VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV.CÏRILA A METODEJE V LOS ANGELES
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naše MLsie po
prvního
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ve svých dějinách

BISKUPA

událostí,

protože

bude hostit vzácného hosta v osobě

PŮVODŮ a významného Siena

ČESKÉHO

americké hierarchie z diecése GALVESTON-HOUSTON v Texasu

t

nejdůst. J. L. MOŘKOVSKEHO.
Nejdůst. p. biskup bude sloužit pro krajany při svatováclavské pouti
pontifikálu!

mši

svátou

v kapli Loyola High School v 10.30

dopoledne. / 1901 Venice Blvd, mezi Vermont a Normandie./

Po mši svaté bude svatováclavský

průvod

po nádvoří koleje,

za zpěvu písně "Bože, cos ráčil" doprovázené hudbou, při němž naše národní kroje a
skautské uniformy, korouhve a vlajky budou vděčným terčem pro fotoaparáty a filmové
kamerv

Kdo jen můžete, oblecte se a své děti do

národních

krojů.

Průvod skončí před auditoriem /Xavier Center/, u hlavního vchodu, kde nejdůst. p.
biskupa znovu přivítají zástupci. Misie.

Pak se všichni odeberou do auditoria, kde

bude podáváno občerstvení, kde si mohou všichni koupit ve Stáncích perníková poutní
srdéčka,

pečivo, nápoje, kysané okurky, knihy, obrázky, atd., a dokonce si dát zahrát

některou z poutních písní na
Při besedě

"opravdovském

flašinetu ".

nejdůst. p. biskup. Jan MDÉK07SKÍ učiní významný projev ke

krajanům, o kterém bude podrobnější zmínka na dalších stranách věstníku.

trhat fvrojuitj
Adam Václav Michna z Otradovic j
"PÍSEŇ 0 SV.VÁCLAVU". /1661/
Učinil nán divadlo - Pán Bůh z výsosti
vystaviv náza zrcadlo - všelikých ctností
Svatého Václava, jenž je Čechu sláva.
V tom zrcadle, Čechové, - vždy se vzhlídejte,
jsou-li vaši mratvové - rovní, zpytujte.
Napravte, co zlého, - držte se dobrého.

SVATÍ VÁCLAV vynikal vzdělaností nad
své současníky. Jeho vzdělání vyvěralo z touhy po
pravdě a po dobrém. Jinak by mu mnoho neprospěly dlou
hé hodiny, které musel strávit se svými učiteli.
A také by mnoho neznamenalo, zvláště po tisíci le
tech, kdyby s® jeho vzdělání bylo omezilo na znalost
řečí a současné vědy. Mnozí lidé dnes mnohem více vě
dí, ale jsou skoro ignoranty stran nejzákladnějších
otázek o smyslň života, o hranicích mezi dobrem a zlem,
o původu kosmického řádu, o životě po smrti.
Kníže Václav byl věřícím
vzdělancem. V mi
nulé době se tyto vlastnosti zdály neslučitelnými li
dem, u nichž pro povrchnost nebo neznalost víra a
pověra znamenala skoro totéž.
I dnes si lidé zatarasují cestu k pravé víře omluvou, že nezáleží na tcm^ Šerm člověk věří,
jen když něčemu věří. To je však jen polopravda, která platí jen pod určitým zorným úhlem, ala
všeobecně je nesprávná a vede k mylným závěrům.
Víra je doplnění
našeho vzdělání přijetím pravd a vědomostí zjevených od Boha. Pro
tože je tedy víra obohacením rozumového poznání, záleží hlavně na rozumu ověřit si možnost a
skutečnost takového zjevení. Přesto víra není záležitostí jen pouhého rozumu. To se krátce na
značuje v knteehicnu rčením, že víra je drr, víra je milost...
Počátky víry, vytrvalost a účinnost víry jsou procesy složitějšími a tajemnějšími než se na
prvý pohled může zdát, a nelze je ani stručně zachytit rozsahem tohoto článku. Může však povzbu
dit .každého z nás, když si jasně uvědomímo, že rozhodujícím činitelem v ryzosti a účinnosti víry
je naše vůle, které přináleží konat rozhodnutí.
V naší vůli vznikají a jsou usměrňovány touhy a činy , a naše vlastni odpovědnost za rozhodo
vání je podkladem k tom, že mluvíme o svobodě naší vůle, že jsme svobodni.
Jako se rozumu dostává ve víře obohacení, tak také vůle čerpá z víry sílu, vytr
valost a rozvoj.
To je tajemstvím a vysvětlením života svátého Václava , a velikosti každého křesťana, který
si křesťanství neplete s touhou po uplatnění, po zisku a po moci.
Každý snad může pochopit, jakou změnu v životě člověka může a má způsobit poznání, že se Bůh
stal člověkem. Mnozí lidé — zvláště o vánocích, kdy si tuto skutečnost připomínám _
mohou být dojati a udiveni nad ponížením, nad uskutečněním tohoto Božího úmyslu stát se člově
kem, když rozjímají o betlémském Dítku, narozeném v chudobě, v opuštěnosti a samotě, avšak tyto
dojmy a toto úžasné poznání o vtělení Božího Syna vede k praktickým rozhodnutím a k usměrnění
života teprve tehdy, až jasně pochopíme smysl a účel Božího Vtělení, které jsou krátce vyjádřeny
vyjedná mešní modlitbě při obětování s"...dej tedy, ať skrze toto tajemství vody a vína jsme
účastni
božství
toho, který se ráčil stát účastným naší lidské přirozenosti...*'
Dát nám "účast na věčném^ nekonečném Božím životě, na Jeho moci a slávě, učinit nás syny Bo
žími,
to bylo obsaženo v urayslu Boha stát se člověkem.
Kdo je veden touto pravdou a přesvědčením, ten se nejen musí usmát lidské pošetilosti, která
z touhy , aby se zbavila odpovědnosti za zlé skutky, a zároveň z touhy po nesmrtelnosti, vymýšlí
si ničím nepodložené báje o převtělování /reinkarnaci/ , ale je neustále inspirován , povzbuzoV8B a posilován ke konání dobra, k sebepřemáhání a k obětem myšlenkami na věčnou, nezasloužené«
a nepředstavitelnou odměnu, ke které jsme uschopněni účastenstvím na Boží přirozenosti.
Z těchto zdrojů víry pramenila Václavova zbožnost, statečnost, lidumilnost, státnická prozí
ravost, jeho velikost a svatost. S tohoto hlediska není žádný náš skutek nepatrným, jestliže
směřuje k věčnému cíli a vychází z pravé víry.
Svatý Václav věřil v Eucharistii, v ten obdivuhodný Boží dar, v němž vyvrcholaje Boží láska
k člověku. Kníže Václav věřil, že z hroznového vína se při mešní Oběti stává Kristova Krev, kte
rou Boží Syn prolil za spásu světa. Pro tuto víru Václav trhal hrozny na přípravu mešního vína,
aby se v eucharistické Oběti stal co nejintimněji účastným na vykupitelském díle Kristově, na
spase světa a spáse svěřeného lidu.

J. E. NEJDP. BISKUP JOHN L.

KOÄKOVSK1,

dieces© Galveston-Houston, Houston, Texas 77002.

PROGRAM,

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTIPříjezd

nejdp. biskupa

Nejdp. biskup J.L. Mořkovský
přiletí na International airport
v patek
o 10.h3 dopoledne.
/Continental Air Line - let £7./
Půjdeme ho tam uvítat a dove
zeme ho pak do Loyola High School.
kde bude p. biskup hostem.
Kdo se může toho dne uvolnit
z práce nebo ze školy, a£ přijede a přidruží se k těm* kteří již slí
bili účast. Zvláště děti a mládež v kroji jsou vítány . Nezapomeňte,
že je to v pátek dne 22. září o 10.ů3 dopoledne na mezinárodním letiš
ti. Ohlaste svou účast duchovnímu správci. /Tel. : £89-0131/

SVATOVÁCLAVSKÁ

POUT

A

SLAVNOST

v neděli dne 2b. září 1972

Na začátku obvyklé nedělní mše svaté - přesně
v 10.30 hod. dopoledne - přivítá oficielně
duchovní správce misie nejdp. biskupa, který vyjde z residence v Loyola, kde bude ubytován. Proto se před začátkem mše svaté shromážděte
před hlavním schodištěm do kaple.
1. PŘIVÍTÁNÍ:

bude ji sloužit česky
nejdp. biskup za koncelebrace jiných kněží. Iři mši svaté se bude zpívat mešní píseň :
"Ejhle oltář..", při sv. přijímání :"Otče náš.." a na konci : "Svatý
Václave, vévodo české země..." Připojte se ochotně svými hlasy.

2. PONTIFIKÁLNÍ

MŠE

SVATÁ:

PRŮVOD

bude se konat hned
po mši svaté z kaple
do auditoria v čele s krojovanými a se skauty. Všichni se připojte a
řiňte se pokyny pořadatelů. Při průvodu, který obejde dvakrát
školní nádvoří, se bude zpívat : "Bože, cos ráčil" za doprovodu hudby.

3. SVATOVÁCLAVSKÝ

:

ů. POUTNÍ
BESEDA : Po přivítání hosta chlebem a solí
------------------------------------------- u hlavního vchodu do auditoria se
všichni odeberou /ne dříve/ do sálu, kde bude ke koupi občerstvení,
/párky a pečivo u kuchyně a ostatní dobroty ve Stáncích./

£. PROJEV
A VÝZVA NJDP. BISKUPA :
-----------------------------------------------------------

Tento projev bude
zlatým hřebem celé

slavnosti a bude vyvrcholením této historické události : p r v n i
návštěvy biskupa českého původu u krajanů v Kalifornii. ~
Věnujte projevům nejdp. biskupa co největší pozornost, a snažte se,
aby tyto projevy nebyly ničím rušeny.
Nepospíchejte
domů, rezervujte si pro tuto historic
kou chvíli celé
odpoledne. Původně byl plánován v předvečer
slavnosti banket v Blessed Sacrament sálu, který měl poskytnout více
času a klidu k těmto projevům a k bližšíma seznámení se krajanů s dp.
biskupem; někteří však pochybovali, Že při těchto vzdálenostech a za
neprázdnění obětavost krajanů by šla tak daleko, aby se dostavili na
obojí program, a proto od slavnostního banketu bylo upuštěno.
Využijte
proto nedělního odpoledne v auditoriu v Loyola
High School, které “noční brigáda" připraví co nejpečlivěji, aby se
každý mohl cítit “jako na pouti".
V důsledku projevů nejdp. biskupa se naše misie a krajanská veřej
nost dostane do nové etapy činnosti, ze které budeme mít užitek
nejen my zde v Los Angeles, ale i krajané ve Spojených Státech a za
mořem. Z toho důvodu znovu připomínám :
1. Přijúte sami na slavnost a pozvěte své přátele.
2. Oblecte se a své drahé do národních krojů.
3. Přineste pečivo do kuchyně a do stánků.
U. Účastněte se aktivně celého programu.
£. Rezervujte si pro slavnost celou
neděli.
Nejdp. biskup se vrátí do Texasu již v neděli o 6. hod. večer, aby
mohl vyhovět ostatním četným povinnostem, před které
ho staví odpo
vědný biskupský úřad. Na památku své návštěvy mezi námi bude dp. bis
kup r o z d á v a t
účastníkům pamětní
obrázky.
HIGHLAND PARK
CAMERA

£631 North FIGUEROA STREET
LOS ANGELES, Calif. 900^2
Telefon:
2^-0123 & 2#-91?l
Největší
zasilatelský
český závod v Americe.
Ve všech fotografických po
Věra - Frank - Jana - Milan VACKOVI
třebách Vám ochotně poslouží b
za směšně nízké ceny
Všem

krajanům doporučujeme

^rEUROPEAN

navštívit

nový

obchod

DE LI CATESSEN^

$717 1/2 Malrose Ave., LOS ANGELES, Ca. 9OO38, - Tel.: U67-1262
Výběr importovaného zboží; pivo, víno; uzeniny; domácí tlačenka,
jaternice, klobásy; jídlo přes ulici.
Otevřeno denně od 9.30 A.M. - 7 P.M. /V neděli zavřeno./
Srdečně vás zvou a vašemu přání rádi vyhoví : Berny a Jaroš RAINESHOVI

£££

u?:

Jste JEDLI

v novém

5626 HOLLYWOOD BLVD. . .
Tel.» ¥62-8876 <1 <1
Otevřeno» ”
Pondělí » 7.30 A.M. - 3.00 P.M.
Úterý - Pátek »
7.30 A.M. - 7.30 P.M.
Zavřeno :
V Sobotu a v Neděli
Parkování i vzadu,
vjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Cars".
Srdečně vás zvou
RUDA a HELENKA VESELÍCH

Českém restaurantu

£

LITTLE PRAGUE " ?
Pochutnáte si jako už dlouho ne
na českých
dobrotách a pravém
MíSU PLZEŇSKÉM PRAZDROJI
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Jako vaří maminka.
uvaří v dm 3 trinket
V

RESTAURACI

E»W

MEATTT nv riimnnr:
Tel. i

H 0 - 3 - 6131

U76 No. Western Avenue, LOS ANGELES, California
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CONTINENTAL

CUISINE

kuchyni,
č e skou
má nejen v ý b o r n 0 u
ale i kulturní úterní večery / řídi Rudy Temar / ,

středeční debaty

0 filooofii

Majitelka

FIRMA

theologii, etc./P.Popelka/

šlágry s harmonikou v pátek, sobotu a v nedělí
/ Frank Ryšlavý /

823 Cahuenga Blvd /mezi Melrose & Santa Monica/ HOLLYWOOD

»

Ja r m i 1 a

Calif. 90038. - Tel.» U65-9991
V R B 0 V Á

FOR AL-L

ALFRED SRNKA

gXggfr

©

BOHEMIAN LION RESTAURANT

populární

KRAJANSKÁ

| BtataaraMJ

-15

YOUR INSURANCE NEEDS

Let

v LOS ANGELES -

Droker. Notary. Counselor

Michael
HOMEBUYERS REALTY

DOMOVY
10075 MC FADDEN

OD^24-.000 vySE
Off. 531-2250

PHONE
Los Anoklso UP 0-1010
Culver City VE 9-2246

Resid. t
RESIDENCE
87-4-2934

OFFICE
243-7442

Mluvíme, co sky, sloven sky...

VICTOR ROYAL
Adult Residential Living

Domov pro
V. Horovitz
OWNER

van horn

-krajan-

z

z

osamělé, sesvarle.
120 E. Laurel Street
GLENDALE. CALIF. 9’205

11048 West
Washington Blvd.
CULVER CITY. CA 90230

837-U8118

MÍS-LI BOL, VEZMI "BOL-VEN"
BOLVEN TABLETY NA 5 TÍDWů : $ 2.90
ZDRAVÍ-TAMÍN KAPSLE NA 5 TÍDHŮ » $ 3.98
NA 10 TÍDNů JEN » $ 6.98
Poštou vyplaceně a se zárukou dodává :
DRUGS
E U R OPEAN
Břetislav JELINEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, Calif. 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM

50. KNLÍSKE VÝROČÍ
Dne 5. července 1972 oslavil padesáté
výročí
svého posvěcení na kněze pražský apoštolský administrátor
ThDr. František
TOMÁŠEK,
sídelní biskup na Hradčanech

v

Praze.

Vysvětil ho nezapomenutelný služebník Boží Dr. Antonín

Cyril

Stojan

v olomouckém domě.

Třiasedmdesátiletý otec biskup je rodák ze Studénky ve
Slezsku, byl profesorem katechetiky na olomoucké bohoslovecké
fakultě až do jejího zrušení,13. října 19U9 přijal biskupskou
konsekraci, ale vláda jej uznala biskupem, až když měl pře
vzít řízení pražské arcidiecése po odjezdu kard. J. Berana

do ÍŽíma v únoru 196?.

Kéž ho Bůh sílí a dlouho zachová ve zdraví při jeho práci 1

DVA ČSL.,
BISKUPOVÉ
ZEMŘELI
Dne 10. června 1972
ztratil čel. biskupský
sbor dva své členy t
Toho dne zemřel rožňavský
apoštolský administrátor
otec biskup Dr. Robert
POBOŽNÁ ve věkň~82
let, a nichž 59 strávil
v kněžské službě. Léta
utrpení a tíže stáří podlomovaly víc a víc jeho
zdraví. S monsignorem
R. Pcbožným odešel po
slední slovenský biskup
Z 20. výročí konsekrace biskupa Dr. Josefa H 1 o u c h a 1967
ve vlasti.
Téhož dne odešel na věčnost od Jihočechů i všech milovaný českobudějovický biskup Dr.Josef
HLOD C H . Narodil se 26.března 1902 v Lipníku u Třebíče a kněžské svěcení přijal v Olo
mouci 5- července 1926. Tam byl také konsekrován na biskupa v T.19U7, a 7. září se ujímá své
ho úřadu. Byl to eucharistický a mariánský kněz, plný apoštolského ducha. R.I.P.
V 7-8. čísle Nového života naleznete zvláštní vzpomínka k jeho památce.

KAREL MRADILÁK ODEŠEL NA VĚČNOST
18. července 1972 dohrál úlohu svého pozemského života mnohým známý
a milý filmový- a televisní herec Karel
BRADILÁK.
Mnoho již o něm bylo napsáno v krajanském tisku, a proto zde jen
připomínáme, že Karel Hradilák přijal krátce před smrtí od dvou
kněží svátost nemocných. Při drahém přijetí - z rukou duchovní
ho správce misie - v předvečer jeho úmrtí již nemohl ani slovy
ani pohyby vyjádřit své pocity, avšak slza vytrysklá z jeho
oka■fobdržani absoluce a svátostného pomazání byla srozumitel(přy -ným projevem jeho smýšlení.
Při zádušní vigilii v kapli pohřebního ústavu M.Hamrockové by
lo přítomno jen málo lidí, ačkoliv se modlitby za něho konaly
v překrásném rámci programu, připraveném našimi umělci. Mnozí
mezi námi se dosud bláhové domnívají, že květinové dary a oslavné
řeči mají pro duši zesnulého nějakou cenu. - Jeho pohřeb se konal
za velkénčasti v kostele Blessed Sacrament. - Na sloužení mše svaté
za něho poslali příspěvky i Místní S.V.U., rod. Brožkova a Pasadena
Beseda. AÚ odpočívá v pokoji!

z

pastoračního

zápisníku

Cestováni — jaké mají velcí páni

Mnohým krajanům je známo, že jsem mirmlého měsíce
vykonal cestu autem do Kanady, odkud jsem si přivezl
poslední věci, které jsem tam zanechal, a které mohou
sloužit k apoštolské činnosti v Los Angeles.
Byla to zajímavá i namáhavá cesta, protože jsem
konal až 800 mil denně, ale vrátil jsem se šťastně,
ačkoliv mi po dva dny v Chicagu "stonalo" auto, a na
zpáteční cestě jsem tam stonal zase já. Diky
všem za modlitby, které mi pomohly překonat všechny
obtíže.
Pozdravy

od krajanů

z

cest

Děkuji tímto všem, kteří mi poslali, pozdravy z dovolené nebo z cest, a z obarvy, abych na někoho nezapomněl, jehož lístek jsem třeba ani nedostal, připomí
nám, že mne nejvíce překvapil pozdrav od Sášenky Pískaté, která byla pozvána na
republikánskou konvenci na Floridě. Snad nám o tom něco napíše.
Historická

návštěva

Doufám, že krajané náležitě ocení vzácnou obětavost nejdp. biskupa J.L. Mořkov
ského, který je prvním biskupem českého původu, který do naší misie zavítá. Jeho
biskupský úřad a starost o diecési, a kromě toho jeho zájem a snaha o krajany,
o Národní svaz českých katolíků, o Neponucenum vyžadují si všechen jeho čas, a
přesto byl ochoten přijmout naše pozvání na naši svatováclavskou pouč, a svou ná
vštěvou nás povzbudit k usilovnější činnosti a probudit zájem o společné cíle.
Jak

titulovat

nejd.p.

biskupa ?

Americká zvyklost by vyžadovala titul »"Vaše Excelence" nebo "Důstojný pane
biskupe", avšak ustálené oslovení biskupa, které nyní bylo zavedeno ve vlasti,
je : "Důstojný Otče biskupe" nebo " Otče biskupe",
jako je vhodné oslovení pro duchovního správce :
"Otče Popelko", nebo prosté "Otče", "Father".

Slavnost

k 28. říjnu

NSkteré krajany, kteří ztrávili část svého exdlu v Německu, potěší zpráva, že příští české
bohoslužby při národní oslavě 28. října bude pro
krajany konat známý P.Václav Vinš, který
zde bude v té době návštěvou.
Podporujte

a

poslouchej-

t e pravidelně
čzskosíovtasfty 'ROZHLAS,

který vysílá každou sobe .u v poledne od 12 hod.
do 12.30 na stanici KTYM na vlně lůóO kil. c.
A.M. radia.
Ředitel tohoto radia z tohoto vysílání roz
hodně nezbohatne, protože z každé reklamy musí
sám platit stanici, která stále zvyšuje poplatky

Z průvodu při prvním svátém přijímání v Kněždubu na Moravě

POZVÁNKA
SVATOVÁCLAVSKÉ
A

NA

na

BOHOSLUŽBY,

SVATOVÁCLAVSKOU

POUT,

které se budou konat v neděli dne 2h. září 1972 v kapli a hale Loyola High
School, 1901 Venice Blvd., L.A. 90006 v 10.30 hodin dopoledne.
Svatováclavskou mši svátou bude sloužit J.E. biskup John L.MOŘKOVSKÝ,
českého původu, narozený v Praze , Texas, který také pronese kázání.

Po mši svaté bude svatováclavský průvod, občerstvení a beseda v auditoriu, při
které nejdůst. p. biskup učiní významné projevy. Pořad slavnosti je podrobněji
uveden na předcházejících stránkách, které sí pozorně přečtěte.

Příležitost ke svaté zpovědi je od 9.30 hod. do 10.20 hodin.

Příští české bohoslužby - k oslavě národního svátkn 28.října - budou 29. října.
Přijité všichni uvítat a poslechnout si našeho vzácného hosta '
Všechny krajany upřímně zve
P. Jaroslav POPELKA, S.J.
ADRESA

A

TELEFON českého duchovního správce :

6I4.O6 So. PARMELEE AVENUE, LOS ANGELES, California 90001 .
/213/ £89-0131. Mnohokrát se mne nedovoláte na
tomto čísle, protože služba krajanům a jiné po
vinnosti mne volají jinam. V tom případě můžete nechat vzkaz na far
ním čísle £8£-0£?0 nebo přání kdy a kam mám zavolat, až se vrátím.
Telefon

:

=2VIUAGt MARKÉT
TEL.:
8U8-1858

2713 West Olivě Avenue
BURBANK, GALIF.91505

VÝSEK ČERSTVÉHO MASA - DOMÁCÍ
UZENINY - LAHŮDKY - JITRNICE -

JELITA - KLOBÁSY - ČABAJKY 15 DRUHŮ MAĎARSKÉHO VÍNA ČESKÁ VÍNA - (HZOZEK5KÁ PIVA
Z 2O-TI STÁTŮ.
ZAVINÁČE - SLEDĚ - CIKORKA ZNOJEMSKÉ OKURKY - BROUŠENÉ SKLO GRAMOFONOVÉ DESKY - GSL. KUCHYŇSKÉ

-

NÁDOBÍ

etc. - etc. - etc. -

,

M.K. HEALTH FOODS

KIRMÁ

,

k

je
krajanska
FIRMA,
která dodává pres $0 různých přírodních zdravoproduktů jako Vitamin B COMPLEX, Vitamin C
Cod 125 Mř až do 1OOO Mg v každé tabletě), Vitamin E, Zdravotní sůl, Dětské vitaminy,
Vitaminy pro dospělé obsahující 32 různých přírodníchCne syntetických) vitaminů a minerálů.

česky.

Mluvíme

VŽDY C K Y_____ STOJÍ

ECO
720

ZA

Colorado

East

Pište nebo telefonujte na í

CYPRESS, Calif. 90630.

M. K. HEALTH FOODS, P.O. Box 7hl,

TO

S I

ZAJET

Tel. 1

Area Code 1 /711*/
527-5O7L.

- Bám nebo s rodinou -

5TRA RESTAURANTU
Blvd.

GLENDALE , Calif. 91205.

BOHATÝ A HLEDANÝ VÝBĚR JÍDEL A NÁPOJŮ ZA MÍRNÉ CENY , VZORNÁ

OBSLUHA A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

K POBESEDOVÁNÍ S VAŠIMI PŘÁTELI , K OSLAVÁM NAROZENIN A K RODINNÝM SLAVNOSTEM.
O RESERVACE
VÝHODNÉ

VOLEJTE t

2Ul-201»0,

POJIŠTĚNÍ

z Los Angeles » 21»5-66O5.

-

ZAVŘENO

V PONDĚLÍ .

VŠEHO DRUHU VAM POSKYTNE SPOLEHLIVÁ FIRMA» JAN ERBA, Te.»257-8130

CHCETE ZTRÁVIT WEEKEND NEBO DOVOLENOU V PŘÍRODĚ, DALEKO OD HLUKU A SMOGU ?

Naši krajané

P RE MY SLA

TŮMO V

JIŘINKA

I

připravili pro vás zajímavé plavby kánoí, vory a čluny na amerických i zahraničních řekách.

Máme i levné

CHARTROVANÉ

ZÁJEZDY

do Evropy od t 1»6U, do Mexika od $ 199,

na Aljašku od $ 269, na Havaj 10 dní $ 235 nebo 8 dní na 3 ostrovech $ 229, týden na Tahiti
$ U99 plus týden Havaj $ 93, a mnoho jiných zajímavých a levných zájezdů.
Pište nebo telefonujte na adresu »
TŮMA TRAVEL AGENCY, 1218 West Eighth Street, LOS ANGELES, Cal. 90017. Tel.»/213/623-1051.

VHODNÉ DÁRKY - 11» K
SILUETOU HRADČAN »

ZLATÉ PÉEDMÉTY

S VYTEPANOU

přívěsky, manžetové knoflíky,

sponky, řetízky, atd.
má na 3kladě

KRAJANSKÁ

FIRMA»

7

JEWELRY
ROB 118
ERT
’S
So. La Pier DriTe
Tel. » 278-1159
LOS ANGELES, California 9OOU8

KRAJANÉ

C T É T E

KATOLÍK , NOVÝ

ŽIVOT

