


* Zemlel ve vèku 7l let nàrodní umèlec Beno Bla-
chut, slavn! sqfmi tenorovimi rolemi na scéné Nó-
rodního divadla: Dalibora, Ctirada v Libu5i, Prince v
Rusalce, Bendy v Jakobínu, Skiivénka v Tajemství,
Dona José v Càrmen a dalÉích postav- Zaéal se zpévem
jako dèlník v kotlórné VítkovickÍch Lelezàren,1a prlL;
ikou konservatof ho piijímal Josef Suk, do ND Vó-
clav Talich. * 75 let se letos doLije dr. Ladislav Va-
chulka, profesor na konservatoii, v5estranni muzikant
a propagótor óeské hudby v zahranièí.' SdruZení mla-
aicfr inuzicistù z Perugie v ltólii, s nímZ. je.-v pfetel-
ském styku, poÍód6 k jeho Zivotnímu jubileu Íadu
koncertù v'Itàtii i mimo 11i. x Nové znómky vyély:
se znaky mèst: Kamik n/Vlt. (s méstskou...peóetí z

r. 1745),-Trnava (zase méstskà peòef) a Havíiov (hor-
nickÍ inak); k 350. Úroéí zaloleni univerzity v Trna-
vé, neiíkó ie Ze jezuity - je na ní éàst mèsta, obklo-
p"tró ttuní-i hiadbami; s vyobra-zeními .z expozic
Vojenskéhó muzea v Praze: stiedovèkó zbroj, vojenskÍ
fati gitefro 7va Za vitézství a letadlo Avia B 534 se

Sojuzem 28; k 100. vfroòí UMPRUMu v Praze s pla-
stikou Umèní radosti. Na letoéní rok je pfipraven ta-
ké tiskoú list k 10. ÚroÒí helsinské Konference o
bezpeènosti a spolupróci v Evropé v hodnoté 2B Kòs'

V EXILU A JINDE VE SVÉTÉ

USA. - Losangeleskd èeskd misie sv. Cyrila a Meto-
déje méIa slavné bohosluZby ke cti s\Úch patronù v
tr"àèli po jejich liturgickém svótku, 17' unora, a mj-
iie sv. iatùuà v San Diegu v nedèli 10. biezna' Vèstník
tèchto misií, které spravuje jezuita P. Jaroslav Po-
pelka, pÍinóií na pokraéovéní Íivotopis naSich apo5toltl
;t Oiè Libora liovala; jednotlivó óísla vèstníkr1 pfi-
.t"tot ttu první strónce Új""y z jejich Zivota' - Klub
òs. kultury v Los Angeles udèlil letos poprvé svou
Cenu Jana Zahradníóka za óeskou poezii; wznamena'
nfm je bésník Ivan Jelínek (nar. 6.6.1909 v -Kyjové),
Zíjíci"ve Velké Britanii, v uznàní jeho celoZivotního
bàsnického díla. Cena bvla whlóéena 17 ' ledna, v
den nedoZiqich 80' ZahradníókoÚch narozenin' eleny
poroty byli iifina Fuchsovà, Jifí Karger a Pqye.l Pàv' -
katitórnim universita v Los Angeles uspoiédala péóí

svého Stfediska pro ruskó a vÍchodoevropskó studia
'r.eèer poezie lauréóta Nobelovy ceny Jarosîava Seiferta'
tsósné byly piedneseny òesky a anglicky.

V pùli listopadu se konalo "valné zasedtiní konfe-
'encà biskupù-USA. Na pofadu jednóní byl névrh na
;poleénf pàstÍfskÍ list ò ekonomickvch problémech
l'e ivètie 

-církevního 
socióIního uòení. Biskupové Là-

,.ají zmènu ekonomické politiky z9mé, ta! aby byla
Lóna vèt5i pozornost chud5ím tfídóm, odsuzují eko-
omické a Jociàlní nespravedlnosti a vysokf poòet ne-

aàèstnanfch. Névrh 6ude jeété projednàvón a snad
slhvrlten ténto rok v listopadu. - Po listé o odzbroje-
ní a uiiti atomo'4ich zbraní je to podruhé, Ze seve-

ióameriètí biskupoié zasat'rt4i do otózek celonórodního
vefejného Zivota.

NaSi krajané ve SVYCARSKU chvstaji na dnv 15'

fi-. atizna duchovní obno'"'u v Quartenu pod vedením
jezuity P. Cupra z Ríma a tfdenlato, o.d21"24'biezna,
iriu"i,í"me úroòní exercicie v Bethanien - exercitó-
iorem bude 

-Otec 
biskup Skarvada; on bude téZ slav-

nostním kazatelem pff mariónské pouti do Einsie-
a"ftr Z. òervna, bude tam udèlovat svétost biimovéní'
Podrobnéj5í informace podají naSi místní misionéii'
Ont téZ piijímali do 15. února pÌih1ó5ky na pout' do

rodiStè naÉich vèrozvèstù svatlich Cyrila a Metodéje,

do Soluné, a na jiné pamàtnó místa v okoli. - 
''

Cutychu vzpomnèli 23. února r{'roèí únorovébo gl:*
1948, kteni znamenal konec demokracie v eSR- \- cc-
poledních hodinóch byla poboZnost za 9b!.1i kon:=-
itického re2imu v na5í vlasti a pak piednaÈka dr. -{:-
tonína Kratochvila, autora trojdílné knihy ' Zdt:i| '
o téchto obètech na poli politickém, kulturním i r:-
boZenském. - NaSe v Zenettè nav5tívil 2ó. ledna relnc:
Íímské koleje Nepomucena mons. Karel Vràna a pio=-
luvil k nim na téma > Filosofické modely st'obodr ' r'

místnostech fary sv. Bonifóce. Potom byla ve farn;-cl
kostele m5e svató. Piednó5ky o kulturních a ryibc-
Zenskfch otéakích se chystají i do budoucna; rzal b-';

si je na starost Klub katolickÍch intelektuólft. - A
v ienevském kostele sv. MikuléÈe de Fliie b1'la :tr

ledna péóí katolické skupiny pracovníkfi pli Zenevskj'cl
mezinàrodních úiadech ekumenickd. poboinost ke D'::
míru, kter! uZ po osmnócté Whlósili tím5tí papeZor.:;
letos mél 1éma "Mladi a mír kràèejí spoluo. Pobo2'
nosti byli piítomni: apoÈtolskÍ nuncius mons. Rori'
da, kterf je stélÍm pozorovatelem Sv' stolce pii 2e'

nevsklfch úiadech OSN, místní biskup mons. il'Iamie
pravoslavnf metropolita pro Sqfcarsko Damaski-nos a

ioni zvolenlf generólní sekretói Ekumenické rady církn
uruguajskj pastor Emilio Castro,

V LONDÍNÈ uspoiàdali 15. listopadu v sóle lir
John's Veéer èeské hudby. Kromé skladeb fìmetaro
vfch, Dvoiàka, Martinù, Janóèka a Burghausera bylaL

uvedena premiéra Antonína Tuóapského " Marriage o1:

Psyché - Svatba Psyché ", iit zazpivala Ber5'I Iu
òapské za doprovodu orchestru; v skladbé > du5e zprí'

vl o domu svého milého, proudy de3té jsou zócl:n1
trévník je kobercem, je to vlastnè oslava p'ifíroil].' '
iíké autor. oV druhé òàsti >Prstenu" vidí spisr-''a
telka snubním prstenem kruhy na vodè, kruhy ohr:lci
mèsíce... <

V den 5. úroèí podepsóní smlouqr o konfederi,i::
mezi vlédou Polska a eSR 19.1.1942 do3lo v ìl-oncLlini|

k vzójemné vj'ménè dopisù mezi polskou r'.lérloLr t

exilu a oiniciativou. ós. - polskÍch vztahrl; \' dn)i'
sech se obè strany navzíjem uji5t'ují, Ze budotL poli:: a'

òovat v konfederaòním úsilí. > Iniciativu << reprezel:r'i:-
valo Sest úòastníkù londi'nského Symposia t{ v ri r: lt
s Otcem Langem a ing. Bohumilem KoblihLr:u. Cl:;'
dopisy byly pieòteny pii upomínkové manii-'pstir::l l:
úioòí smrti Jana Palacha pied ós. velwslanectrri:n

FRANCIE. - 17. ledna byla udèlena Cena 't'a'tt ':"'
Iacha îllosofu Ladíslavu Heidónko'ti, bfvalémr.r rnlt't I

mu Charty 77 a jednom z organiz6tot:1 filosoficl' '-
vèdeckjckr seminóiù, konanich v jeho bytè'. F r". :

nek je bÍvali profesor filosofie na Komensk(i.ht; e'r ":'
gelické famtte. Seminóíe jsou otevleny v5erÌr, -rd l

ISAO ji.fr bylo uspoiódóno na 180 a pÍi tfetin'i ;r I '

mluvili hosté ze zahraniÒí. Cenu Jana Palach:r I'Lc!l:

Mezinàrodní vjrbor na pomoc Chartè, ktery rrrt
sídlo v PaiíZi.
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