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1876 június 2-án hall hősi halál1
IIriszto Botev, a nagy bolgár költő és 
szabadság-harcos.

Hriszto Botev életében a bolgár nép 
meg az ötszáz- éves török uralom igáját 
nyögte, de már készülődött a felsza
badító harcra. Ibinek zászlóját bontja ki 
verseiben, lobogó szenvedéllyel a harcos 
forradalmár költő.

Odesszában tanult az orosz forradal
márok, főleg Csernisevszfcif miiveit ol
vasta. Olyan forradalmat akart, amely 
nemcsak a nemzeti függetlenséget vívja 
ki,' hanem felszabadítja a népet belső 

elnyom: inak uralma alól is.
Politikai nézeteit, szabadságharcos elveit nemcsak sza

vakkal hirdette. Bukarestben a bolgár emigránsok forra
dalmi szervezetét vezette, több újságot, folyóiratot szer
kesztett. Romániai száműzetéséből kétszáz főnyi szabad
ságharcos csapat elén tért vissza hazájába, hogy felke
lésre lázítsa az egész bolgár népet a török elnyomók 
ellen. A Sztára Pianina hegység fennsíkján, a Vóla hegy
csúcson halt hősi halált maroknyi csapatával együtt, 27 
éves korában.

1606 jún ius 6 án született Pierre 
Corneille, a nagy francia dráma
író.

A francia irodalom „nagy száza 
dának“ , a X V II. századnak egyik 
legkiemelkedőbb alakja.

A klasszikus dráma megterem
tése fűződik nevéhez. Első művei 
után 1636-ban alkotja remekmű
vét, a Cid-et Ebben a spanyol tár 
gyű tragédiában a drámai műfaj 

legszigorúbb elveit követi s darabja művészi tökélyévé! 
m integy szentesíti ezeket a szabályokat, amelyek a drá
mát bosszú időre szigorú formák közé rögzítik. Később 
főleg görög-római tárgyú tragédiákat ír. Ezekben, m int
a Cid-ben is, rendszerint tragikus összeütközésbe kerül
kötelesség és szenvedély, s az emberi és hazafias köte
lesség m indig győzedelmeskedik Hősei szinte ember 
feletti hősök, akik a nézőben vagy olvasóban csodálatot 
keltenek. Tragédiáinak legszebb részéi, mesteri párbeszé
dei máig sugározzák Corneille és ra jta  keresztül a ba
rokk kor nagy eszményeit: a bátorságot és férfiasságot.

A szovjet nép minden év
ben jún ius 20-án ünnep'i 
meg légierőinek napját. A 
Nagy Honvédő Háborúban 
a szovjet légierőknek jelen
tős szerepük volt a győze
lem kivívásában.

Moszkvában, a tusinói re
pülőterén rendezett legibemu- 
tatók évről-évre növekvő tet

szést arainak. Tavaly a TP 104-es lökhajtásos utasszál 
lítók keltették fel az egész v ilág érdeklődését és csodá
latát. Az idén, valószínű, hogy az ezeknél nagyobb, 180 
személy befogadóképességű lokhajtâşos személyszállító re 
pülőkkel, va lam int a legújabb típusú ZA G !—228-as bőm 
bázókkal és más lökhajtásos gépekkel rendezett légi
bemutatók öregbítik majd a Szovjetunió íegierejének 
jó  hírnevet.

1848 júnuis 21. a ro
mán történelem egyik 
legnevezetesebb dátu
ma. Munténiában is 

, régóta megérett a hely 
- zet a forradalomra. A 

fiatat burzsoázia, szö
vetségben az elégedetlen kisbojársággal és élén a haladó 
értelmiséggel, egyre határozottabban lepett fel a feudális 
társadalmi rend ellen.

1 forradalom tervszerű előkészítése Bálcescunak és ra
dikális csoportjának az érdeme. Kiáltványukat Ion Bliade- 
Rádulescu, az író és reformpolitikus fogalmazza meg, a 
bennefoglalt 12 cikkelyből álló alkotmánytervezet azonban 
teljes egészében Bálcescu műve. A kiáltvány főbb pont
ai a következők: az ország függetlensége, politika< jog
egyenlősége és általános adókötelezettség, korlátlan sajtó
szabadság, nemzeti gárda felállítása, a jobbágyok felsza
badítása, vallásszabadság a társadalom minden étegének 
képviselőiből álló országgyűlés összehívása. Rímek a szé
leskörű demokratikus programnak az alapján válhatott a 
havasalföldi polgári demokratikus forradalom a nép for
radalmává.

A kiáltványt legelőször az Olt melletti Islaz községben 
olvasták fel. A kiáltványba joglnlt demokratikus követelések 
nem válhattak valóra, minthogy a vezetés a következetes 
fo'radalmárok kezéből mindinkább a burzsoáziát képviselő 
csoport kezébe kerüli, amely végül elárulta a forradalmat. 
1 48-as munténiai forradalom történelmi jelentősége mégis 
rendkívüli,

ETEL ES JULIUS RO
SER BERG nevét mindenki 
ismeri szerte a világon.

Az atom-mániában és 
kommunistaellenes hiszté
riában szenvedő amerikai 
imperialisták két teljesen 
ártatlan ember halálával 
akarták megrémíteni a bé
kés amerikai polgáro

kat íme így jártok mind, ha békeharcosok vagytok. 
Hiába volt a világ i'.lfokozása, az emberiség legkiemelke
dőbb személyiségeinek intő szava — a két ártatlan ember 
illanyszékbe kerüli. Védőügyvédjüket az ellene folytatod 

najsza megölte, és Juilus és Etel kél árvája gyám nélkül 
maradt.

De Etel es Julius Rosenberg emlékét minden becsületes 
ember örökre megőrizte. Hűsegük egymáshoz, a béke gon
dolatához, szilárdságuk és becsületességük a megaláztatá
sok, a börtön és megvesztegetés közepette fényesen bizo
nyítja a hatadás és a béke gondolatának embernemesííö 
tisztaságát és szépségét.

1556. A müncheni herceg udva 
rába fiatal zenesz érkezett. Né
metalföldről hívta meg a zeneked 
velő főúr a jó l képzett zenészt, 
aki tizenkét éves kora ó+a járta 
a nagyvilágot és megfordult En 
rópa minden jelentősebb zenei 
központjában.

Münchenben egyelőre énekes, 
majd átveszi az énekkar irányí
tását. A lig  telt el tíz esztendő, 
a karmester — Lassus — euró

pai híresség lett s európai hírűvé emelte kórusát. Halála 
után kétezernél több alkotása maradt hátra:

Lassus a reneszánsz neveltje. Természetes tehát, 
hogy a szövegre, a mondanivaló zenei kifejezésére 
ügye!, az új jelenségekre éberen reagál. Műveiben oly 
mesteri módon kezeli az emberi énekhangot, dallama*, oly 
kifejezőek, akárcsak nagy kortársáe, Palestrinaé.

Születése négyszázhuszonötödik évfordulóján különös 
figyelemmel idézzük művészetét. Számunkra különös 
varázzsal éled ú jjá  a zenének ez a virágzó szakasza 
Kodály művészetében.
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