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“Šestého měsíoe poton poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k pan
ně, zasnoubené mži jménem Josef, z rodu Davidova. A jméno té panny bylo Maria.
Když k ní anděl vešel, řekl:"Zdráva bu3, milosti plná? Pán s tebou ' Požehnaná tys mezi že
nami.“ Když to uslyšela, ulekla se nad jeho řeží a přemýšlela, co znamená tento pozdrav. I řekl
jí andělí “Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Hle, požneš v svém lůně a porodíš
syna a dáš m jméno Ježíš. Ten bude veliký a Ixide Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn Davida,
jeho otce, a bude kralovati nad potomstvem Jakubovým na věky; a jeho království bude bez konce?
I řekla Maria k andělui"Jak so to stana, vždyť muže nepoznávám?" Odpověděl jí anděl: "Duch svátý
sestoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude
Syn Boží................." Tu odvětila Maria:"Aj, já služebnice Páně, Btaniž se mi podle slova tvého?"
A odešel od ní andělí" /Luk.1,26-38./

TĚŠÍIE ST NA ADVENT?
Za našich časů, kdy jsme v ad
vent ě chodívali na roráty, těšení
bylo všeobecné.
Kdo však z mladších generací
nyní ví, co jsou to roráty a co je
to advent ?
Slovem "roráty" se rozuměla
předně mše svátá, sloužená ještě
před svítáním k poctě Panny Marie.
Žlutavá zář oltářních svící a
voskových sloupků, kterými si vě
řící osvětlovali slova písní, tvo
řila posvátnou a kouzelnou atmosfé
ru, kterou je třeba prožít, aby ji
kdo mohl pochopit.
"Roráty" dále znamenaly mešní
písně, které se zpívaly během mše
sv. v době adventní. Ty staré čes
ké zpěvy, sahající svým původem až
k době Karla Pí, ba ještě dřív,
protože byly založeny na gregoriNa r o r á t
ánském zpěvu, jsou obsahově a melo
dicky unikátem církevní chrámové
hudby. Dosud je můžeme zpívat a prožívat náboženskou vroucnost jako za
starých časů.
' Roráty jsou však jen částí adventu. Mluvíme zde o adventu jako
o liturgické době, kterou začínáme církevní rok a která je přípravou na
slavení narození Páně, čili na vánoce.
Na vánoce se jistě těší mladí i staří, a proto by se měli těšit i na
jejich přípravu. Je však veliký rozdíl v představách vánoc.
Ten novodobý muzikální Škvár, jakým je populární šlágr "Vánoce, vá
noce přicházejí...", i když, Či právě proto, že se líbivě dotýká našeho
sluchu, je karikaturou vánoc, která se rozlézá v srdci českých lidí ja
ko mor.
Vánoce - to nejsou vánoční stromky, ozdoby a svíčky, ani kapr a vše
chny vánoční pokrmy, ani pitky a radovánky. Ba ani dárky né.
Vánoce jsou oslavou narození Páně. /Cest americké poště, že to po
chopila*/ Vzpomínáme na chvíli, kdy s příchodem betlémského dítka na
svět se uskutečnila historická událost, která nemá obdoby v dějinách,
kdy "Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi." To napsal Jan
v předmluvě ke svému evangeliu, které předpokládá, že rozumíme, co mí
nil “Slovem", Nic jiného než druhou božskou Osobu, Božího Syna.
Vánoce však nejsou jen vzpomínkou či oslavou, protože v liturgickém
roku můžeme zakusit účinky vykupitelského. Kristova díla, jestliže se
své strany vykonáme, co se od nás vyžaduje, co máme konat.
0 vánocích se od nás vyžaduje, aby se Kristus zrodil v našem srdci
naší láskou a jeho milostí.
Na to je třeba se v adventě připravit. K tomu není třeba se brodit
sněhem, zpívat starodávné písně, nýbrž naladit srdce touhou po Vykupi
teli a rozhodnutím podřídit se jeho lásce a jeho vůli.
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’’Kalendář " naší Misie na rok 1976
S radostí Vám oznamujeme, že nový KALENDÍfí li
turgický a občanský /český i slovenský/ je již
v tisku a dostanete jej ne-li do vánoc, tedy do
Nového roku. Bude se Vám jistě líbit svou infor
movaností i praktičností. Díky mistru Zavřelovi
za rychlé provedení ilustrací, a také pí Jiřině
Cymbálové za půjčení kalendářů jako předloh*

Vánoční

tombola

S tímto číslem našeho věstníku jsou Vám zasílány tombolové lístky,
kterými podpoříte naši misijní činnost a zároveň máte možnost získat
pěkné ceny. Pošlete co nejdříve na naši adresu ůstřižkys Vaší
adresou a obnosem: G 5.oo za knížku s 10-ti lístky. Máte—li zájem o dal
ší knížky, napište nám, nebo zatelefonujte.

Návštěva

sv.Mikuláše

Dne 7.prosince - v neděli odpoledne - navštíví sv. Mi
kuláš se svým doprovodem naše skauty v konvent ě na 3300
W. Adams Blvd., - kde míváme české bohoslužby - a za je
jich poslušnost k rodičům, za pilnost ve škole a za snahu
zachovávat skautský slib a zákon jim přinese nadíl
ku. Doufejme, že bude u všech hojná.
Vánoční skautský zimní tábor začne až po Božím Hodu Vánočním a tak
naše skauty jistě letos ve větším poč
tu uvidíme při slavení narození našeho
Ministrant “ZVONEK”
Spasitele.
Návštěva hrobů
V den Památky všech věrných zesnu
lých /Dušiček/ v neděli dne 2.listopa
du navštívila skupina krajanů s duch,
správcem hřbitov HOLÝ CROSS, kde jsou
pohřbena těla našich zesnulých. Pomod
lili jsme se za všechny ostatní a pak
jsme se v modlitbě zastavili u jednot
livých hrobů, které jsme ozdobili čsl.
praporky a květinami ze zahrady pí Ha
ny Hodkové.
Nové misálky
0 účelu a praktičnosti nových misálků bylo snad dostatečně napsáno v mi
nulých číslech věstníků, a nyní záleží
na každém z Vás, aby použil tohoto zá
služného díla ve svůj prospěch. S ohle
ZVONEK: “To je, Sestro, naše
dem na to, že můžete od nás dostat nové
!>-tičlenná kapela misálky i na splátky, není důvodu, asamé bubny -, kterou pro vás
byste si misálek neopatřili, pokud mož
chystáme na vánoce. “
no, pro každého člena rodiny.

18. listopadu - šesté výročí odchodu P.Adolfa
1975
PELIKÁNA, S.J. na věčnost.
Nikdy nevymizí ze srdcí krajanů v Los Angeles,
v San Francisku a po celém širém světě vzpomín
ka na P. Adolf a Pelikána, jehož výročí si letos
připomínáme tím živěji a hlouběji, že jen něko
lik dní nás dělí od náhlé smrti prvního předse
dy misijního výboru Míly V. Svobody, který po
tolik let s P.Pelikánem spolupracoval.
AČ oba odpočívají v pokoji C
R.

C.

CZECH

MISSION

5322 Franklin Avenue
Los Angeles, Ca. 90027
Presents Its

Annual Christmas Raffle
at LOYOLA HIGH SCHOOL, 1901 Venice Blvd., L.A.

THURSDAY, DECEMBER 25th, 1975
Mass: 10:30 A.M.
Christmas Program After Mass
__________ Drawing for Raffle at 1:30 P.M.

First Prize-.............................
Oil Painting with Frame
by Jiri Zavrel ............................ Valued at $300.00
Second Prize ........... ......................................$100.00 Cash
Third Prize ..............
Oil Painting by Jerry Mikl
Fourth Prize ....................
Guitar
Fifth Prize---------------------- Oil Painting by V. Karpushkin
Donation: 50c

•

Winner Need Not Be Present

✓
SBÍRKA "PRO LÁSKU KRISTOVU"
pokračuje zvolna, ale jistě.
Očekáváme, že nikdo z krajanů si nenechá
ujít tuto příležitost přispět na zakoupení elektric
kého vozíčku pro sl. Marii Peckovou z čsl. léčebné
ho ústavu na Moravě, která není schopná ovládat oby
čejnou kolečkovou židli.
Donfáme, že tento dárek našich krajanů bude jí
doručen ještě před vánocemi jako nejkrásnější
vánoční dárek. - Sbírka vynesla zatím $ 3^6.oo.
Radostnou zprávu nám z dopisu sdělil
p .Karel Fisher, že jeho bratr a sestra hodlají za
platit celní poplatek za vozík, který je značný.
Až dosud přispěli na sbírku paní a pánové :
7. Mitáček, L. Pfeifer, Josef Janík, Bernard Alena,
Frank Zitko, Ur. Michael, Anežka Brožková, Josef M.
Hanák, K.& A. Halvovi, G.& M. Kostkovi, P.& N. Pískatý, M.& M. Kotučovi, Betty Moravec, Hana Hodková.
Všem dárcům vyslovujeme vřelé iPán Bůh zaplač .
/Už se Vaše, jméno četlo mezi dárci ?/

ZE SVATOVÁCLAVSKÉ

POUTI V LOS AN&ELES : rm BOHOSLUŽEB V KAPLI -

C33 SVATOVÁCLAVSKÁ VÝZDOBA AUDITORIA □□ MANŽELÉ MIKŽOVI A p.ALFRED SRNKA
OBSTARALI
POUTNÍ, MUZIKU (ZJ,NA POUT) BYLO VESELO TcTTl PERNÍKOVÁ SRDÉČKA
OD PANÍ KRESTYNOVÉ
KRA3ANÉ BLAHOPŘE3Í K OSMDESÁTCE p.VOMOCILOVI .

G3 MISTR JIŘÍ ZAVŘEL
PULPÁM OVÁ
PRODÁVÁ

ZE

VYSTAVUJE SVÁ UMĚLECKÁ DÍLA DB PA NÍ
MARIE
VE PROSPĚCH NAŠÍ MISIE OZDOBNÉ TALÍŘE.

SVATOVÁCLAVSKÉ

POUTI

VSÁN FRANCISKU:

EB MUZIKANTSKÉ TRIO = p.KAREL DVOŘÁK,P. POPELKA , p. ŠKAPA Z DENVERU
CB 1 PO POUTI CHUTNALA VEČEŘE U VINDIŠÚ

VHODNÝM DÁRKEM k vánocům a
k jiným příležitostem, kde si přejede* aby
Váš dárek byl vděčně přijat, mohou, byt
ozdobné
talíře , které jsou
k dostání při našich besedách po bohosluž
bách nebo na adrese duchovního správce Mi—
sie. Jsou ozdobeny 18 K zlatým lemováním
a představují tyto náboženské motivy :
Večeře Páně, Kristus tlukoucí na dveře, Pro
sebné ruce a Portrét Kristův. Cena jednotli
vých : $ 2.00.
Při naší besedě Vám ochotně poslouží pí Marie
Pulpánová, která taká tímto způsobem chce přispět k uhrazení četných
vydání naší Misie. Pospěšte si, dokud zásoba nebude vyčerpaná.

M8WO- MĚSÍC

ČESKÉ

KNIHY

MOVÝ ŽIVOT
VIA DELLA CONCILIAZIONE. 1
001 93 ROMA - ITALIA
"NOVÍ ŽIVOT", měsíčník , lze
objednat na udané adrese nebo
u českého duchovního správce.
Je to nejlépe informovaný a
vedený časopis pro krajany.

Jednotlivé výtisky a celoroční
předplatné Vám dodá nový správce
Sokolovny br. Anděl Dačevský.

ÚTULNÉ
POSEZENÍ
---------------------------------------------- najdete
v krásně zařízené,
nově otevřené,
a prostorné české restauraci

WEST

C HE R R X

TREE

11266 Ventura Blvd., STUDIO CTTX .
Ovocné knedlíky
Tel.t 980-9807
Pečená kachna
Svíčková, atd. - Otevřeno denně od 5. P.M.

BONA
SERA V OLENDALE
/adresa a telefon mezi
inaeráty ve věstníku /
konají v sobotu
a v neděli

VEPŘOVĚ

6.prosince
7.prosince

HOOT

SETKÁNÍ S ČESKÝM SVĚTCEM V USA
Jist

ZAVÍBL

Jak už snad víte, naše mLsio vydává pro
rek 1976 kalendář, který bude každému vo
dítkem. celým církevním rokem.
Byl jsem požádán o jeho ilustraci.
Itoes, kdy jsem celou sérii dvanácti port
rétů našich národních světců odevzdal do
rukou Otce Jaroslava Popelka, S.J., vra
cím se zpět ve vzpomínce k oněm dnům,
v nichž jsem s nimi žil v mém studiu.
Náboženskou thematikou jsem vlastně
žil celý svůj malířský život. Oltární obrazy, které nesou můj autorský podpis,
svěděl o mé pokoře umělce z vůle Páně,po
koře, s níž jsem vždy k těmto pracím při
stupoval.
Ale to vše bylo na půdě naší staré Mat
ky Evropy. Za našimi českými světci jsem chodíval doma já - zde pod kaliforns
kou oblohou na mořském břehu Pacifiku se stalo něco neobvyklého : oni světci
přicházeli k mému grafickému stolu sami. Pro mal 1 ře náboženské thematiky není
mnoho vodítek a vzorů - nejpodstatnější je Setba martyrologické historie. A
zde jsem u podstaty, proč píši tyto řádky. Byl to sled dní, plných obzvláštní
ho rozechvění, když jsem na obrázcích pracoval. Však sami dobře víte - každý
exil je vlastně latentní citová bolest. Gíst podrobnosti z života našich čes
kých světců, není zábavnou četbou. Vracíte se do dávných dob, řadn staletí
zpět, kdy se žilo zcela jiným způsobem života než jakým žijeme dnes mjr v druhé
polovině 20. století. Zejména pak zde v USA.
Co však zůstává mysticky ohromujícím faktem, jsou slova a činy, které napl
ňují životy českých světců. Jak poučné, jak příkladné jsou to historie. Nazval
jsem si tuto celou práci po svém “České nebe " - to tak pro potěchu ducha a ucelenost sledů tvůrčích impulsů.
A pak tedy počali oni přistupovat k desce mého grafického stolu. Mal<ř»ká
technika, kterou jsem zvolil k této prácit lavírovaná perokresba, nevyžadovala
tak jako barevná malba stálého denního světla. Kreslil jsem tedy soustředěně a
pln rozechvění mnohdy i v pozdní noci.Ne každému je dopřáno stát tak blízko
světcům, jak bylo dopřáno mně. Hovořívali jsme spolu bezhlasně a nejen o marty
riích, kterými prošli, ale i o všelikém lidském dění a snažení na naší Matičce
Zemi i v nadsvětských dálkách.
V našich hovorech bylo mnoho líbezností jako při poslechu půvabných básní.
Slova lásky dojímající až k slzám. Úsměvavé taškařice a neškodné žerty. A naše
světice byly i objekty horoucích lásek, byly milenkami, matkami a něžnými ba
bičkami. Byli jsme si tolik blízcí a potemnělé kouty studia dodávaly jen hlub
ší rámec tomuto intimnímu mystériu. Jak ušlechtilí lidé stáli při mně - kolik
něžnosti a duševní krásy z nich vyzařovalo. Moc jsme se bavili a mnohdy jsme
se i smáli - vždyť jsme s kralevicem Václavem ochutnávali vinný mok z pražských
i mělnických vinohradů; vždyť ani biskup Vojtěch, později zvaný svátý, nepohrdl
cínovým pohárem vína.
Jeden z oněch dvanácti však vyprávěl jinak. A vše bylo jaksi blízké mně i
vám. Byla to až k smrti vyhublá postava biskupa. StříbroŠedé skráně se silně
vyčinívajícími lícními kostmi v pohublé tváři. A mluvil česky, ale se silným
americkým přízvukem. Blahoslavený JAN NEUMANN. Prožil jsem s ním krušné cesto
vání z 6ech až do Ameriky více jak před 1^0 roky. Jak úchvatné bylo jeho vy
právění překypující zanícením pro misijní práci v Novém světě. Kolik překážek
ústrků, tělesného strádání a nepochopení musel překonávat, vždy jen s pomocí
Páně a pro jeho větší slétvn. Vystavěl desítky kostelů a založil stovky škol.
Jeho životopis by vydal námět k řadě knih. - Když poznal přítomný stát naší
české les-angelské misijní rodiny, shovívavý úsměv přelétl jeho tváří, jako
by chtěl říci - eh, to nio, chlapče, — to já znám - a bývalo mně hůř - jen
nikdo neopouštějte vůlí Boží vám svěřená místa - vytrvejte....?
Blahoslavený Jan Neumann je později vysvěcen na biskupa - první z českých
kněží v USA - ale umírá na ulici vysílením prací a tělesnou únavou. Ano - prv
ní český kněz pokládá život za spásu duší starousedlých i nově příchozích Ame
ričanů. Velký podíl jeho díla je vidět dodnes. - Růměnec studu polil mé tváře
a sklonil jsem v pokoře hlavu k práci na jeho obrázku. Kolik máme společných
překážek a problémů - on tehdy a my dnes - ale jak mnoho nám schází k oné
svaté zaníce hosti jeho veliké osobnosti i blahoslaveného JANA
NEUMANNA...

DO VĚČNÉHO
ŽIVOTA NÁS
PŘEDEŠLI :
JIŘINA

F I N K 0 VÁ

Jiřina FINKOVÁ , sestra p.Karla FINKA
a pí Dáši KOVAŘÍKOVÉ, se narodila 16.dub
na 1915 v ČSR.
. Studovala v Praze a
tam také navštěvovala hudební školu.
Později po 10 let vystupovala sólově
ve věhlasném podniku u ZÁMEČNÍKA, známého
po celé Praze, hrajíc na chromatickou har
moniku a na saxofon.
Z vlasti odešla r,19U9 a žila nějaký
Sas v táboře v Německu, odkud se dostala
do Anglie. Tam po 6 let vlastnila "Coffee
Shop" a hrála pro krajany v londýnském
Národním domě.
R.19í>6 odjela, do Nového Tor kuj později
si zařídila “Pet ShopM v Los Angele3, kde
žila do smrti.
Byla postižena nemocí asi h roky před
jejím náhlým skonem
října 197f>. Krajané
se s ní rozloučili při pietní vzpomínce
na Forest Lawn v sobotu dne 11.října . a£ odpočívá v Kristově pokoji'
BOHUMIL V.

SVOBODA

Ve středu dne 12.listopadu se rozlétla
po Los Angleles a po celé Kalifornii
nečekaná a smutná zpráva, že na věč
nost byl povolán
první předseda výboru České katolické
Misie sv,Cyrila a Metoděje v Los An
gele s Míla Svoboda.
životní data a zprávu o pohřbu,
který se konal v sobotu dne 1£.listo
padu z kostela Holý Redeemer v Montrose na katolický hřbitov v San Fernando MLssion, přineseme v příštím
čísle věstníku.
Celá naše Misie vyslovuje pí Věře
a celé rodině upřímnou soustrast a
také uznání za její příkladné rozhod
nutí pochovat zesnulého na katolickém
hřbitově - podle přání katol.hierar
chie, otištěného na následující stra
ně věstníku. - a£ odpočívá v pokoji '

CATHOLIC

C£m£T£&l£S

ARCHDIOCESE

OF

LOS

ANGELES

May 21, 1973.

Reverend and dear Father:
From time to time, through your church bulletin or an
announcement, we hope that in reminding the families of your parish
of the nature of cemeteries under the care of the Church and of their
availability, a truer understanding might result. It would be much
appreciated if you would kindly call to the attention of your people
the information given below.

Our Catholic Cemeteries are an integral part of the
life and faith of God's people. They are the temporary resting places
of the bodies of those who, having been baptized and died with Christ,
await the day of resurrection. They are a testimony of our faith.
Specifically, the following should be understood:

1.

The Church directs that all Catholics be interred in
Catholic Cemeteries.

2.

Catholic Cemeteries serve Catholic and non Catholic
members of Catholic families.

3.

Only in Cgtholic Cemeteries may the final commendation
and farewell of the Church be fully exercised.

With kind personal regards, we remain,

ASSOCIATE DIRECTOR

1531

WEST

NINTH

STREET

«

LOS

ANGELES,

CALIFORNIA

90015

•

DUnkirk

8-8101

Beské

adventní

bohoslužby

se budou konat v neděli dne 30. listopadu 1975 v kapli
HELPERS CONVENT na 3300 W. ADAMS BLVD.,Los Angeles 90018
v 10.30 hodin dopoledne.
/NejbliŽší výjezdy ze Santa Monica FRWI jsou : Arlington,
Western Avenue a (Yenshaw Blvd./

Příležitost ke sv. zpovědi je od 9.30 hod. do 10.20 hodin.
Po mši svaté bude obvyklá BESEDA v sále pod kaplí a ob
čerstvení .
Prosíme
hospodyňky o pečivo a zákusky.
Půjčovna knih bude otevřena. Přineste si nové mi šálky.
Při besedě si zazpíváme Benešovské roráty za doprovodu hud
by. - Příští - vánoční - bohoslužby budou
v LOYOLA HIGH SCHOOL ve čtvrtek dne 25»prosince.
Všechny krajany upřímně zve
P.Jaroslav POPELKA, S.J.
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na Českeho duchovního správce i
$322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
.Telefon« /213/4)65-0557 -neozvu-li se,
m&žete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu t li66-2á06.

ADRESA

A

TELEFON :
278-1159
278-1185

wm Twamirvíta.

VHODNÉ DÁRKY KE V 5 E M PŘÍLEŽITOSTEM
- llx K zlaté předměty
S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S 3EWELRV
118 So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 90(1x8
91x13 Brighton Way, BEVERLY HILLS,Ca.90210

F R A N K 'S
HIGHLAND
PARK
CAMERA

___ 1x76 No.Western - Tel.: HO-3-6131-J
Otevřeno : Denně od 5.P.M.
V neděli od 2.P.M.
V úterý zavřeno.

POLETÍTE v r.1976
do EVROPY?
nebo na IV.Všesokolský slet, hu
dební festival, rekreaci či návštěvu přátel
- použijte našich středečních letů velkoletadly 71x7 na 2 až 12 týdnů bez omezení
váhy zavazadel.
Letenky nutno zakoupit 65 dní před odle
tem.
TŮMA TRAVEL AGENCI
1726 1/2 Kent Str., LOS ANQELES, Ca.,90026.

VŽDYCKY

STOJÍ

ZA

VÁM POSLOUŽÍ
VE
FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH
VŠEHO DRUHU
5631 N. FIGUEROA ST.,LOS ANGELES, CA.
/213/ 255-0123 oř 255-151x3
9001:2

/ ARTHRITIS , etc. /,
VEZMI "BOL-VEN".
BOL-VEN tabletky na 5 týdnů « $ 2.90
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů : $ 3.98 ,
MÁš-LI BOL

na 10 týdnů jen $ 6,98 -

poštou vyplaceně a se zárukou - dodává :
EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Hi.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, Calif. 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM

TO

si zajet
- sám nebo s přáteli, rodinou-

DO

NEJVĚTŠÍHO
českého

RESTAURANTU
v

LOS

ANGELES

720 E. COLORADO BLVD. GLENDALE

Zavřeno

v

pondělí.

0 rezervace volejte: 21xlx-201x0, z Los Angeles : 21x5-6605.

JERRY A MARIE HUSÁK

Vám zařídí koupi, prodej
domu, apartmentu, condominia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,Westwood
JOE HENRY CO., REALTORS
2010 Wilshire Blvd.,SANTA MONICA,CA. 901x03
Tel.:/213/ 82 9-5Ixllx
Res.: 395-3025

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
homes,

investments,

management

Domovy od 0 Z^ooo vý&e,
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

WESTMINSTER,CA. p26o3

OFF. 531-2250
RES. 531-2951

