-h
zatopiły 3 uzbrojone trawlery niemieo
'miast po oa:-/crodzeniu krajów ełupow
kie u wybrzeży holenderskich. Zestrzc
nych.

