VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODEJE V LOS ANGELES
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J.Em. KARDINÁL TIMOTHY MANNING PŘI SVATOVÁCLAVSKÉ MSl

“ Zůstaňte katolíky, zůstaňte Cechy, a£ žijete rozseti
kdekoli po svSté.......... '*
/Z proslovu sv.Otce k Seským poutníkům r.1973«/

OČIMA KŘESŤANA

28.ŘÍ3EN
1974
Ve Starém Zákoně ^platila slova: “Oko za oko a zub za zub11»
Tehdy to mělo svůj účel, avšak s příchodem Mesiáše svět se
měl naučit “milovat nepřítele a modlit se za ty, kteří nás
pronásledují, ...
./
Kdo neuznává Boha, kdo si není jist věčnou odměnou či
odplatou, kdo nevěří ve věčný Život, tomu podobná slova zní
nesrozumitelně nebo nepříjemně, ale takovému člověku je nepo
chopitelný celý smysl lidského života, existence světa,rozdíl
mezi dobrem a zlem, mezi právem a povinností, a takové výrazy
jako vlastenectví, vděčnost, odpouštění, svoboda atd., mají
u něho význam jen přenesený, ba i nesprávný.
Zlo* kterým je každý hřích, je třeba nenávidět, hříšníky
však máme milovat. Pravá láska ovšem předpokládá spravedlnost*
pravdivost, pevnost, rozhodnost a jiné vlastnosti.
Komunismus je zlo, avšak bylo by chybou předpokládat, že
vše, co dělají komunisté, je zlé. Socialismus je zlo, avšak
někteří socialisté tím slovem rozumněji nebo do něho zahrnují
to, co křestané nazývají “sociální spravedlností“, “sociálním
cítěním“, o co má usilovat každý správný člověk. Bezbožnost
je zlo, ale ne každý, kdo žije bezbožně, je tím sám vinen.
Hlas svědomí má však každý, a bez vlastní viny je nikdo neutlumí.
Bojovat proti zlu, proti komunismu, slovem je nutné,
ale nepostačující. Málo nám, naší vlasti a světu pomůže obvi
ňovat komunisty ze všeho zlého, jestliže sami hledáme jen
hmotné statky, máme jen hmotařské zájmy, jestliže žijeme bez
víry v Boha, bez plnění náboženských a občanských povinností.
Málo nám v tom směru pomohou i naše prosby k Bohu a k svá
tým přímluvcům, jestliže neobsahují snahu a příslib milovat
Boha nade všecko a své bližní jako sebe samého. Sebevynášejí
cí spolkaření a plané vlastenčení bez ochoty podřídit se vůli
Boží, bez sebepřemáhání a bez ochoty přinášet oběti pro krá
lovství Boží a pro spásu bližních, může být jen “štěkáním na
měsíček.“
Kéž nás svátá OběK při našich českých bohoslužbách povzbu
dí vytrhávat z vlastního srdce komunismus nevěry a hmotařství
a pevně důvěřovat, že “nezhyne rod, jenž věřit neustane...“
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svatováclavské

pouti

S mnohými těžkostmi se konaly letos přípravy i
průběh letošní svatováclavské pouti, avšak ochota ke
spolupráci, která aspoň u některých byla tentokráte o stupínek vyšší,
překonala všechny překážky, a celá^pouí vyzněla důstojně a radostně.
0 úspěch se zasloužili mnozí svými dary a svou pomocí, avšak nebudu
zmenšovat jejich zásluhy uváděním jejich jmen podle rady Kristovy j
"Mějte se na pozoru, abyste nekonali své dobré skutky před lidmi proto,
aby vás viděli; jinak nebudete míti odplatu u svého Otce, jenž je v nebe
sích. "/Mt.6,1/
Přesto je třeba říci, že návštěva na bohoslužbách byla velká, krojova
ných mnoho, perníková srdéčka prvotřídní, zmrzlina chutná, pivo řízné, okurky kyselé, hudba znamenitá / jak kapely manželů MikŠových tak i krojo
vané flašinetářky/,obsluha vzorná, nálada výborná /s výjimkou pisatele/.

D u c h o v ní

úspěch

Vydání tentokráte překonala příjmy, ale různý materiál zůstane pro ji
né příležitosti a tak i po této stránce nikdo nepracoval nadarmo. Po du
chovní stránce však můžeme být úplně spokojeni, protože zde můžeme mluvit
o velkém úspěchu, o který se zasloužil nejvíce J. Em. kardinál Timothy
MANNING. Ukázal se všem jako dobrý pastýř, který má zájem o všechny čle
ny jeho arcidiecése, a svým zájmem i laskavostí si získal srdce všech pří
tomných. Také je jisté, že naše prosby a zpěvy, zvláště při Kristově meš
ní Oběti, přispěly ke chvále Boha, k našemu duchovnímu užitku a k prospě
chu naší vlasti.
Všem, kteří se svou obětavostí a spo
luprací zasloužili o úspěch této pouti,
Ministrant "ZVONEK"
a£ odplatí Pán Bůh nastokřát '

San

Francisco

0 týden později se konala svatováclav
ská slavnost v San Francisku, ne sice v
takové rozsahu jako v Los Angeles, avšak
se stejným nadšením.
Před svatováclavskou mší sv.byl v uni
versitní kapli, kde míván® bohoslužby,po
křtěn Stefan BOYSEN, vnuk manželů Vindišových, za účasti celé katolické krajans
ké obce v San Francisku. Někteří snad po
prvé viděli nový křestní obřad, který by
lo třeba poněkud přizpůsobit okolnostem.
K úplné radosti nám chybělo jen to, že
tentokráte mezi námi chyběl ctih. Bratr
Cyril UNGER, O.S.F., který se zotavuje po
” Pusň ho, Zvonku; všechny
operaci a nemohl přijet. Přejeme Vám, Bra příspěvky na misie musí být
tře Cyrile, brzské uzdravení. - Příští če dobrovolné* "
ské bohoslužby v S.F. budou o vánocích.

oslavy

Svatováclavské

v

r o z h 1 a s e

Naši krajané v okupovaném Československu byli informováni o oslavách
svátku sv.Václava a o svatováclavské pouti v Los Angeles rozhlasovými
reportážemi, které připravil náš krajan Přemysl S. Tůma. Hlas Ameriky
vysílal reportáž o přípravách k oslavě svátku a svatováclavské pouti
z New Yorku do Československa již dne 11.září. Reportáže z průběhu oslav,
návštěvy J.E. kardinála Timothy Manninga, a z pouti vysílaly Hlas Ameri
ky z New Yorku a Svobodná Evropa z Mnichova v týdnu po svátku. Naši kra
jané doma, jimž je svobodný projev víry odpírán, měli tak možnost získat
duchovní posilu a informace o oslavách patrona české země, sv.Václava,
ve svobodném světě.
Nové

knihy

naši

pro

p ů j č o v n u

15 knih pro naši půjčovnu krásně vyvázal a opatřil zlatými nápisy pan
Ludvík PFEIFER z Eugene v Oregonu, který vždy byl se svou paní štědrým
příznivcem naší misie v San Francisku a v Los Angeles stejně jako mnoha
čsl. organizací a dobročinných podniků. Pán Bůh zaplač í
Doufáme, že tyto nádherně vyvázané svazky povzbudí naše čtenáře, aby
se všemi vypůjčenými knihami zacházeli jako se vzácným pokladem a var ovar
ii se všeho poškození. Jak rádi by je měli naši krajané ve vlasti '
Apelujeme také na všechny čtenáře, aby vypůjčené knihy včas vrátili.
Nedbalost některých by se měla pranýřovat.
Vánoční

tombola

S tímto číslem Vám zasíláme
lístky pro naši tradiční vánoč
ní tombolu. Vyplněné ústřižky
zašlete s Vaším darem nejraději
hned, dokud Vám vánoční vydání
a předvánoční shon neučiní ten
to milodar daleko těžší.

Změna

"letního

R.C. Czech Mission
ANNUAL CHRISTMAS RAFFLE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XX3CX3CXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ú sporného"

času

Bude-li v neděli dne 27.října v novinách a na rozhlase oznámena časo
vá změna /návrat k standartnímu/, je samozřejmé, že i naše české boho
služby se budou tím řídit. Nebude však vadit, když na to někdo zapome
ne t přijde aspoň tentokrát na bohoslužby opravdu včas.
Misijní

neděle

20. října 197U.

V listech, zaslaných J.E.kard, Timothy Manningem a arcid.ředitelem zá
mořských misií Msgr.L. O^Learym, jsme vybízeni, abychom přispěli bratřím
a sestrám v misiích, kde se jim nedostává i těch nejzákladnějších potřeb.
Miliony umírají hladem - a my házíme chléb do odpadků. Misijní arcidiecésní sbírka je jednou z mála, kde se Vaše pomoc dostane skutečně až do
ruky potřebných. Pomozme jim, třeba jen "vdoviným grošem í"
ZaŠlete-li s Vaším milodarem přiložené obálky nebo je odevzdáte - při
našich bohoslužbách nebo v místních kostelech - budou zaslány do ústředí,
odkud Vám pošlou zdarma misijní časopis.
Není snad všech těch sbírek až moc, nad Vaše síly? - Nuže : nikdo není
nucen skutečně poškodit svou rodinu. - Někteří křesťané platí svým koste
lům desátky /10-20^ z příjmů/ a sotva proto zchudnou. - Konečně, myslete
na Kristova slova :"Dej a bude ti dáno". Chceš-li tedy, aby ti bylo
dáno - dějí Pán Bůh si vždy najde cestu, aby Ti to vrátil.

ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES
1531 WEST NINTH STREET
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90015
388-8101

September 23rd, 1974

Reverend Jaroslav Popelka, S.J.
Connolly House
5322 Franklin Avenue
Los Angeles, California 90027

Dear Father Popelka:

First, may I thank you for the beautiful
reception given to me on Sunday last at Loyola High School.
It was a joy for me to be among your people and to witness
their abiding faith and loyalty to the Church.
I am also grateful for the generous donation
of $100. I have already forwarded this amount to the
Catholic Relief Services toward help for the victims of
the hurricane in Honduras.
May God bless you and yours.

Very sincerely yours,

Timothy Cardinal Manning
Archbishop of Los Angeles

3. E. KARDINÁL TIMOTHY MANNING

®|FPŘI svatováclavské
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ZÁSTUPCI RRAOANŮ NESOU OBĚTNÍ DARY-NE3DP. KARDINÁL PRONÁŠÍ
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"3DĚTĚ VE 3MÉNU PÁNĚJ "

STAROČESKÉ UVÍTÁNÍ CHLEBEM A SOLÍ -

PRUŽNÉM

V

PANÍ

HOVORU

BROŽKOVÁ A GYMBALOVÁ

U STOLU

POHOSTINSTVÍ

OBSLUHA

VZORNÁ

PEČUJÍ O HOSTY

V

MOPU

PROSIT O AUTOGRAM?" - P. F. PARRISH

SE CÍTÍ

SPOKOJEN

40 LET
VYSVÍCENÍ

NA KNĚZE

OSLAVIL
LETOS

J. E.
PANÍ RRESTYNOVA PŘEDÁVÁ PERNÍKOVÉ SRDCÉ

TIMOTHY

MANNING

KARDINÁL

PŘI NAŠÍ POUTI.

DAROVANÉ SRDCE SVĚDČÍ O NAŠÍ VĚR
NOSTI . VDĚČNOSTI A ODDANOSTI...

3UBILE3NÍ

PROSLOV

DORT VĚNOVALA

RESTAURACE. HEART OF EUROPE

NE3DP. KARDINÁLA

PAN TRNKA DÁVÁ HOSTU MILÝ DÁREK-

"ŽIV IDO 1 "

POUTNÍ

OBCHŮZKA

NE3DÚST. PAN KARDINÁL PRODEVUUE SVU3 PASTÝŘSKY
ZÁ3EM: NAVŠTÉ.VU3E STÁNKY, SEZNAMU3E SE S KRA3ANY DÁVÁ SES NIMI FOTOGRAFOVAT, PÍŠE AUTOGRAMY...

CHYTÁNÍ KAPRŮ

AUTOGRAMY

U TŘEBOŇSKÉHO RYBNÍKA - MANŽELÉ V0LL3NÍČK0VI S KOSTEM

NA ROZLOUČENOU - »PUOTOGWUY OTO MAXMILIÁN-TEL.:653-0552»

KANADSKÝ MISIONÁŘ

P.Fr/WT.DOSTAL,S1
ODEŠEL
NA VĚČNOST

Na mezinárodním letišti v L.A. při návštěvě naší Misie
Mnozí krajané v Los Angeles poznali P.Františka DOSTÁT.A,
S.J., při našich českých bohoslužbách a mariánské oslavě«
Byl znám po celé Kanadě a ve Spojených Státech.
Pocházel z Voletic u Chrudimě na Ceskomor.Vysočině. Gym
nasium studoval v arcibisk.gymn. v Bubenči. Na kněze byl
vysvěcen v Irsku. Snad již tehdy byl rozhodnut se stát mi
sionářem v Síně, kam odejel, ale válka tomu zabránila a on
zůstal misionářovat v Kanadě mezi krajany. Pán ho k sobě
povolal právě při výpomoci v Chathamu, kde založil národní
farnost a postavil 2 kostely. Tam také odpočívá jeho’tělo
na blízku těch, které křtil, sezdával i pohřbíval...
Otec Dostál při jeho smrti jistě uslyšel laskavá slova
Kristova» *’Poj3, služebníku věrný,... a vejdi v radost
Pána svého.11
Sloužil Mu od mládí odevzdaně, nekompromisně, věrně, a
jeho kněžský život byl vyplněn službou Bohu a bližním. Sebe a svou čest nehledal, ba nijak nešetřil své tělo a zdra
ví v této službě. Chvála Boha a spása bližních byla mu na
de všecko, tomu obětoval vše, a proto snad i od druhých vy
žadoval někdy víc jak průměr, víc snad, než k Čemu byli ochotni. Komu tím bylo ublíženo, neměl se nikdy na Otce hně
vat, protože nad slunce bylo jasnější, že Otce Dostála ve
všem vedla jen snaha sloužit Bohu a bližním.
V tom jistě bude i v nebi pokračovat, pokud jde o nás.
Proto jeho pohřeb v předvečer naší pouti vyzněl jako slav
nost a chvála Bohu, který posílá dělníky na svou žeň.

DALŠÍ

DÁRC; i

pí Renata Brase
pí Margita Sadlík
p. Jaroslav Krauz
manželé Imrich Anna Bobb
Dr.a pí J. Hrachovec
p. Mik. Procházka
p. Florian Trnka, Yucaipa
manželé Dvořáčkovi
p. Jiří Kořán
p. Hajik ?
p. Václav Salák
p. Alfred Srnka
p. Frank Kužela
p.Jiří Peřina
nejmenovaný
p. Kužela
p. Karel Fisher
p. L. Krejčí
p. Van Hom
manželé Cymbálovi
p. Frank Gajda
manželé Formaniukovi
nejmenovaný z Yucaipy

Zaplaceno za varhany
Vybráno na varhany

na

5.00
10.00
5.00
2.00
10.00
2.00
1.00
2.00
1.00
U.00
5.00
1.00
1.00
1.00
0.75
2.00
2.00
1.00
1.00
5.00
1.00
10.00
0.50

$ 295.00
$ 353.75

NOVÉ

VARHANY:

manželé Steve & Rose Nagy
pí Kytlicová
manželé Ondřej Marie Chovanec
p. Otto Očenášek
manželé Vachutkovi
p.Louis Langer
nejmenovaný
nejmenovaný
p. Šafařík
p. Koubíček
p. M. Konvička
p. Kužela
pí Louise Skaloud
nejmenovaný
p. R. Dvorský
p. Duben ?
p.Bernard Alena
pí Anna Novotná
p. z Texasu
manželé Volejníčkovi
pí Hana Hodková
manželé Skřivanovi

10.00
5.00
6.00
5.00
10.00
5.00
2.00
1.05
1.00
2.00
1.00
5.00
1.00
0.U5
1.00
1.00
1.00
5.00
1.50
10.00
1.00
10.00

celkem
Dary uvedené minule

$ 158.25
$ 195.50

Celkem vybráno

$ 353.75

Tohoto přebytku /$58.75/ jsme použili na částečné zaplacení
výloh, s kterými jsou spojeny zpěv a hudba při našich bohoslužbách i
tištění písní, mešních textů, kopie not, koupě stojanů, trubky, atd. Kro
mě toho jsme zakoupili pro tištění uvedených textů zánovní GESTETNER, který
stál $ 288.75. - V případě, že bychom nemohli unést výlohy spojené s tiště
ním věstníku off-setem, mohli bychom jej rozmnožovat na cyklostylu.

Všem

dárcům vyslovujeme srdečné : PÁN BUH ZAPLAŤ !

TELEFONNÍ číslo i ADRESA
na českého správce
Misie je uvedena v telefonním seznamu pod jeho jménem - kromě
poštovního zip-kodu, kterým je 90027.

Misijní apoštolát vyžaduje, abych Vás navštěvoval a vyřizoval různé
záležitosti, a proto mnohokrát mne nemůžete zastihnou telefonem doma. V tom
případě, - zvláště jedná-li se o rychlé a důležité sdělení - , zavolejte na
telefonní číslo residence, kde bydlím a nechejte vzkaz /a telefonní číslo/ ,
abych Vám zavolal. Telefonní číslo residence je rovněž v telefonním seznamu
pod titulem 1 00NN0LLY HOUSE . Tento titul však má být v budoucnosti pozměněn
na t " CONNOLLY John F. 5322 FrankLin " .
Kromě toho najdete obě čísla v každém našem věstníku. Nedopatřením to bylo
minule opomenuto.
JE

PSÁN

PRO

VÁS*

ŘÍJEN-

MĚSÍC SVATÉHO RŮŽENCE

Růžencem nazýváme často řadu zrn nebo ku
liček “na šňůrce navlečených“, které nám pomíhají časově vymezit rozjímavou modlitbu,
ale ve skutečnosti růženec je modlitba,v níž
se rozjímání spojuje s ústní modlitbou.
Jako ne každá modlitba je dobrá modlitba, tak
také ne každé růžencové rozjímání je dobré modlení.
Rozhodně jím nsií pouhé odříkávání ústních modliteb.
Únava, roztržitost a spěch mohou hodně ubrat na účin
cích této modlitbě, avšak kdo se poctivě snaží dobře se
modlit růženec, ten brzy pozná, proč Matka Boží klade na
tento způsob modlitby takový důraz. Zkusili jste to ?
Zvláštní požehnané účinky má rodinná růžencová
modlitba : Rodina, která se spolu modlí - drží spolu. Má větší předpo
klady k jednotě a k vzájemné lásce.

" NA DUŠIČKY VZPOMÍNEJME .........
Slovo ’’dušičky" je dnes naprosto nepřiléhavým a nevhodným výrazem pro
ty zesnulé, kteří odešli z tohoto světa jako vítězové / ve stavu posvě
cující milosti /, avšak pro neodpykané časné tresty dosud se nalézají
v očistném čekáni na vstup do věčného království míru a slávy. Zkrácení
jejich očistcového čekání může nastat přímluvami Svatých nebo našimi mod
litbami .
V NEDÉLI - PO SVÁTKU VŠECH VĚRNÝCH ZESNULÝCH - DNE 3.LISTO

PADU

NAVŠTÍVÍ DUCHOVNÍ SPRÁVCE NAŠÍ MISIE

Frank Koukal : KRÁLOVNĚ

VĚKŮ

Na podzim, když listí padá,
2h. září
a příroda se k spánku ukládá,
197b
Ty přicházíš k nám,
abys byla blíž.
Blíž nám, kteří jsme tak sami,
přinášíš útěchu, hladíš nás svou dlaní.
Jsem jeden z nich a o pomoc se volat snažím,
- hřeším, a přesto chci Tě mít.
Mít Tě stále na blízku,
nebýt nikdy sám.
Moci mít Tě za Matku,
kterou tak moc postrádám.
Za Matku rady chci Tě mít,
světem s Tvou pomocí pak odvážím se jít.
Mít Tvoji lásku za lásku moji malou,
- dej raně Tvou sílu, bych zvládl cestu danou.
Po cestách světa chci kráčet se světlem Tvým,
učit a hlásat o věcech tajemných.
Dát tento svět s Tvým štítem lásky dětem,
by Tvoje jméno, Maria, se neslo celým světem.
Tvůj štít je čistý jako padlý sníh,
přímluvou Tvojí smýváš všechen hřích.
Hřích, který zde vládne světu,
- přijň, přijš k nám blíž, o Královno věků '

0 3.HOD. ODPOL,

VŠECHNY HROBY KRAJA
NU, JEJICHŽ TĚLA OD
POČÍVAJÍ na hřbitove
HOLLY CROSS, 5835 W.
SLAUSON^AVENUE. KDO
CHCE, MUŽE SE PŘIPO
JIT.

Českoslovenští
skauti

Vás - zvláště děti již nyní zvou na :

MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK,
který se bude konat
v neděli 8.prosince
od 2.hod. do 6.hod.
odpoledne
v sále konventu
/ HELPERS CONVENT /
3300 W. ADAMS BLVD.
" Buš připraven "

Všem krajanům doporučujeme navštívit »

EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave., L.A., Ca. 90038 ,
Telefon» [»67-1262
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

Navštivte i NEJVĚTŠÍ ČBSKt ZASÍLATELS KÍ
ZÁVOD V AMERICE »

Ve všech fotografických potřebách Vám poslouží»

tyanJÚL "ZT
5631 No. FIGUEROA ST., HIGHLAND PARK,Ca.900^2
Tel. » 255-0123

VŽDYCKY

STOJÍ

ZA

CONTINENTAL AUTO SERVIGE
Importované a tuzemské značky
Přesvědčte se o tradiční české
dovednosti, doplněné americkou
moderní měřící technikou,
Budete spokojeni jak
s provedenou prací, tak
i s cenou.
Zdeněk & Alex
-------12628 Washington Blvd.
LOS ANGELES, Ca. 90066. —
Tel.» 397-2215
T
For appointment call 6-9 P.M. t 829-501»8

TO

si zajet
- sám nebo s přáteli, rodinouDO

NEJVĚTŠÍHO
č e s k é h o

RESTAURANTU
v

LOS

ANGELES

720 E. COLORADO BLVD. GLENDALE
Zavřeno v pondělí.

0 rezervace volejte» 2l»i»-20U0, z Los Angeles » 21»5-6605.
ROYALE

HOLLYWOOD
"UNITED

PLASTERING"

Vám udělá jakékoliv vnitřní a
venkovní omítky.
Our speciality » RESTUCCO , SPANISH
TEXTURE SANDBLASTING and ACOUSTIC
CEILING.
- Free estimate - Licensed and insured Call ; /711»/ 839-5012
Český podnikatel > Josef MIKEL

GUEST

HOME

6O5U Franklin Ave., LOS ANGELES, Ca. 90028
Tel.» /213/ U66-21J11
Nový a krásně upravený moderní
domov pro lidi na odpočinku,
zařízený pro pohodlí a bezpečnost,

česky mluvící Manager »
Paul
SOLOMON
/ Přímo u autobusové stanice /

5626 Hollywood Blvd.
Tel.» U62-8876
Otevřeno t
Úterý - patek »
7.30 A.M. - 3.00 P.M.
Zavřeno » Sobota - Pondělí

Parkovaní, vzadu
vjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Cars".
Srdečně Vás zvou

Ruda a

helenka veselích

- u příležitosti národního svátku 28.října -

budou se konat v neděli
v kapli HELPERS CONVENT 3300

dne 27. října 197h.
ADAMS BLVD.L.A.9OO18 |

Z /blízko polského kostela - vchod proti 3rd Str./

v 10.30 hodin dopoledne.
Nejbližší výjezdy ze SANTA MONIGA FRWI jsou t Arlington,
Western Avenue a Crenshaw Blvd.
Příležitost ke sv.zpovědi je od 9,30 hod* do 10.20 hod.
Po mši svaté bude obvyklá BESEDA v sále pod kaplí
s pohoštěním. Prosíme naše hospodyňky o pečivo a zákus
ky. Při besedě bude krátký připomínkový program a bude
otevřena naše půjčovna knih. Budou také promítány barrevné diapositivy ze svatováclavské pouti.
Příští
české bohoslužby budou - na stejném
místě - 2U. listopadu. Vánoční bohoslužby budou v Loyola High School 2£t prosince.
Všechny krajany upřímně zve
P.Jaroslav POPELKA,S.J.

ADRESA

a
TELEFON

AD.'¿ESA A TELEFONNÍ ČÍSLO na českého duchovního správce t
5322 Franklin Avenue
1
4
LOS ANGELES, Calif, 90027.
ÓÁ/
Nové telefonní číslo : /213/4 6 5*0557 O
/Na dosavdh. číslo U66-211O6 volejte jen výjimečně : message/

Jaíw wí
mxMrúnAci/
uvaří txdnv

-J?' W
0

dfe fy 278-1)5?
™~:

W w fy-

VHODNÉ DÁRKY KE
V Ř E M PŘÍLEŽITOSTEM
- 1U K zlaté předměty
S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.
má na skladě krajanská firma:

ROBERT’S 3EWELR.V
118 So. La PEER Dr., LOS ANGELES, Ca.900h8

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
homes,

investments,

management

Domovy od. 024,000 výše
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.
WESTMINSTER, CA.

Off. 531-2250
RES. 531-2051

MÁŠ-LI BOL, VEZMI “BOL-VEN".
BOL-VEN tablety na 5 týdnů : $ 2.90 <)
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů : $ 3.98, <Q
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.
ŽÍRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZIRAVÍ-TAMÍNEM

HeucW Eucope RESTAURANT
4/6 No. Western. =Teh M0-3-6131
OTEVŘENO : Denně odS.P.M.

V neděli od 2,.P.M.

V Ú.TE.RÝ

zavřeno.

POJlSTÉNÍ VŠEHO DRUHU
za nejvýhodnějších podmínek.

Česky - 30 let v los angeles.
ALEXANDER A. SHIPLEY,

mluví se

1*639 Beverley Blvd.,Los Angeles,Ca, 90001*.
Tel.: 1*61*-1*293
REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL, NOTÁŘ,TLUMOČNÍK
A DAŇOVÝ EXPERT. „
PROJEDNÁVÁNÍ POZŮSTALOSTÍ
VYPLŇOVÁNÍ DAŇOVÝCH FOREM

CLSKOSLOVENSKý ROZHLAS
slouží všem krajanům a krajanským organizacím bez

rozdílu

a proto si zasluhuje

vaší pozornosti a podpory. Amcric<u-(z<uhodouakian R-Clufe. RD.&.-573,PASAbEKAzC<L.9 1102.
K dosažení

lep š í h o

vysíláni

byl československý rozhlas přenesen
107.1
den :

na

a

většího

novou

okruhu

posluchačů

stanici v Arcadii a na

novou

vlnu

F.M. radia. Také vysílací čas byl změněn na jiný čas a příhodnější
Ve'čtvrtek večer od 9 - 10 hod. První vysílání na nové stanici prokázalo

úspěšné dosažení nahoře uvedených cílů.

