VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES
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PRAKTICKÁ

ÚCTA

MARIÁNSKÁ

/Z pastýřského listu Jeho Eminence Kardinála
Timothea MANNINGA v květnu 1971./

Každého měsíce května nesou se naše nejvrouc
nější myšlenky k naší nebeské Matce. Přijměte
proto krátkou meditaci, kterou klademe pokorně
k Jejím nohám.
Maria byla prohlášena od svého Syna blaho
slavenou spíše proto, že slyšela slovo Boží a
zachovávala je než proto, že zrodila toto Slovo
a chovala na svých prsou. Toto je požadavek i
dnešní a každé doby : poslouchat a zachovávat
slovo Boží. Ježíš je Boží zjevení. Víra je od
povědí tomuto zjevení. Církev je časové prodlou
žení tajemství Ježíšova a strážkyní i hlasatel
kou tohoto Slova. Zachovávání tohoto slova je
znamením opravdového katolíka. To znamená věřit tomu, v co katolická Církev
věří a co učí. Souhrn těchto pravd byl pro nás krásně vyjádřen v Krédu Božího
lidu, vyhlášeném svátým Otcem, papežem Pavlem VI. Toto je naše víra. Vyzýváme
všechny katolíky, aby dali naprostý souhlas těmto pravdám. Stane-li se to, pak
se začne uvolňovat zmatené a hrozivé napjetí naší doby. To nás opravdu učiní
dítkami Mariinými.
Naše blahoslavená Matka je zosobněním velkého manifestu Církve, formulova
ného v "horském kázání" a uskutečněného v pozvání následovat Krista. Jediná
správná cesta je vzít na sebe denní kříž a kráčet v Jeho šlépějích. Utrpení
je předehrou a podmínkou ke slávě. Zrno musí zetlít v zemi prve než přinese
užitek. V každé době jejího růstu vyznačuje Církev pro dotyčný čas způsob, ja
kým je třeba nést tento kříž. V naší době je to zřejmé ve sféře čistoty a
úcty k autoritě. Ukažte naší mládeži v Marii tento model čistoty, dosažitelný
a obohacující jejich mužnost a ženskost. Může to vyžadovat nekrvavé mučednic
tví odpírat módě a pornografii dnešní kultury. Víme však, že naše mládež je
schopna takového heroismu, a proto se modleme, aby rozkvetl a přinesl radost
našemu věku. Autorita, k níž vyžadujeme úctu, je autorita Církve ve všech
věcech mravů a kázně. Musíme zvláště poukázat na povinnou účast na nedělní
mši svaté a na zachovávání dne Páně. Nikdo není lehce omluven z této povinnos
ti lásky. Kdokoliv učí opaku, je vinen pohrdáním této autority. "Kdo vámi po
hrdá", řekl Pán ke svým apoštolům, "mnou pohrdá". "Kdo mne zapře před lidmi,
toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích".
Třetí sféra, v níž ctíme Pannu Marii a v níž je nám vzorem, je pole řehol
ních povolání. Povolání k řeholními životu jsou na ústupu. Kněží a Sestry se
snaží osvobodit se ze slibu, učiněného v jaru jejich života. Milosrdná Církev
dělá ústupky slabé lidské přirozenosti. Tím však neschvaluje změnu smýšlení
ani nedává přednost jednotlivcům. Církev si přeje mít za Boží služebníky pou
ze ty, kteří ¿Libují ozdobit jejich posvátnou službu darem celibátní čistoty.
Jiný způsob služby se dá vymyslit a může vyniknout v některých oborech, avšak
Kristus, zrozený z Panny, dosud si přeje být zpřítomňoyán panicl<ými kněžírni a
hlásán panenskou myslí.
S těmito zájmy, týkajících se těch, které sdružuje víra, souvisejí ty úmy
sly, jež se zabývají důležitými sociálními otázkami naší doby. Mír a sociální
spravedlnost, a duševní i tělesné zdraví, jsou palčivými problémy, které vy
žadují naší pozornosti a našich modliteb. Budou vyřešeny tehdy, až budeme na
PRVNÍM MÍSTfi HLEDAT KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ A PRVENSTVÍ JEHO SPRAVEDLNOSTI.....
'
Na konec prosíme o laskavé modlitby našeho duchovního stádce k Panně Marii
za toho, který nese osamělé a zodpovědné břímě být pastýřem Božího lidu. Aby
byl věrným a vytrvalým v hlásání Kristova Evangelia, svědomitým v poslušnosti
k nástupci sv. Petra, oddaným otcem ke svým kněžím, mužem vlídnosti,....

ZDRAVAS MARIA,MILOSTI PLNA! PAN S TEBOU I
POŽEHNANÁ TY MEZI ŽENAMI A POŽEHNANÝ
PLOD ŽIVOTA TVÉHO, JEŽÍŠ.
SVATÁ MARIA, MATKO BOŽÍ, PROS ZA NAS
HŘÍŠNÉ NYNÍ I V HODINU SMRTI NAŠÍ. AMEN.

PASTO R AČ N ÍHO

Z Á FIS N ÍKU
Velikonoční

bohoslužby

; 7&Z7//7/

Kaple v Loyola High school nestačila pojmout všechny krajany, kteří se v hojném počtu súčastnili velikonoční oslavy Kristova zmrtvýchvstání. Po slavné mši svaté, při níž manželé Míkšovi procítěně doprovázeli zpěv, bylo svěcení velikonočních vajíček a pokrmů. Po
mži svaté se všechny děti odebraly na trávník na školním nádvoří, kde
naše maminky za vedení pí Jiřiny Cymbálové připravily pro děti hledání
velikonočních vajíček. Filmařů a fotografů bylo při tom mnoho, avšak do
uzávěrky pro napsání tohoto věstníku nepodařilo se sehnat nějaké foto
grafie.
Velikono ční

beseda

Při besedě v auditoriu se podávalo občerstvení jako obvykle, při čemž
naše dámy téměř hravě zvládly hojnou poptávku, avšak beseda nebyla naprosto obvyklá s vyhrávala při ní rozšířená kapela manželů Mikšových
včetně s p.Vlastimilem Kovandou a p. Jiřím Krejčím. Krajané si také rádi
poslechli zpěvnou árii p.Jaroslava Zvolánka, kterého na piano doprovázel
p. Karel Finek.
V e 1 i k o noční

pomlázka

Některé dopisy českých a slovenských
Sester, kterým posíláme náš věstník, mlu
ví o četných potížích a kritických situa
cích, se kterými se v misiích setkávají
hlavně pro nedostatek finančních prostřed
ků. Proto jsme uspořádali druhou sbírku,
která s tombolou a prodáváním vajíček vy
nesla $128.oo. Tato pomlázka, kterou jim
zašleme,daleko nestačí na zakoupení auta
nebo jiných potřeb, ale přesto je třeba
pochválit štědrost krajanů. Kdo by chtěl
Sestrám osobně přispět, může si vyžádat
adresu. Srdečné díky Mařence Hrobařové a
Editce Škrobové, Janičce a Martičce MachaČovým za pomoc při získávání této pomlázBiřmování
Obětování

pro

misionářky

inistrant "ZVONEK"

ve
farno sti
Panny Marie.

Týden před Bílou sobotou konalo se ve
farnosti, ve které bydlí, český duchovní
správce, sv. biřmování, které uděloval J.
E. kardinál Timothy Manning. Kromě koncelebrování s nejdp. kardinálem připadl mi
úkol předběžného pohoštění kněží, které

jsme
musí
nový
žely

na výši, když Sestry
každé léto prodělávat
kurs, aby s námi udr
krok."

se pro nedostatek místa odbývalo v mém pokoji. Nejdp. kardinál si pro
hlédl obraz Prahy a jiné malby z vlasti, a většina rozhovoru se točila
kolem osudů naší vlasti. Při fotografování vzácný host prohodil, že se
obrázky jistě octnou v našem věstníku, který pravidelně dostává a po
zorně prohlíží. Proto se následující fotografie objevují v tomto čísle,
i když nejsou zcela zdařilé.
Na obrázku :
J.E. kardinál Timothy Manning, Msgr.
Timothy Galvin, P.
John Deady, místní
farář.
Nezahrnuti v obráz
ku :
P. GL. Connolly, sekr.
nejdp.kardinála, P.
W. Adams, a P. David
0.Carm.

Po skončení sv. biřmování chvíle oddechu v pokoji česk.duch. správce

Na obrázku zleva :

Pí Becker, hospo
dyně ve farnosti
Presentation of
the Bl.V.Mary.
Pí Alex,
Njdp. kardinál,

pí Starostka,
předsedkyně oltář,
spolku,
Pí Pulido.
Nejdp. kardinál Timothy Manning v kuchyni farnosti Obětování Parmy Marie
cesta

Velikonoční
SAN

FRANCISCO

Velikonoční bohoslužby pro krajany v San Francisku se konaly 29.dub
na na universitním kampusu, avšak na novém místě. Mši svátou jsme měli
v kapli v Loyola Halí, která bude ještě lépe vyhovovat než předcházejí
cí. Také beseda byla přenesena do této budovy, a budeme jistě všichni
spokojeni, budeme-li i pro příště moci používat této krásné místnosti.
Díky paní Holubářové za vyjednání.
Bratr Cyril, O.F. byl znovu mezi námi a setkali jsme se pak ještě u
Vindišů a Stachurů, kde nám bylo poskytnuto pohoštění.
SANTA

ROSA

A

SEKVOJOVÁ

ALEJ

Po denní zastávce v Mountain View, v San Francisku a v Santa Rosa,
vedla mne cesta do Qregonu nezapomenutelnou alejí, vroubenou stal ptýnrl
sekvojemi, která se táhne blízko pobřeží Pacifiku severní Kalifornií.
Obrovité stromy, odstíny svěží jarní zeleně, turistické atrakce, to vše
lákalo k fotografování a filmování, ale k tomu došlo většinou jenom za
jízdy, protože jsem nechtěl ztrácet čas. Trochu jsem riskoval, když jsem
filmoval v maximu rychlosti, nejen přesnost záběrů, ale i bezpečnost.
Zrátil jsem se však bez nehody a zdráv, i když se počasí střídalo. Filmy
jsou hodně amatérské, ale llvoní realitou“, a snad se někomu i zatočí
alava, až je shlédne.
ÍUGENE

V

OREGONU

Do Eugenu jsem se chtěl dostat až po přenocování někde v Redwoodland,
ivšak dostal jsem se na hranice Oregonu již k £.hodině odpoledne, kdy
sluníčko stálo ještě vysoko, a to mne přimělo, abych se pokusil dorazit
io Eugenu ještě než nastane noc. Cesta z Qrescent City do Grants Pass
sbíhala kdejakou sekvoji, údolí a horu, klikatila se, stoupala a klesa
la, jako by mi chtěla překazit úmysl dostat se za dne do Qregonu. To se
jí však nepodařilo a v devět hodin jsem již telefonoval manželům Pfeife•’ovým z okraje Eugenu. Manželé Pfeiferovi, kteří jsou známí mnoha přáteLům a dobročinným organizacím svou pohostinností a štědrostí, byli pře
kvapeni, že jsem se tam dostal tak rychle, ale přijali mne i hostili vel
ni mile. Byli dvakrát přítomni českým bohoslužbám, které jsem sloužil
z jejich pěkném obydlí. Krajanů jsem tam potkal jen několik, ale po del
ším hledání by se jich tam jistě našla větší skupina.
první

Česká

mše

svátá

vs.lake

tahoe

Z Eugene jsem vyjel odpoledne a proto bylo třeba na cestě do South
uake Tahoe n-kde přenocovat. Vhodnějšího místa nebylo nad Medford, kde
’e farářem dstp. Josef Beno, jehož tatínka znají čtenáři“Katolíka" z jeno článků či dopisů. V jeho krásném kostele jsem ráno sloužil mši svátou,
ale byl jsem překvapen velikostí hostie - z hrůbomleté pšenice -, která
sy svou velikostí stačila pro všechny Apoštoly. Použil jsem proto jen
nalé hostie.
Na radu p. faráře jsem se vydal do Lake Tahoe přes Sacramento, což
nne uchránilo sněhových nesnází. Den před tím snesla se nad Lake Tahoe
.aečekaná květnová bouře, a úsek cesty, kterou jsem měl z Reno projíždět,
syl na nějakou dobu přerušen. To si manželé Ingrišovi oddechli, když
nne odpoledne uvítali v jejich "lesním“ domově. Jenom litovali, že mne
sřekrásná příroda a scenerie přijala tak chladně.
Avšak neděle, kdy jsem měl sloužit v S.Lake Tahoe první českou mši,
lapravila sluneční září a příjemným počasím předcházející dojmy. Také
návštěva krajanů a jejich účast na mši svaté byla nad očekávání. Mistr
íngriš doprovázel český zpěv s virtuositou i nadšením, pí Ingrišová
svými sólovými zpěvy nedala nikomu poznat zachlazení, Edoušek ministro—
ral tak přesně, jako by byl školeným ministrantem a nikoli pacientem,
cterý se právě vrátil z nemocnice, všichni zpívali vroucně a hlasitě,
iž na československé hymny, kdy skoro všichni zmlkli dojetím.
Srdečné díky manželům Ingrišovým a Karpu skinovým za jejich vzácné
Dohostinství a všem krajanům za milou a upřímnou účast.

Do Los Angeles jsem se vrátil za 10 dní po zastávce v Stocktonu u
P. Edwarda a v Clovis u sester pí B.Russel-ové a pí A.Pokorné.

EUROPEAN

SPRING

FESTIVAL

BÉLORUSOVÉ,BULHAŘI, ČEŠI a SLOVÁCI,CHORVATI, ESTONCI.
LITEVCI, LOTYŠCI, MAĎAŘI, POLÁCI A UKRAOINCI SE
SPOJILI V BRATRSKÉM VYSTOUPENÍ, ABY PŘIPOM
NĚLI AMERICKÉ VEŘEJNOSTI OSUD, POROBENÝCH
NÁRODŮ. STOVKA UMĚLCŮ A TANEČNÍKŮ PŘEDVED
LA ÚČASTNÍKŮM VE WILSHIRE EBBELTHEATER
ÚCHVATNÝ, ROZMANITÝ A NÁROČNÝ PROGRAM

ČESKOSLOVENSKA TANEČNÍ SKUPINA UCHVÁTILA
DIVÁKY PRECIZNOSTI TANCŮ A MALEBNOSTÍ KROJŮ

ne jHt g i

Český

ZASILATELSKÝ
ZÁVOD

V

AMERICE

Navštivte :
FRANK'S HIGHLAND PARK CAMERA

5631 No. Figueroa Street,

LOS ANGELES, Cal. 9001^2.
Telefon:
253-0123
&
255-9191

Ve všech fotografic
kých potřebách Vám ochotné
poslouží za nízké ceny

slouží všem krajanům a krajanským organizacím bez
si proto Vaší pozornosti a Vaší podpory.

rozdílu. Zasluhuje

Poslouchejte pravidelně vysílání československého rozhlasu, které je
každou
sobotu v poledne od 12 hodin do 12.30 na stanici KTYM na vlně
II4.6O kil. c. A.M. radia.
Finanční pomoc - pokud možno pravidelnou - zašlete na : Amerikan-Czechoslovakian Radio Club, P.O.Box 573, PASADENA, Calif. 91102. Telefon : 796-8UO3.
Staňte se členy
Radio-kLubu.
MÁTE ZÁJEM 0 AUDIENCI U SVATÉHO OTCE VE VATIKÁNU ?

šestidenní zájezdy z Mnichova do Říma, spojené s audiencí ve Vatikánu, za $ 36,
odjezdy 16. a 23.července, 20. a 27. srpna , 5. 12. 19. a 26. listopadu.
Osmidenní zájezdy z Mnichova do fííma, spojené s audiencí ve Vatikánu, za $ 106.
Odjezdy 13. října. Návštěva Neapole a Capri u obou zájezdů. Rezervace u t
TUMA. TRAVEL AGENCI,
1726 1/2 Kent St., Los Angeles,Ca.
90026. Tel.s/213/ U83-U36O.
ČESKOSLOVENSKÝ PODNIK
Doporučujeme Vám navštívit známý československý obchod.
Nejstarší, největší a nejúplněji zásobený obchod v Los Angeles,
California, je to

LODWIG’S VILLAGE MARKET

LAHŮDKY, LIKÉRY, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ,
2713 W. OLIVE AVE, BURBANK, CAL.
TEL.: 484-1858
Dostanete u nás čerstvé hovězí, vepřové, telecí a skopové maso. Řezník vám
připraví maso Jako doma v ČjS.R. U nás se domluvíte ¿esky, slovenský,
maďarský a německy. Největší výběr uzenářských výrobků, 40 druhů při
pravených dle čeckého, slovenského a maďarského způsobu, nejlepší v Los
Angeles. Specialitou Jsou moravské klobásy, maďarské čabajky, jitrnice,
jelita jsou ty nejlepší. Dále pravá brynza ze Slovenska; povidla z,Maďarska
do buchtiček a z bryn-zy brynzové halušky.
Ryby sám připravím jako zavináče, rusle a vlastní okurky nakládám
a dělám dle maďarského způsobu. Též moje známá čolomade, jen nutno
přinést sklénky. Koloniální zboží a konservy ze 40 států. Též byliny a čaje.
V LIKERNÍM DEPARTMENTU velký výbér československých likérů a
víng. Značka Jelínek slivovice, Jugoslávská slivovice a německé likéry,
brandy. Z 30 států LIHOVINY a VINA nejiepší výběr, z Maďarska, 15 druhů
vína. U nás můžete bezplatně ochutnat veškeré uzeniny než je zakoupíte.

Milerádi vám poslouží LUDWIG, SERENA, VĚRA a MELAN.
Tel. objednávky volejte 848-1858. Přijímáme Bank of America
Card, Master Charge a Food coupons.

VHODNÉ

- 1U K

DÁRKY

ZLATÉ PfíEDMÉTY

-

S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN

:

přívěsky, manžetové knoflíky,
sponky, řetízky, atd. má na skladě
krajanská
firma

ROBERTs 3EWE.LRY
118 So. La Pier Dr., Los Angeles,
Ca. 9OOU8. - Tel.: 278-1159

£

&

1» května ; sv.JOSEFA, dělníka.
Příklad toho, který stál po
boku Matky Boží, a byl nazýván otcem Je
žíšovým, měl by nám často tanout na mys
li. Jeho přímluva je mocná.
16. května : sv. JANA NEPOMUCKÉHO.
------------------- ÁT nás jeho svátek povzbudí k statečnému vyznávání víry a k zodpovědnosti za
každé slovo pronesené nebo myšlené.
17« května : připadá výročí smrti Kard. JOSEFA BERANA.
Jeho památka ať nás sjednotí, zažene rozepře, a jeho přímluva ať nám pomůže být lepšími křes
ťany a vlastenci.
30. května : blah. ZDISLAVY.
Seznamte se s životem této naší krajanky
/její životopis máme v knihovně/, abyste mohli napodo
bit příklad její víry, naděje a lásky, a získat si její přímluvu.

31. května : Zasvěcený svátek NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ.
V době, kdy se lidé všelijak snaží vyzout se z plnění křes
ťanských povinností věnováním sluchu a víry pohanským pověrám a mýthům
/n.př. o převtělování/ měli bychom víc pozornosti věnovat k tomuto svát
ku, který nám připomíná náš budoucí osud. Zjevené náboženství Starého i
Nového zákona jasně mluví o pomíjejícnosti tohoto světa i života, který
je jen přípravou na život věčný. Lidé si nedovedou představit opravdový
život bez proměnlivého a křehkého těla a proto málo nebo vůbec netouží
po životě v těle oslaveném. Nanebevstoupení Páně a Nanebevzetí těla Pan
ny Marie má v nás upevnit víru k přislíbením Kristovým, k věčnému živo
tu. "kdo oko nevidělo, ucho neslyšelo, a na srdce lidské nevstoupilo, co
Bůh připravil pro ty, kteří Ho milují".
31. květen je také svátek královské důstojnosti P.Marie,Královně máje.

feWm.T. 'RACUAC.llSN
člen Třetího řádu sv. Františka a ů.stupně Ry
tířů Kolumbových^ dožil by se 17.září 1973
70.let. Při své únorové návštěvě v Kalifornii,
kdy se se svou manželkou Kateřinou súčastnil
našich bohoslužeb, onemocněl a byl převezen do
New Prague, kde zemřel a byl pochován z koste
la sv. Václava. Při tomto kostele vychodil ško
lu, tam byl oddán se svou manželkou, a účast
nil se veřejné činnosti v mnoha organizacích,
kde zastával čelné funkce r v řádu Kolumbových
rytířů, v 3.řádu sv.Františka, v Americké legii, v Námořnické organizaci, v Americkém skautingu. Se svou manželkou ztrávil svůj činný ži
vot také v San Diegu, San Francisku, v Mankato
a ve Washingtonu. V New Prague a všude byl znám pro svou širokou činmilou ywvcu.«..
povahu. «jx
Byl vzorným člověkem, námořníkem
nost, smysl pro humor a nu.a.vu.
/30 let námořnické služby/ a katolíkem. Ať odpočívá v pokoji .

TISÍCKRÁT POZDRAVUJEME TERE/Ó MATIČKO KRISTA JEŽÍŠE
TY JSI OKRASOU CELÉHO NEBE,-TOBĚ SE HOŘÍ CELÁ ŘÍŠE.
TY JSI PO BOKU TA NEJPRVNĚJŠÍJOBE ČEST A CHVÁLU NEJPŘEDNĚJŠÍ
ANDĚLÉ A SVATÍ VZDÁVAJÍ,- KRÁLOVNOU TEBE NAZÝVAJÍ.

POZVÁNKA
ČESKÉ

MÁJOVÉ

na

BOHOSLUŽBY,

které se budou konat v neděli dne 27« května 1973 v kapli Loyola High School, 1901 Venice Boulevard, LOS ANGELES, Cal. 90006
v 10.30 hodin dopoledne.

Příležitost ke sv, zpovědi / budou zpovídat dva kněží / je
od 9.30 hod. do 10.20 hodin. PřijSte včas'
Po mši svaté bude mariánský průvod s korouhvemi českých, moravských
a slovendcých Madon po nádvoří za doprovodu zpěvu a hudby. Přivezte
děti a mládež. Pozvěte přátele a známé. Průvod se vrátí do kaple, kde
budou Loretánské litanie k poctě Královny maje.
Při obvyklé besedě v auditoriu bude krátký program k dodatečnému
oslavení svátku Matek. Doufáme, že občerstvení budou servírovat muži
a mládež jako minulého roku.

MŠI SVATOU
BUDE
JANSKY
MISIONÁŘ

SLOUŽIT
ZNÁMY KRA
Z
KANADY /nyní z Londonu/

P, FRANTIŠEK DOSTÁL, S. J.,
Všechny krajany srdečně zve

Příští

který také bude zpovídat._______

P.Jaroslav POPELKA, S. J.
české bohoslužby budou t 17.června a 8, července.

ADRESA A TELEFON na duchovního správce :
6^06 So. Parmelee Avenue, LOS ANGELES, Calif. 90001
V ole j t e
n a : /213/ 589-0131 nebo nechte vzkaz
----------------------------na čísle : /213/ 585-0570.

¿Á i n?

na českých

dobrotách a pravém

i
UÁ.

5626 HOLLYWOOD BLVD. .
,
| Tel.: 462-8876 (] 4
Otevřeno: ”

4X

UŽ JSTE JEDLI V NOVÉM ČESKÉM RESTAURANTU
" LITTLE PRaGUE " 7
\Vp§í" Pockutnáte si jako už dlouho ne

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

ÍT-Á

PLZEŇSKÉM PRAZDROJI

í™

Parkování : vzadu,
vjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Cars".
Srdečně vás zvou
RUDA a HELENKA VESELÝCH

Jako vaří maminka
uvaří vámJiřinka
V RESTAURACI

HEATVT OF EU^OPE
H 0 - 3 - 6131

Tel. :

1*76 No. Western Avenue, LOS ANGELES, California

VŽDYCKY

| Restaurant

STOJÍ

DO NEJVĚTŠÍHO

ZA

TO

SI

ČESKÉHO

RESTAURANTU v Lot Angele«

9000U

ZAJET

- sám nebo s rodinou -

BOK A

SERA

720 E. Colisralo Blvd.,GLENDALE.

BOHATÝ A HLEDANÝ VÝBĚR JÍDEL A NÁPOJŮ ZA MÍRNÉ CENY, VZ ORNÁ OBSLUHA A PŘÍJEMNÉ
PROSTŘEDÍ K POBESEDOVÁNÍ S VAŠIMI PŘÁTELI, K OSLAVÁM NAROZENIN A K RODINNÍM SLAVNOSTEM.
0 REZERVACE VOLEJTE : 2ŮU-20Ů0, z Los Angeles : 2L5-6605.
VÝHODNÉ

POJIŠTĚNÍ
JAN

PŘEDPLAŤTE

ČASOPISY

:

VŠEHO DRUHU VÁM POSKYTNE SPOLEHLIVÁ FIRMA :

E R B A , Tel.:
SI

A

257-8131

ODEBÍREJTE

"KATOLÍK“, “NOVÝ

krajanská firma
g&gžT
ALFRED SRNKA

- ZAVŘENO V PONDĚLÍ -

ČESKÉ

ŽIVOT", “RADAR".

FOR ALL YOUR INSURANCE NEEDS

- 15

1 e t

v LOS ANGELES -

Broker. Notary. Counselor

MICHAEL VAN HORN

HOMEBUYERS REALTY
Homes, Investments. Management

DOMOVY

OD 024-.OOO VYŠE

10075 MG I’ADDEN
WESTMINSTER, ( U.IIORMA

926«

Off. 531-2250
res. 531-2051

-krajanPHONE
Loa Ancelkb UP 0-1010
Culver City VE 9-2246

Resid.:

Všem krajanům doporučujeme navštívit :

EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave., L.A., Ca. 90038 .
Telefon: U67-1262
Výběr importovaného zboží; pivo, víno,
uzeniny, domácí tlačenka, jaternice, klo
básy; jídlo přes ulici.
Otevřeno denně od 9.30 A.M. - 7 P.M.
/V neděli zavřeno/ Srdečně Vás zvou a
rádi poslouží: Benny a Jaruš RAINESHOVI

MÍš-LI BOL, VEZMI

11O40WEST
Washington Blvd.
CULVER CITY. CA 90230

837-U8U8
"BOL-VEN "

BOLVEN TABLETY NA 5 TÝDNŮ : $ 2.90
ZERAVÍ-TAMÍN KAPSLE NA 5 TÝDNŮ : $ 3.98
NA 10 TÝDNŮ JEN : $ 6.98
Poštou vyplaceně a se zárukou dodává :

EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, Calif. 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM

