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Na òervenec i976 chystají v Curychu slet svoboll-
ného Sokolstr.,a. K spolupréci pii jeho organizaòních
pracích vyzvala èv5ícarské krajanské spolky paní Mari.
Provazníkovó, b,fvalà nóòelnice e OS a dnes místo-
pledsedkyné rlstiedí òs. Sokolstva v zahraniòí, na II.
valném shromàZdèní ós. poradního sboru v zlryadri
Elrropé v Lausanne. Novfm piedsedou Sboru bv1 na
místo Slovdka dr. Julia Màjovského zvolen óech inà.
Josef Holman, znàmj, filmovl(, a rozhlasovf reZisei.,
dnes Zijící v Mnichovè.

FRANCIE. - V Paiíài byl zaTo\en zaòótkem listo-
padu V5í'bor òeskjch a sovétskich intelektuólú-exularr^
tù, kterÍ si vzal za úkol koorclinovat a pokraòova'
v pràci za ukonèen.í represe pro politické cL ndboZe,
ské dùttodlt v kornunistickjch zemích. Vecloucí osoU.
ností tohoto vlfboru je òlen redakce óasopisu " Kor;-
ténent < Andrej Sinjavsk5;. Na ustavující zasecléli
poslaì svùj pozdrav Alexander Solàenicyn. ÒSR z:-
stupovali mj. Sachista Ludék Pachman, fvsik Frantj-
Èek Pachman a .Tiií Pelikén.

1. listopadu zemiel v PaÍíài ve vèku 88 let generil
Jtrles Fliqto, posledni nàòelník vojenské francouzské
mise ve svobodném óeskoslovensku, kterf se pokì"trl
mohl zúòastùoval óeskjch krajanskfch podnikú na5icìr
paiíZskj.'ch krajanú. Z Prahy musel odejít r. 1948. -.A 19" listopadu byla slouZena v PaÍíZi zóduéní rnÈi-,
syatà za dal5ího velkého pÍítele óeskoslovenska, prc,.
îesora Victora Luciena Tapié, kter! zemiel ui 21t.
zéÍí. eeské déjiny studoval v Praze u prof. Pekaì,.:.
Nèkolikrót mél pro na5e krajany piednàÈku o naii
slavné minulosti.

RAKOUSKO. - Leto5ní Mie ndrodù na tradiòni
první ned.èli adventní byla v kostele Am Hof. Hlav.
ním koncelebrantem a kazatelem byl biskupsk!'vik.ii
P. Josef Zeininger. Jako jinó léta doprovózela nàí
òeskf zpév dechov:i hudba Sohaj.

V katolickém nakladatelství Styria vy51a kniha >.I)o-
pisy z Ceskoslottenska. Podzemí referuje o situaci n;r-
roda. < Její autor, bivaii kulturní ata5é Òs. veivyslr,
nectví r'e Vídni Jifí Stórek, v ní podóvà > na zÉkl.adri
autenticklfch informací << obraz o situaci pÍed invar:i
vojsk VarÈavského paktu. Potvrdil téZ hlasy o épit,.
néZní òinnosti òs. diplomatick5?ch zéstupcù v zahra"
niÒí. PÍi tiskové konferenci se dotkl také osudù kar:i.
Berana a Trocltty: kdeZto Berana prostè z óSSR odsri-
nuli do Vatikànu, vúòi Trochtovi pouZili nové metodl"':
podrobili ho vyòerpàvajícímu vjsiechu, tiebas byl rr::,
smrt nemocen, a tak ho vlastné utrépili. , Dovedu si
pfedsta\rit, jaké vlna veiejného odporu by vyvstair
na Zéryadé, kdyby se takhle zachoval5r pravicové re-
Zimy vùòi kardinélovi ve Spanèlsku, v Chile neu..
nèkde jinde a poslaly ho na druhj svét pomocí stàl
ního úfedníka; stalo se to v5ak v komunistickérri
stété, a zàpadním komunistùm se podafilo vèc skoll
úplnè umlòet. " iekl mj.

KANADA. - Odboòka es. nérodního sdruZení E,;,.
tawa uspoÍódala 1.2. iíjna o Den pion'jrtt < - 

jsou tr
ti, kdo pied 35 lety zaklédali mèsto Batawu - kolern
tovàrny Toméée Bati. Hlavní projev o déjinéch ts:.-
tawl' mél dr. Karel Herz. Bylo vzpomenuto také zc-
miellich > pionlírú u - 

jedním z nich by1 P. Fran'
ti5ek Dostél, kteri ode6el na vèònost loni v zàlí"

NORSKO. - Ve dnech 28. òervence ai. 7. srpt:a
bude v Lillehammer, 200 km severné od Oslo, 14. Svè-
tor)é iamboree iunciktit skautfr.

CHILE. - 24. listopadu se konala konsekrace n,i
rodní suatynè P. Marie Karmelské v Maipú. Primas

kard. Silva Henriquez v kíníní vvbízel k smíiení a
i.édal,. 

^aby ustalo neoprévnène zatykéni z politicklfch
dúvodù a muÒení r'ézÈú. Ke konsakraci poslal své po-
selství chilskli,m katoiíkùm také papeZ Pavel. - Zmín-
k5' zasluhuje, Ze církevní > oteviení < svatynè nebyio
souÒasné se stétním - biskupské konference to ócl-
mítla na znamení protestu proti situaci v zemi. Stavba
svatynè zaóala uL roku 1944, ale byla dokonòena aà
finanòní pomocí generéla Pinocheta.

ANGLIE. - Do nového britského parlamentu bylo
zyoleno 39 katolíkù: o dr,.a víc neZ jich bylo v pÍe-
cleélém. 22 se hlàsi k labouristické stranè, 13 ke kon-
servativní a 4 zastupují mensinové stranv. piesto za-
stoupení katolíkú neodpolidà cclkor.ernu poctu kato-
lickl.ich ob-vvatel - mèlo b1 jich byt 12 00, kclelto jich
je jen ó 9ó.

USA. - Pii listopadovích volbóch do kongresu bvli
zvoleni dva karolicti lcttèZí, oba za dcmokratiòkou stia-
nu: jezuita P. Robert Drinan byl zvolen znovu, kdeZto
premonstrót P. Robert Cornell po prvé. - Celkem je
katolickjch poslancú 123; tvoii tak nejpoòetnèjéí nàbo-
Zenskou skupinu.

Biskup z Gary ve stàtè Indiana, Slovcik mons. Grut-
fta byl Òlenem delegace církevních piedstavitetù, kteíijeli do Severního Vietnamu, aby poloàili zóklady k
smíru a obnovè po dlouholetém vietnamském kon-
fliktu. Mons. Grutka je òlenem Vj,boru pro sociàlní
rozvoj a svétovú mir, zaloieného pii severoamerické
biskupské konferenci.

SOV. SVAZ. - Podle sdélení jednoho protestant-
ského duchovního odhalila sovètské policie tajnou ti
skérnu biblí, kterou vedli ba_ptisté. Devét o ilegàlních "tiskaiù bylo zatòeno a stroje zabaveny. Tiskérna pry
existovala uZ 5 let a vytiskla na 300 000 biblí, òéstí
Nového zàkona a jìnÍch kiesfanskfch textfi. PÌi pro-
hlídce bylo zabaveno na 15 000 nedokonÒenúch tisko-
iich archù bibìc a 1ó run papínr.

ETENAÈE V USA
upozorùujeme, Ze naÈím novjm. zóstupcem v jejich

zemi je òeskf dr-rchovní spràr.ce v Novém Yorku, sa-
iesiàn P. Lcuis Vyoral Bvdlí v New Rochelle, N.Y.
10802, 148 Main Str. (Tel.: 1914) 636-4225), a pravidelné
òeské bohosluZby mó u Panny Marie Karmelské tt
Astorii v dolním kostele (.Crescent St. a Newton Ate.)
kaZdou nedéli v 10 hodin dopoledne. Na jeho jméno
adresujte Èeky s pfíspèvky na NZ. Dp. Jaroslavu To-
ménkovi, kterli se pro nemoc a jinó zanepràzdnéni
vzdal své funkce, dèktLjeme za jeho obétayou prdci
pro NZ po víc jak dyacet let. - A yy jste ul posîal
stfti pÍispévek na rok. 1975?

NOVf ZIVOT - ROENÍK XXVII . LEDEN
Z OBSAHU: Pavel VI.: Smíiení - cesta k míru O
Polc: První Svatf rok O Svaty rok 1975 slav-
nostnè zahójen C Vriina: Na pÍelomu dvou ro-
kù O CÍrkev na obranu iivota O Mamie: Bra-
tÈi O Pavlovó: Pastyii O BenEièek: Ekumenismus
deset let po koncilu O Opasek: Faréi Toufar Zije
dfl e Haíjkoviíi Vadstena 7974 O Steiner: Setkrí-
ní s Raoulem Follereau O NaÈe povídka: eep,
První tvóie.

1. èíslo Nového Èivota vyÉlo v Éim; t. ledra 19?5 - Vytiskla P.U.G. Roma, Piazza della Pilotta 4, - Italia




