
ky, neboť byla-li upoutána pozornost 
zkoušené osoby nějakým smyslovým 
podrážděním, tu okamžitě oojevily se 
vlny ß, které byly převládající slož
kou v EEG křivce také tehdy, mu- 
sela-li osoba tato řešiti početní úkol. 
Zajímavé je, že tato zákonitost ve vý
skytu jednotlivých vln je patrná také 
na EEG křivkách duševně chorých 
lidí. Při maniakálních stavech, kdy 
člověk je veselý, plný nápadů, plánů 
a myšlenek, sestává získaná křivka 
jen z vln ß. Shmeme-li, co bylo ře
čeno, vyplývá následující: vlny a vzni
kají ve vnitřní zóně kůry mozkové a 
odpovídají trvalé fysiologické činnosti 
mozku, probíhající i ve spánku, ß vlny 
naproti tomu vznikají v zevní zóně — 
v sídle duševní činnosti mozku — a 
jsou obrazem psychických dějů. že 
tato metoda bude miti i velký vý
znam praktický, je nasnadě. Ukázal 
to ostatně velmi názorně nedávný pří
pad z americké kriminologie, kdy 
křivka BEG prý usvědčila zločince a 
rozhodla o jeho životě. Ki.

Prastarý zájem o individuum, jenž 
se projevil vznikem zvláštního literár
ního druhu - životopisu, ožil dnes v roz
sáhlé míře. Historické i beletristické 
životopisy jsou vyhledávány a horlivě 
čteny, nejen pro zábavu, ale z vážných 
pohnutek. Psycholog a sociolog dneška 
může kdysi povědět, do jaké míry sou
visela tato obživlá záliba v obrazech 
života jedinců s myšlenkovým ustro
jením nynější doby. Zdá se, že obliba 
životopisů není menší u stoupenců ko
lektivního chápání minulosti a přítom
nosti, než u individualistů. Z naší na
kladatelské a literární produkce budiž 
zaznamenáno ukončení velkého sbor
níku nazvaného „Tvůrcové dějin". Zá
kladem jeho je publikace vydaná 1931 
péčí P. R. Rohdena jako plod mezi
národní spolupráce, české vydání není 
jen překladem, nýbrž dílem, kterému 
by patřil název „nové, velmi rozšířené 
vydání“. Redaktor univ. prof. K. Stlou
kal postaral se nejenom, aby se roz
sáhlou měrou přihlédlo k slovanským 
osobnostem, ale zařadil také dlouhou 
řadu osobností jiných časových a kul
turních oblastí, k nimž původní sbor
ník nepřihlížel. „Tvůrcové dějin“ vyšli 
v letech 1934—1936 v 5 dílech, (nakl.

L. Mazáč) s bohatým doprovodem po
dobizen. Jednotlivé životopisy jsou 
psány metodou nestejnou, jak je při
rozené při velkém počtu autorů, avšak 
třeba uznati, že převážnou většinou 
jsou všechny obrazy osobností dobře 
zasazeny do prostředí své doby; ze
jména původní doplňky českého vydání 
uplatňují skoro bez výhrady toto širší 
hledisko. Pokud jde o výběr osobností, 
je přirozené, že asi nebude nikdy plné 
shody u posuzovatelů, ale i to nutno 
české redakci přiznat, že se velmi za
sloužila o zaplnění mezer; tu a tam 
se ovšem „svezla“ i nějaká celebrita 
velmi omezeného významu. γ

Obsah jodu v čaji byl předmětem 
badání, jež provedli Árao Itano a 
Yasuhiko Tuzí. Nalezli jodu tím více, 
čím byly listy mladší. Horkou vodou 
mohli vyloužiti průměrně 50 až 60% 
celkového množství v čaji obsaženého 
jodu. ili.

Rozsáhlá telefonní sif je ve Spoje
ných státech severoamerických; je 
dlouhá 130 milionů km. To znamená, 
že 56'92% telefonního vedení na Zemi 
je. ve Spojených státech severoameric
kých. Na druhém místě je Německo 
s 1014%. J. M.

K článku dra Jiřího Bauma v mi
nulém čísle poznamenáváme, že vše
chny ilustrace byly pořízeny z původ
ních snímků autorových.

Koupíme za plnou cenu (Kč 5’—■ za 
každý sešit) Vědu a život, ročník I., 
sešit 3. a 5. Nepoškozené, třeba i roz
řezané sešity pošlete jako tiskopis 
v kartónovém sáčku administraci, 
Praha II., Národní tř. 18. — Kou
píme téS úplné první ročníky, nové 
i antikvámí. Nabídky korespondenčním 
lístkem na tutéž adresu.
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