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ktelí jsou nohama v socialismu, Zaludkem v komrr_-
nismu a hlavou nèkde v kapitalismu... .). * CSSR
bude pofadatelem mistrouství syèta v tednîm hokeji
v roce 1978. Bylo to rozhodnuto na zasedóní Svètové
hokejové federace v Gstaadu. * piíleiitostné poitou-
ní zndmky byly vydény: tii znàmky k spariakiédé
s kresbou ze cvièení uèf,ovského dorostu, nejmladòího
iactva, Zeny s kuZely a cvióího muZe; pèt znémek
s motivem akvarijnÍch ryb: moiského koníka, ska"-
Iéra, zlateho karasa, doktorské ryby, krasavice aj.,
které je5tè nemají òeské jméno; dvè znàmky s rie-
tajly i 'bratislavsklich gobelínú ze sbírky mèstské
galerie - znénorí'njí vfievy z Ìecké mftologie: Janthe
oznamuje Héró piíchod Leandra a Hermió zrazuie
Leandra od cesty k Heró. * Bratislavskà Pravda
z 1.8 óervna píSe, Ze se na slovenské Wsoké Èkoiy
pÍihlósilo 20 470 studentft, aIe bude piijato jen l0 58ù.

V EXILU A KATOLICKÉM SVÉTÉ
USA. - Krajanské skupina u Panny Marie Kar-

melské v Astorii Novém Yorku oslavila 20. éervn;:
stfíbrné knélské vltroòí svého duchovního spróvce sa-
lesióna P, Aloise Vyorala. Pfi koncelebrované méi svaié
oslavenci asistoval jéhen Ondtej Horàòek, kterlf take
kénal. A po m5i svaté b5'Io ui tradiÒní druZné poba-
vení, pÍi kterém P. Vyoralovi jménem farníkù bla-
hopÍél slovensky inZ, Pavol Blaho, a mnozí jiní L.
okré5lení pÍispèli, jak jim to rt:'z,né múzy vdechl5':
bésní, tancem, zpèvem. Otec Vyoral pak v5em hluboc',:
dojat, se slzami v oòích, podèkoval. - Blahopiejen'.:
také jménem ètendÍù NZ.

Spoleónost pro uédy a umèní poiàdé, svúj VIII.
sjezd v pùli srpna 1976 na iedné z universit ve W*-
shingtonu" Sjezd bude souòóstí oslav 200. zaLoLení
USA, a proto poÍadatelé zvolili na jeho némèt: Òírn
piispéii óe3i a Slovóci Severní Americe.

11. kvétna se na5i chicagétí krajané se5li v opatsní
sv. Prokopa v Lisle u paty sochy P. Marie Matk.y
exilu. Socha byla vztyèena próvé pÍed dvaceti ieiy
z podnétu opata Ondràka na smír za znióeny. ma
riénsk1i sloup na Staromèstském nóméstí v Praze 3. i!-
stopadu 1918. PoboZnost vedl nynèjÈí opat Tom6.!
Havlík.

Arcibiskup z Philadelphie kard. Krol pozvai jmé-
nem biskupù papeie Pavla na 47. mezinàrodní eucha.
ristickf sjezd, kterj se bude v jeho mèsté konat pÍí5tí
rok ve dnech 1.-8. srpna v rémci oslav 200. vjrrocr.
zaloi.ení Spojenlich stótù. UZ na podzim bude vyhlé.
Sen celonérodní program duchovní obnovy. OòekóvÉ
se na milion úòastníkù. Pro organizovíni n6,boùen-
skÍch funkcí a také jinou pomoc nekatolickjm úÒas'-
níkúm byl ustaven zv7àÉtni 45-òIennj ekumenicklf vjbor,
jehoZ piedsedou je ieckopravoslavn5i arcibiskup Jake.
vos a místopiedsedy biskup episkopólní a luterskc
církve.

BLAHOPREJEME Orci biskupovi mons. ianu L. Moi-
kovskému, kter}? se stal sídelním biskupem diecéze
Galveston-Houston v Texasu. Diecézi vlastnè spravc,
va7 ui, od r. i9ó3 místo osleplého biskupa Nolda, kter'11
v dubnu, kdy se doiil 75 let, rezignoval. Mons. h{oÍ-
kovskÍ md 66 let, na knèze byl vysvécen v Rím;:
r. 1933 a na biskupa r. 195ó.

PORTUGALSKO. - Na 300.000 vèfících piiélo 15.
srpna k svatyni P. Marie ve Fatimé, aby se spoleònì.
modlili za vfchodisko ze spletité situace politické i
ekonomické a za udrùení zékladních svobod obÒan-
skÍch i nóboZensklfch. Katolickó rozhlasovó stanice
Radio Renascenca stóle je5tè nebyla vrécena církev-

ním úiadúm, od zaéíúkrs éervence ji fídí vgbor jme-
novanj Hnutím vojenskfch sil a z jejích antén se
poiód 5íÍÍ útoky na církev a Svatou stolici. Na obranu
prév biskupú vèÍící nékolikrót vy5li do ulic, napi.
v Lisabonu, Braze, Braganse a LeiÍe - bohuZel ví
cekrét doélo po pokojné manifestaci k sróZkóm s levi
covlimi extremisty. Nejednou ke katolicklim manife-
stantùm biskupové promluvili. Tak arcibiskup z Bra-
gy, kterého komunisté nazvalí nepÍítelem lidu, pro-
hlésil, Ze jsou v sózce svoboda nórodní i nóboZeniké,
zítkladní prdva a dústojnost òlovéka. > Odmítàme r,ry-
koiiSt'ovénÍ òlovéka òlovèkem, ale nechceme ani vy-
koÍi5tovéni òlovèka totalitním stétem, do nèhoZ nàs
chtéjí vmanévrovat na rozkaz zvenéí.,< Za poiadavky
katolíkl se postavil i vedoucí socialistické strany
Soarez a pÍedstavitelé Lidové demokratické strany.
V spoleòném pastilském listè se biskupové vyslovili
ze osobní svobodu, za svobodu projevu a odsoudili
projevy osobní msty a oportunismu, vykonané pod
rou5kou oòièténí od provinilcù z minulého reÈimu,
a koneòné ideologickou infiltraci a propagandu, tÍebas
velkrí vèt5ina obòanù 25. dubna jasné prohtósila, i.e
si tuto ideologii nepfejí. - Stélé rada biskupské kon-
ference zam|tka projevy nàsilností, at k nim dochàzí
z kterékoliv strany, a vyzvala k solidarité s obòany,
kteÌí jsou nejvíce postiàeni souÒasnou situací, s neza-
mèstnanjmi, s tèmi, ktefí byli nespravedlivè uvèznèni,
a s krajany, kteÍí se vracejí ze zómofskjch územi.

Zaéàfkem òervence bylo vypovézeno s UGANDY na
30 misionéÍù, pieciev5ím Italú. Prli posílali Sifrovanà
poselství vedoucím svj'ch " pracovních organizací o,
rozdèlovali lid, provinili se paSovéním a valutovlimi
bÍestupky a pro svou préci neméli piísluÈnou kva-
Iifikaci. Dal5ím misionóiùm, kteÍí byli na dovolené
v Evropé, bylo zruéeno jejich nàvratotté vizum. ZdA
se, Ze je to jen da15í projev libovúle presidenta Amina
a nepiàtelství vùèi cizincùm.

SVYCARSKO, - 21. òervna, v den sv5?ch osmdesé-
t1ích narozenin, piijal éestnf doktorót teologie cu-
ryéské university nó5 krajan rev. Píemysl Pifter, znír
m! kazafel evangelické církve òeskobratrské, zaklada-
tel Milíòova domu pro déti v Praze, za vàIkv zíchran-
ce mnoha Zidovskjch i nèmeckfch dètí. Od r. 1951
Zije v exiiu, nejdfíve pracoval jako duchovní ródce
a sociàIní pracovník v Nèmecku a pak se pÍestèhoval
do Svfcarska.

POLSKO. - Od r. 1971, tj. od doby, kdy je gene-
róiním sekretéÍem PKS Eduard Gierek, bylo dàno
svolení k postavení 263 kostelù, prohlàsil vedoucí IJÍa-
du pro církevní zrileZitosti Kakol.
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