


y Praze r.1929. Po vélce se zaòalo znovu, jako hudební
krouÌek IV. odboru JSM a pak ve spolupràci se SG.
kolem - kapela úÒinkovala pfi XL vÈesokolském sletu
roku 1948 v Praze. R. 1950 byl krouZek reorganizovén
jako "Sohaju. Bylo by téZké vypoòítat \'éechna jehù
vystoupení a zàjezdy od té doby - r. 1966 vítal na
vídeùském letiéti dnes uZ zemielého kard. Berana,
r. L973 a 1974 úóinkoval pÍi MSi nórodù a je opravdu
nedílnou scuóóstí naSeho vídeiského krajanskéhc:
iivofa.

BELGIE A HOLANDSKO - Zaéàrkem dubna navéti.
vil tyto zemè delegót Svatého Stolce pro òeskou du-
chovní sluZbu mons. Skarvada. Setkal se s èetni'mi kra.
jany, spoiu s òeskfm duchovním spràvcem v Bruselu
dp. Ioiefem Poklopem jednal o, problémech òeskÍch
katolíkrl s piedstaviteli belgické církve, a v Holand-'
sku navétívil i òeského augustinióna P. Jana Vernera,
kterj slouZívé pro krajany nèkolikrót za rok méi svatc-.l
òesky v Eindhoven. Zdà se, Ze se podaií kolem svéiku
svatého Vóclava zaòít novou tradici óeské mÈe svaté
i více na severu, snad pÍímo v Amsterodómu.

Na amsterodamském letiéti Schiphol byla otevÍeiia
kaple, kter6 bude slouZit r'èem nàboZenskim spole-
òenstvím, které o to poÉàdají. Mà svého stólého kapla-
na, katolického knèze.

NS,R. - K tisícímu v!,roói zaloù.eni mohuóského 'dómu
vydaiy poéty pÍíleZitostnou znàmku se zobrazením se-
verní òàsti slavné katedràly.

l. biezna zemfel v Koliné Vladimír Pekelsk!, re-
daktor rozlilasové stanice Deutsche Welle a kdysi vy-
davatel óasopisu Bohemie. Pohlební obÍad5' qrkonal
premonsirót P. Bruno Svoboda z Bruselu.

Svètov1f tisk piinesi v púii biezna zpràvu, ie néS
krajan astronon Lu.boé Kohoutek z hamburské obser-
vatofe odhalil dalÈí dvé komety, které se pohybují
100-180 milionù kilometrù od Zemé; lze je vidèt jen
silnfmi hvèzdéÍsk.úmi dalekohledy.

1. dubna zemÍel v Paderbornu ve véku 85 let kard.
Lorenz Jiiger, kterj, tam byl po víc jak dvacet ier
arcibiskupem. Zvl6Ét proslul svjm úsilím na oblas'"i
ekumenisrnu.

FRANCIE. - 12. dubna se se5li paiiíití krajané k
minisymposiu na némèt ,, LÍluvit s rttlddeàí o mordl-
ce...(. Uvedl je student teologie Petr Ko1éi S.J., di-
skusi Íídil mons. Skarvada, kterf pak pro pfítornné
slouÍil i m5i svatou. Po ní nósiedovala porada o bu"
doucnosti òeské misie v Paiíùi, ohroZené v posleclni
dobè odchodein P. Bernéèka a nemocí mons. Parolka.
Nadéje vSech se upínají na zmínéného jesuitu Pet:;i
Koléie, kteqi byl B. kvètna vysr'écen na jóhna a
béhem ptíétího léta na knèze. Mons. Skan'ada ho pied.
stavil jako budoucího òeského duchor'rrího spràvce
Mons. Pézeriiovi, svètícímu biskupu paÉíZskému, pc.
vèienému péòí o pastoraci cizincù.

KANADA. - SVU a Nórodní sdruZení v Torontè uspo-
Íàdali 9. dubna v hale farnosti sv. Vóclava recitaóní
veóer btistií Jana Zahraclníóka, k jeho nedoZitlim sedm-
desótiném. Pàsmo pÍipravila paní JiÍina Steinské, re-
citovaii ólenové Nového divadia Adolf Toman a Bohuà
Màca a hudební doprovod vybrala Zdena Skr,oreckó.

Cenu Egona Hostovského, z nadace vdorry paní Re-
giny Hostovské, za nejlepéí prozaické dí1o napsané òe.
sk5?m nebo slovensklfm autorem v exilu byla letos -poprvé - udélena Jarosîayu Vejvodovi za povídky
Plující andèîé, letící ryby (vydalo ó8 Publishers Toron-
to). V porotè zasedali A. J. Liehm, Josef Skl,oreckÍ a
Jiií Voskovec. KniZka je Vejvodova prvotina; autor
(nar. 19,10) pubiikoval v Òeskoslovensku jen mélo krót-

kÍch próz v >Hostu do domu"; vét5inu jeho prací
zabaila cenzura. Po r. 19ó8 ode5el do exilu a Zlje ve
Svfcarsku.

SOV. SVAZ. - Pravoslavnf knèz Otec Dirnitrij Dudko,
i jehoZ úspè5ne duchovní èinnosti jsme psali (NZ, 113),
méI automobilwou nehodu. Do arta, v némZ jel, vra-
zilo nékladní auto. Dudkovi piíteIé mají velké podezie-
ní, Ze nehoda byla nastrojena - policie totii o ného
méla poslední dobu velkÍ zíjem; nebylo by to po
prvé - r. 1945 se stal obètí , sréiky " se sovéîskfm
vojensklim autem uihorodskj fecko'katolickli biskup
mons. Alexander RomZa, a kdyZ se v nernocnici ze
zranéni probral, pod dohledem novfch >o5etÍovatelù<
na nàsledky nehody piece jen zemiel. Otec Dimitrij
Dudko patÈí také k pÍedním bojovníkúm za néLboùen-
skou svobodu a lidské pràva.

U piíleZitosti pravoslavnlich velikonoc, které se letos
slavily 4. kvétna, vydal moskevskj patriarcha Fi.men
protolóní ke véem lidem dobré vúle: zve je, aby ze
v5ech sil pracovali za nastolení míru ve svété. Frovo-
ióní piinesla také agence TASS.

VIETNAM. - Po ujiStèní, 2e sami neodejdou, vyzvali
biskupové také své vèfící, aby zústali. " Ve síle své
víry musí katolík zachovat rozvahu a rnoudie posou-
dit situaci. Spoleòné s ostatními obòany chceme pfi.
spét k nastolení míru a svornosti. < Jeété v posledních
dnech, kdy byl rnoànf styk se Zdpadem, jmenovala
Svató stolice dva nové biskupy, ktefí budou pornàhat
dosavadním v duchovní spràvé, podobné jako v LAO-
SU; v této zemi bylo katolíkú k 1. bieznu 19?0 jen
6200A, ú. jedno procento obyvatelstva, a ti jeÉti5 b-vìi
vètSinou púvodu vietnamského. Laos je rozdèlen rla tÌi
církevní provincie.

ANGLIE. - Britskf ministr Maurice Strong ;poÈér-
dal spolu se znémc'u nórodohospodóiskou praco'rmicí
paní Barbarou Wardovou norsklf pùíslu5n$ vyfbor:, ab,y
byla letos udèlena Nobeloya cena míru matce Terezi,l,
které pracuje v Kalkutè mezi taméjSí chudinou. r3r,é.i1.

skf ministersky pfedseda Palme oznómil, Ze névr:.h b1 l
pfijat a je projednàr.én. Udélení Nobelovy ceny riirrtce
Terezii b1, b-vlo zvlóÉt vhodné letos, protoZe js;rne r"

Mezinàro,dním roce Zeny, a tak bude ocenèn l,jiÍno:;
kterlÍ ve veiejném Zivotè podàvó Zena.

USA. - Mons. Io.sef Alois Durick, slovenského yii-
vodu, se 'rzdal iizení diecéze v Nashville, ve stótii l['e rr-
nessee, aby se mohl zcela vènovat pastoraci rrì()jr:i
vèzni a jejich rodinami. Uà diíve se zajímal o sor:iiil ri,
zdravotní a duchovní pomèry ve véznicích a r. 119',tii

vefejné vystoupil v diskusi proti zave,dení trestu s;rrrtí.
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