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AZ ELMÚLT NEGYEDÉV 
ESEMÉNYEIBŐL 

TADEUSZ HANUSZEK, a Lengyel 
Népköztársaság budapesti nagykövet
ségének rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete a második világháború ki
törésének 30. évfordulója alkalmából 
1969. augusztus 22-én sajtófogadást 
tartott. Hanuszek elvtárs megnyitója 
után E. W. Ivanczyk ezredes, a Lengyel 
Népköztársaság budapesti nagykövet
ségének katonai és légügyi attaséja tá
jékoztatta a sajtó képviselőit Lengyel
ország részvételéről a német fasizmus 
elleni küzdelemben. 

Elmondotta, hogy Lengyelország, 
amely első áldozata volt a német fa
siszta agressziónak, egy pillanatra sem 
szüntette be a harcot, amelyet függet
lenségéért és szabadságáért vívott. Bár 
a lengyel reguláris hadsereg a túlerő
ben lévő hitlerista csapatoktól veresé
get szenvedett, a lengyel partizánok 
már az első napokban megkezdték a 
hazájukat leigázó fasiszták elleni har
cukat. 

A megszállás első napjaiban megala
kult néhány fős partizáncsoportok 1944 
végére több százezer főt számláló ha
talmas fegyveres erővé fejlődtek, s 
érzékeny veszteségeket okoztak a náci 
csapatoknak. 

A lengyel diplomata ezután arról tá
jékoztatta hallgatóit, hogy a lengyel 
hazafiak nemcsak országuk határain 
belül, hanem a világ minden részén — 
ahol a fasizmus ellen harcolni lehe
tett — fegyvert fogtak, mert tudatá
ban voltak annak, hogy mindenütt ha
zájuk felszabadításáért is harcolnak. 

Például a Szovjetunió területén meg
alakult „Tadeusz Kosciuskó" hadosztály 
is, amely a Vörös Hadsereg oldalán lé
pett harcba és Leninónál esett át a 

tűzkeresztségen, a háború végére szin
tén több százezres hadsereggé fejlődött. 

A Vörös Hadsereg egységei mellett 
— hangoztatta E. W. Ivanczyk ezredes 
— a lengyel hadsereg ,-Tadeusz Kos-
ciuskóról" elnevezett hadosztálya volt 
az egyedüli amely részt vett Berlin ost
romában. 

Lengyelországnak, mint a fasiszta 
agresszió első áldozatának joga és kö
telessége — mondotta a katonai attasé 
—, hogy a második világháború kitö
résének 30. évfordulójára emlékezve 
felhívja a világ közvéleményének fi
gyelmét a Német Szövetségi Köztársa
ságban újjáéledő fasizmus veszélyeire. 

A nagy figyelemmel kísért tájékoz
tató után a Mazowsze lengyel népi 
együttes adott műsort. Az elhangzott 
régi lengyel katonadalok, a második 
világháborús harci indulók és az újjá
született népi Lengyelország életéről 
szóló dalok, a sajtó képviselői körében 
nagy tetszést arattak. Különösen me
leg tapssal köszönte meg a hallgató
ság az együttes magyar nyelven elő
adott magyar nótáit. 

A DUKLAI HARCOK ÉS A CSEH
SZLOVÁK NÉPHADSEREG NAPJÁ
NAK 25. évfordulója tiszteletére ren
dezett kiállítás megnyitása alkalmából 
Viliam Salgovic ezredes, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság budapesti 
nagykövetségének katonai attaséja 
szeptember 22-én fogadást adott. 

A baráti hadseregek képviselői és a 
katonai sajtó munkatársai előtt elmon
dott beszédében Salgovic ezredes hang
súlyozta: „A duklai harcok ma fontos 
tradíciót jelentenek egész népünk szá
mára. Meggyőző bizonyítékai a szov
jet—csehszlovák szövetségnek és elő
játékát képezték egész Csehszlovákia 
gyors felszabadításának a hitleri meg
szállás alól. E harcokban szilárdult 
meg a szovjet és a csehszlovák hadse-
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regek barátsága és itt vált még acélo
sabbá Csehszlovákia, a Szovjetunió és 
Lengyelország nemzeteinek barátsága, 
mely a közös ellenséggel folytatott ne
héz harcban született. 
Éppen a Dukláért folytatott harcban 
született meg a jelszó »örökre a Szov
jetunióval«, amely Csehszlovákia há
ború utáni politikai orientációjának 
alapelve lett. Nemzeteink erre építik 
jelen és jövő életünket is." 

A beszéd után bemutatott filmek és 
kiállítás felidézték a szovjet és a cseh
szlovák csapatok Dukláért vívott har
cát, és áttekintést adtak a Csehszlo
vák Néphadsereg 25. éves fejlődéséről. 

AMILIAN BIRLEA EZREDES, a 
Román Szocialista Köztársaság buda
pesti nagykövetségének katonai és 1 ég-
ügyi attaséja október 15-én a román 
fegyveres erők napja alkalmából sajtó
tájékoztatót tartott. 

Bevezetőjében beszélt arról, hogy Ro
mánia fegyveres erőinek napja ahhoz a 
dátumhoz kapcsolódik (okt. 25), amikor 
Románia egész területe felszabadult a 
fasiszta betolakodók uralma alól. E 
harcokból a román hadsereg is kivette 
részét. 

Ezután ismertette azt a küzdelmet, 
amelyet a Román Kommunista Párt 
vezetésével a dolgozók vívtak az 
augusztus 23-i felkelés sikeréért. Hang
súlyozta, hogy a román nép szabadság
harcát lelkesítették és megkönnyítet
ték a Szovjetunió fényes győzelmei a 
frontokon, azé az országé, mely a há
ború legnagyobb nehézségeit viselte és 
a legnagyobb áldozatokat hozta az em
beriségnek a fasiszta elnyomás alóli 
felszabadításáért. 

A továbbiakban arról a harci útról 
beszélt, amelyen a román hadsereg H 
szovjet fegyveres erők oldalán részt 
vett Magyarország, Csehszlovákia és 
Ausztria felszabadításában. 

A tájékoztató befejező részében 
Birlea ezredes elvtárs szólt a Román 
Néphadsereg jelenlegi helyzetéről, a 
kiképzési és a technikai színvonal ál
landó emelése érdekében kifejtett 
munkáról. 

Kifejezte ama meggyőződését, hogy 
a román—magyar baráti kapcsolatok 
állandóan fejlődni fognak népeink, a 
szocializmus és a béke ügye javára. 

SZALVAI MIHÁLY ALTÁBOR
NAGY, a nemzetközi és a magyar 
munkásmozgalom kiemelkedő harcosi 
emlékének megörökítésére szeptember 
28-án emléktáblát avattak szülőfalujá
ban, Zagyvarónán. Az avatóünnepsé-
gen dr. Mues Sándor alezredes, a Had
történelmi Közlemények főszerkesztő
je méltatta Szalvai Mihály forradalmi 
eseményekben gazdag életútját. 

VICTOR MILITARU EZREDES, a 
Román Katonai Múzeum igazgatója 
szeptember 25-e és 30-a között — dr. 
Csillag Ferenc ezredesnek, az Orszá
gos Hadtörténeti Múzeum parancs
nokának romániai látogatását viszo
nozva — Budapesten tartózkodott. Lá
togatása idején megtekintette a Had
történeti Múzeum kiállításait és meg
beszélést folytatott a múzeum parancs
nokával. Victor Militaru ezredest fo
gadta Kovács Pál vezérőrnagy, a Ma
gyar Néphalsereg Politikai Főcsoport
főnöke, miniszterhelyettes is. 

A LENGYEL NÉPHADSEREG SZÜ
LETÉSÉNEK 25 ÉVES ÉVFORDULÓ
JA tiszteletére a Lengyel Hadtörténel
mi Intézet november 25—28-a között 
Varsóban nemzetközi szimpóziumot 
rendezett. A tanácskozás fő témája: „A 
kommunista és munkáspártok szerepe 
a szocialista hadseregek létrehozásá
ban és a német fasizmus elleni fegyve
res harc megszervezésében Közép- és 
Délkelet-Európában" volt. 

Intézetünket a rendezvényen dr. 
Mues Sándor,_ Harsányi, János és Kis 
András alezredes elvtársak képviselték. 
A szimpózium munkájában küldöttsé
günk „A Magyar Kommunista Párt 
küzdelme a fegyveres ellenállási moz
galom létrehozásáért, szerepe a népi 
demokratikus hadsereg megszervezésé
ben" c. korreferátummal vett részt. 

Sift Gézáné 
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