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lant prof . Otakar Odloàitík. Bylo mu 74 let. Profeso-
rem na Karlovè universitè byi ÉeI uà pfed druhou své-
tovou vélkou; jeÈté pfed jejím zaòótkem se mu poda-
Iilo odejít do USA, kde piednéÈel na nékolika uni-
versitàch: po vàlce se vr6til na KU, aie po Unoru
zase pomSí51e1 na exil. Podaiilo se mu odejít a usadil
se na Pennsylvania University. Jeho nesòíslné òlénky
a spisy, a to jak v óe3tiné tak i v némèiné a francouz-
Stiné a angliòtiné, se zabjvaji vètèinou osobnostmi a
dèji z òeské reformace od. Jana Milióe z KroméiíZe.
Jana Husa a Chelòického ai po Jana A. Kornenského.
Za druhé svétové vélky napsal obsóhlou studii: CeÉli
nlisiontiíí y Mexiku - Kapitola z déjin òeské touhy po
svété u, r. 1950 monografii " T. G. Masaryk ".

KANADA. - Do dvojroóního kursu pro nastóvající
jóhny v torontské arcidiecézi se plihlésilo 33 kandi-
détú, jejich stiední vék je 45 let. Jsou to universitní
profesoli, advokàti, inienfii, sociólní pracovníci, ob'
chodníci i zamèstnanci.

Kanadskf " Klub novly'ch " v Toronté vydal serii
iesti f otografií: TGM, dr. E. BeneSe, dr. Antonína
Svehly, Vóclava Majera, dr. Josefa Lettricha a posled-
ního praZského arcibiskupa kardinàla Josefa Berana.

K 10m. vlroói zaloùení praZského biskupství byl
vydón v NSR elafÍ dukdt; rrrà. na jedné strané sv.
VÉclava s óesk5ím nópisem: Nedej zahynouti nóm ni
budou,cím, a na druhé òeského lva s latinskjm: Mile-
nium praZského biskupství. Cena 72 marck. Vydal a
prodóvà: B. Jan Hordóek, ztatník, D-7000 Stuttgart 1,
Steinstrasse 11. M^ na skladè také ùat!, dukót se sv.
Véclavem k 50. vÍroòí òeskosiovenské republiky a na-
podobeninu òeského dukétu se sv. Vàclavem, roèník
ún.

eeskoslovenskj exil v NSR uspoÍàdé v Sigmarin-
gendorfu Ceskoslouenskj tlden, a to ve dnech 23.26.
iíjna v Íeèi némecke, a pak 27. fijna nàrodní svétek
pro Òechy a Slovóky a jimi uvedené hosty. Pfihlééh;
a informace podají: Kareî Marek, D-714 Ludwigsburg.
Hoferstr" 37, nebo Msgre laroslay Kubortec, D-7941 Dùr-
renwaldstetten.

18. kvétna byla v Mnichové zaloíena novà òesko-
slovensko-vèdecké organizace v zahranióí, ke které se
piihlàsili nejv5?znamnéj3í bohemisté z celé zàpadní
Evropy a íad.a òeskfch a slovenskl!'ch vèdcù v exilu.
Je to' SpoIeénost pro padporu bddóní o èeskosloven-
sku, kter,ét je jako samostatnà sloZka pÍipojena k
Ludvíko,Maxmiliénové universitè v Mnichovè. Piedse-
dou SpoleÒnosti byl zvolen rektor mnichovské univer-
sity, filosof a politolog l\{ikulóS Ldbkovic, jeho z6-
stupcem je prof. Prrnz ze saarbriickenské university
a generólním tajemníkem bfv. 5éfredaktor Studenta
dr. Alexej Kusàk. V pfedsednictvu je bÍevnovski opat
Anastíz Opasek.

Cs. poradní sbor y zóp'adní Evro'pé vydal k piipra-
vované Konferenci o evropské bezpeònosti v Heisin-
kóch spoleèné Memoramdum s exilovou organizací pol-
skou, madarskou a albónskou a k 5. vfroòí Srpna
1968 sérii osmi pohlednlc s fotografiemi Prahy a Bra-
tislavy z onéch pohnutfch dnù. ,Cena sériè 3 marky
nebo 3 US dol. MoÈno objedîat na adrese: 8 Miin-
chen 86, Postfach 8ó0604.

SEV. IRSKO. - Svatoduéní nedèle byla letos pro
mnoho kfestanú Dnem modîiteb za mír a porozu-
rnèní v této zemi. Piipojili se k nèmu jak katolíci
na vlizvu sekretariàtu pro jedno,tu kÍesfanù tak i
òlenské církve SRC na Zedost jejího sekretóie dr. Pot-

tera. Smíru v Sev" Irsku vènovai svúj polední projev
také Favel VI.

RAKOUSKO. - Né5 krajan reàisér Vojtéch Jasn!',
autor mj. filmu "V5ichni dobfÍ rodàcio, bude mít v
zimním semestru na ústavé pro morólní teologii pfi
katolické teologické fakulté salzb'urské university seriél
pÍednóÈek na téma , Hlàsóni evangelia hromadnfmi
sdélovacími prostiedky <.

ANGLIE. - 12. srpna zemÍel v LondÍné bjv. místo-
piedseda a ministr òs. vlódy prof . dr. Jarostav Strtín-
sk!. Y lednu by se doZil 90 let. ProZil v exilu druhou
svètovou v,àlku a do.exilu ode5el i po' drutré po úno-
ru 1948. Usadil se v Londjné, vènoval se hlavné publi
cistické óinnosti a vérnè, pokud mu to dovolovalo
zdraví, se úóastnii podnihi na5í londfnské farní obce.
Pohfební obiady vykonal òeskf duchovní spróvce
P. Lang.

Pdté vjroóí vstupu sovétsklch t:oisk do CS.SR
vzpomnèli spoleèné exulanti poúnoroví i "posrpnoví..ZvlíLÉfni provo,lóní vydal Poradní sbor v zàpadní Evro-
pè, protestní manifestace uchystaiy krajanské spolky
ve Washingtoné, New Yo'rku, Torontu, Ottawé, Lon-
dlinè, .Haagu atd. Zàpadní tisk vénoval mnoho pozor-
nosti otevlenému listu o situaci v óSSR, kterf podep-
salo pét hlavních piedstavitelù ,PraZského jara<, a
listu Ludka Pachmana, kterf s ním po,depsalo 124
eechù a Slovàkú; zvort zípadní stàtníky. aby pii no-
vém ko,le helsinské konference o evropské bezpeónosti
a spolupréci naléhali na volnou vStmènu osob, infor-
maci a na odchod sovètsklich vojsk.

NDR. - Svató stolice jmenovala apaítolskjmi a.dmi-
nistrdtory sprévce éóstí diecézí, dosud zvanfch biskup-
ské komisariàty; Ieii sice na území ND,R, ale jejich
biskupové sídlí v NSR. Jde o òósti diecézí Fulda,
Paderborn, Osnabrúck, Hildesheim a Wiirzburg. Apo-
Stdlétí administràtoii zóvisejí pfímo na Svaté stolicì.
Hlavním dùvodem tu bezpochyby bylo ulehòení du-
chovní spróvy v církevní oblasti, kteúL zdí a ostnatirn
drótem je rozdélena ve dví. Rozdèleno. je také biskup-
ství berlínské - zde v3ak biskupskó rezidence je v
NDR.

Poprvé po 34 letech mohli katolíci ve vlfchodní òàsti
berlínského biskupství mit stté boí.ítéîo'vé procesí pied
katedróIou sv, Hedviky. Po bohosluÌbóch v pieplnè-
ném kostele kràóelo na 5ffi véfícich k oltéfi vzdiúe-
nému asi 200 metrù.
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Pavel VI. k naèim poutníkúm e Kard. Dópfner
blahopÈeje O Stojan: Moje knèÈské prvotiny O
Spidlík: Neomylnost O H.: Òeskoslovenskii vlajka
nad Ellwangen O Strrinskf: NdboÈenství a èe5tí
vzdèIanci O KÍelina: Vy kopce ke hranicím rl 0.:
Oslavy praÌského milenla v NSR O Pavlovii: Za
to, Ze mè nèkdo poslouchat C Galerle praZskfch
arclbiskupù O PaL: Nadèje kliàovanó O ak: Knihy
a osudy O NaSe povídka: Svato5: Bez vèdeckého
podkladu
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