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WÓDZ _OPtTŚCIŁ_ IRAK

. Bagdad ,17^VI.Dziś .o godz. 7,3.0 rano Naczelny Wódz ,-gcn.Sikorąki opuścił
•Bagdad. Na lotnisku, żegnali Nac-zc Ino go Wodza : dowódcą Armii Polskie j na
■; Wschodzie gen.Anders, min.Malhomme, biskup połowy'ks. ^Gawlina,przedstawicie
le rządu irackiego i miasta Bagdad,dowódca Paiforce’u gen.T’oWna^l oraz wy
-r żsi oficerowie brytyjscy i polscy. Miejdea w samolocie obąk ..Naczelnego Wp
dza zajęli:- gen.Klimccki.,płk.dypl.Marecki,p.Leśpiowska,płk,Cazalet oraz
sekretarz i adiutant gen.Sikorskiego. Naczelny" WÓdz udaje się do Syrii.
.-..gdzie będzie konferował z ministrami pełnomocnymi Rzeczypospolitej na Śród
i'."kówym Wschodzie.
>
< ™$Ł_^NGLII_W„ĄFRYCĘ_I_GIBRALTARZE . . iAMB.-RCMER DELEGATEM NA SRODK.WSCHÓD
- L.ondyn^l7rVI^ Król Jerzy VI w cza ■
‘ Ba
gdad ,17,
I._
Bagdad
,17,V
VI
.- i.Polska
Agencja Tele
.<■ sic. śwego pobytu w Afryce Płn.odbywa
graf iczna* donos i, że; delegatem rządu
od soboty konferencje z dowódcami J.polskicgo
* - *
na.- środkowy:\Wschó.d miąnowa
wojsk sprzymierzonych oraz przeprowa-rny "został b.ambasador X"Rosji Tadeusz
.,d£a inspekcje sił lądowych, mor skiełr.
Romer, Uchwała w "sprawie -powołania
i powietrznych. Kroi zwiedził Obóz
| nQ to stanowisko gcn.Józefa Hallera
dlą-: 2ełhi,crzy:rckonwalcscąntów>9Pędfh \ została anulowana.
jąc wśród- ni eh- dłuższy- czas-. Król za- ( •
• "*.
< •
prosił na śniadanie/generałów) dc Gau j NALOT BOMBOWCÓW .RAFu NA KOLONIE
lie,Giraud i Catroui; Żołnierze- ami j
Lohćlynt17.VI> Lotnictwo brytyjskie
sojuszniczych,.! mic jscowa: ludność wi
iszęstą
noc z rzędu bombardowało dziś
ta.j ą' m ona r c h ę z' wielkim" c nt uz j nzmem,
niemieckie 'obiekty przemysłowe .Doko
Londyn,17.VI. Wd- wtorek król Jerzy
nano ciężkiego nalotu na Kolonię?
VI odbył inspekcję floty brytyjskiej
i amerykańskiej.natmorzu Śródziemnym. czwarte pod "względem "wielkości mias
to Rzeszy. Bombardowano również inne
Zwiedził szereg wielkich jednostek -'obiekty w Nadrenii. Tej samej nocy.
morskich,wszedł na pokład kilku- okrę
|brytyjskie, myśliwce bombardujące do
tów podwodnych. Król złożył hołd ma
j konały lotów patrolowych nad. Belgiąrynarce handlowejsktóra tak wydatnie
•i Holandią,. Z działań tych nic.powró
współpracuje z flotą wojenną sprzynie ; ciło 1.4 bombowć.ów ’i 1 myśliwiec.
rżanych.
.
;
Londyn,17.VI, MyśJ-iwc.e lotnictwa
-.Londyn ,17.VI. Dziś po południu
(królewskiego przeprowadzały dziś' od
Jkról^ Jerzy VI przybył z" Afryki do Gi (rana działania nad Europą. Ze^trzelo
brał*aru,gdzie dokonał inspekcji for
(no 6 a pa r a tgw' ą- pl a;kpsz t pm J od nc j
tccy i był obecny na ćwiczeniach bo(ma sz yny własne"jr ■ Również żzi h "rano
, jowych wojsk sojuszniczych.
• /
j inne eskadry samolotów brytyjskich.
Londyn--, 17, VI, Wizyta, króla. angiel I'nic ponosząc żadnych'-strat uszkótizi- ■
skiego w Afryce Płn. przyjęta, została
2 wielkim uznaniem przGz"ópinię wol3 statki niemieckie w pobliżu brzc.
nej Francji. Speaker radiostacji AlzatokiJ
n '' “
P°

gier mówił dzisiaj; "Walcząca Francja,
imperium i ziemia macierzysta z rado
ścią witają ponownie króla angielski-e
go na ziemi francuskiej. Jest to is
totnic powrót,gdyż przybył do nas
r
przecież ten sam król,który witany
był entuzjastycznie w Paryżu, w kwic-t
niu 1938 roku,’’Również opinia amery
kańska i innych krajów zamorskich- z
uznaniem podkreśla przybycie króla je
rzego VI do Afryki. Jeden z dzienni
ków nowojorskich piszo:’W hołdzie,
składanym mu przez -armię amerykańską,
król angielski dopatrywać się może .
* zaczątków-nowej jedności^zapoczątko
wanej na polu -walki.

j
n
^ronąa:.
.
I w BASENIE ŚRÓDZIEMNOMORSKIM

.

Londyn,17.VI, Wobec nicpomyś1nych
warunków atmosferyeznych 1otnietwo
sojusznie ze,działające z bax płn.afry
kańskich,ograniczyło się do lotów pa
tropowych i rozpoznawczych. Myśliwce
dalekiego zasięgu z baz na Środkowym -■
Wschodzie atakowały nadal żeglugę
n-pla i zatopiły 3 dalsze statki.W)zo
raj wieczorem samoloty z Malty bom
bardowały Comiso na Sycylii i obiekty
transportowe w południowych Włoszech,
Lotnictwo alianckie nic poniosło w
tych działaniach żadnych strat.

■ słów wywołało w prasie niemieckiej i
| włoskiej zamknięcie granicy syryjsko,
[tureckiej. jSfery wojskowe osi. wykazu .
: ją duże, zaniepokojenie z powodu obcS
: ności na .Środkowym Wschodzie IX i X
I armii bryty jskic j , o których wiadomo
j powszecłm*ic?,.żc składają się z doboro
wych,kwietnie wyposażonych,gotowych
[ do działań jednostek.
Londyn ,17/VI, Korespondent Route
■ ra donos i z Ture ji,że Niemcy sprowa
NA FRONCIE WSCHODNIM
;
Idzili znaczne siły dla wzmocnienia
Londy n. 17,VI, Na fr on ci c rosyjskim ■ ochrony linii kolejowej Atcny-Saloni
| ki.
obie strony oszczędzają swe siły do
wielkich działań,których - według cpi
nii korespondentów wojennych - oczek!
Londyn,17,VI, Ze Stambułu donoszą,
wad należy w najbliższym czasie. Oży
że
policja turecka zamknęła propagan
wienie walk lądowych zaznaczyło się
\
dową
księgarnię niemiecką i areszto
w-rejonie na płn.wschód od Orła", gdzLe
Niemej przeprowadzili nowe natarcie H ■ wała jej kierownika.
Londyn,!?., VI, Po niedawnym usunię
celem odzyskania utraconych ostatnio i
s
ciu
konsula tureckiego z Salonik Nie
stanowisk. Komunikat sowiecki podaje,
Mcy-zażądali
obecnie odwołania rówże natarcie to zostało odparte.Jeden
r
z korespondentów wojennych donosi,że i nióż konsula, z Mitilene.
Niemcy stracili w ostatnich, walkach w j HITLERYZM MUSI' BYĆ WYTOPIONY
tym rejonie około 2„ tys. zabitych. Lo
L'ond-yn^, 17 .VI gpngrcs brytyjskiej
tnictwo sowieckie bombardowało bazy
partii
Pracy uchwalił dziś re zolucję
niemieckie za linią środkowego.frontu.
I
stwierdzającą
,że nic może być mowy o
Dokonano nalotów na miasta;Uniccha,
!
trwałym-.pokoju
.w .święcie dopóki Niemi
Rosławl i Nowożybków. Luftwaffe bom-"-'
i
cy
nic'<będą
całkowicie
rozbrojonego
bardowała znowu Saratów.
*\
I ich nacjonalistyczny duch agresji WIELKA BITWA LOTNICZA NAD GUADALCANAR | całkowicie wytępiony. Hitler nic mógł
Lendyn, 17-.VI.Dziś ogłoszone w Wa-' i bY rozpętać wojny,gdyby nic miał poszyngtoaic.że 'w ś.rod,ę rozegrała się i mocy ze strony narodu niemieckiego. ,
Londyn. 17.371. Szef sztabu lotnic
twa amerykańskiego oświadczył, żc od
15 kwietnia siły powietrzne niemiec
kie i włoskie straciły w basenie śró
dzic-mnomcrskim 937 samolotów,z któ
rych 685 zostało zestrzelonych,a 252
zniszczone na ziemi. Straty sprzymie
rzonych w tym samym okresie wyniosły
237 maszyn,t.j. jedna czwartą liczby
zniszczonych samolotow n-pla.

Wcla/nh Jwiększa^zLotychazasowych -I 5 OL®IĄ_MJĘRYKĄŃSKĄ_DLĄ. JEŃCÓW
bitwa powietrzna. Zestrzelonych zesta
Bagdad ,17,.VI, Na posiedzeniu Rady
ło•77 samolotów japońskich,w tym 32 ■: Polonii Amerykańskiej podano do wiabombowce i 45 myśliwców. Straty amery | domości,że od 1 stycznia b.r. Rada
maszyn.
•. i-wysyła miesięcznie 56 tys.paczek dox
kańskie wyniosły 13 maszyn/
obozów jeńców polskich w Niemczech.
PRZED OFENSYW* NA JAPONIĄ
Uchwalono kontyngent ten utrzymać w
dalszym^ ciągu,a ponadto wysyłać mie
Londyn,17/VT< Przemawiając na po
sięcznic 46 tyS.paczek dla inwalidów
siedzeniu parlamentu japońskiego pro
—
wojennych.
Ostatnio Rada Polonii Ame
mi er Tojo oświadczył,że coraz więcej
rykańskicj
•
ztikupiła książki polskie
oznak wskazuje na to,liż w niedługim
za
sumę
15
tys.dolarów,z
których 1/5
czasie nastąpi wielka ofensywa sprzy I
wysłano
już
do
osiedli
uchodźców
poi
mie r zon yc hr przeciwko Japonii.Członkom {
skich
w
Afryce.
Rada
postanowiła
wy

parlamentu zabroniono stawiać premie i
słać
specjalnego
delegata
celem
zapo
rowi jakiekolwiek pytania na ten te- ]
znania się z warunkami życia i potrze
mat.
bami uchodźców polskich na Środkowym.. 00 ZĘKUJ^INWAZ JI .W_'KĄŻDE J^CHWILI
Wschodzie".
Nowy Jerk*,1?.VI. Przez Niemcy i
Włochy przechodzi istna fala wiadomo T\ W K I LJCJJ _S_Ł_O._W_A^C_H
ści na temat inwazji Sprzymierzonych. [ > W Algierze odbyła się posiedzenie
francuskiego komitetu narodowego,na
Radio włoskie przestrzega ludność
którym
omawiano sprawę podziału pra
przed możliwością inwazji na Sycylię, j
•cy
między
poszczególne urzędy oraz
Sardynię lub półwysep Apeniński ’ każ
dej chwili. Źródła niemieckie i włos- j organizację armii. - "Radio brytyjs
kie podają stale.'informac je owielkichj kie ostrzegło ludno-sć--Franc ji y aby
■ruchach floty sprzymierzonych "w Gibral trzymała się zdała,od wszelkich obie
tarze i u wybrzży Afryki Płn.,o silnej \ któw wojskowych,obozów,fabryk i t.d.,
kohc’entrac ji wojsk w Afryce" i nu Śród j gdyż będą one coraz, częściej i coraz
- Na Śród
kowym Wschodzie ,podkreśla jąc, że »są to i gwałtowniej"bombardowane.
kowy Wschód przybyły oddziały z
wszystko‘niewątpliwie przygotowania
do uderzenia na kontynent. Wiele domy i Konga „Belgijskiego.

