VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES

A SV. FRANTIŠKA V SAN FRANCISKU
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SVATÝ

VÁCLAVE

Svatý Václave, české kníže, slyš
Hlasy k tobě pozvedáme v nadhvězdnatou říš.
Tisíc tomu let, co's byl kníže náš,
tobě byla řada věků jako noční stráž.
Ale přes tvou zem za těch tisíc let
vln jak mořem převalilo všelikých se běd.
Ale tyzs je znal, při svém lidu stál,
tyzs té země nezapomněl, již jsi miloval.

V tísni duše své, v číše hořkostech
jméno tvé za útočiště měla na svých rtech.
V skvoucím brnění slávou zářící,
v čele vojsk jelzs na své bruně s černou orlicí.
Svatý Václave, volá tě tvůj lid :
vrat své zemi požehnání, vrat svým dětem klid .

Vnucen^li však boj, v záři krvavé
bitvy ve3, jakzs dědy vodil, svátý Václave z
J.V. Sládek : “České písně“

KAZDY V
SPRÁVNÝ CECH,

BESEDE W
V AUDITORIU
ČESKY PROMLUVÍ

VĚRNÝ MORAVAN V\

A NEZAUJATÝ SLOVÁK^

REV- DR.I.D. FRANKLIN,

MĚL BY PŘIJÍT A PŘI
HLÁSIT SE KE SVATOVÁC-^s^r

LAVSKEMU DĚDICTVÍ,KTERÉ
PROSLAVILO NAŠE ZENÉ.
PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI, MLÁDEŽ A

UKAŽTE JIM VYSTAVENÉ ODRAZY.
PROSÍME VŠECHNY HOSPODYŇKY
O PEČIVO DO KUCHYNĚ A STANKU.
POMOC VŠECH JE VÍTÁNA PŘI
PRODÁ YÁnÍ U STÁNKŮ. PŘIHLASTE
SE TAKÉ K POMOCI PŘI STAVĚNÍ
POUTNÍCH STÁNKŮ V SOBOTU ODPOL.
PŘlOĎTE VŠICHNI A PŘIJĎTE VČAS?

MÍSTOPŘEDSEDA *ČS. KŘES-

ŤANSKÉ DEMOKRACIE, A ZODPŘÍPADNÉ DOTAZY.
PŘÍŠTÍ ČESKÉ BOHOSLUŽBY BU
DOU V NEDĚLI DNE 31. ŘÍJNA 1976
POVÍ

V KAPLI 'HELPERS CONVENT" NA
3300 ADAMS BI.W. U PŘÍLEŽITOSTI
NÁRODNÍHO SVÁTKU

A VZTYČENÍ

ČSL. VLAJKY PŘED L.A. RADNICÍ
SVATOVÁCLAVSKÁ A NÁRODNÍ

OSLAVA V SAN FRANCISKU
BUDE SE KONAT 3. ŘÍJNA 1976.

Z

PASTORAČNÍHO

ZÁPISNÍKU
Eucharistický
kongres v e
Filadelfie
0 jeho úspěšném průběhu /na vzdory té "legionářs
ké” nemoci/ jste slyšeli na rozhlasu a na televisi, četli v novinách a
v časopisech,/n.př. v "Hlasu Národa”, odkud přetiskujeme v tomto^čísle
jeden z několika článků/, a svoje vlastní dojity jsem stručně vyjádřil
v dopise, který jsem v několika stech Vám rozdal nebo poslal. Pro rozsá
hlost a velký počet programů potrvá jistě delší dobu než bude možné oce
nit a zhodnotit vše, co bylo vysloveno, navrženo a vyjádřeno během něko
lika dní z povolaných úst.
Návštěva nejd. Otce 5pidlíka,S.J.
a mše svátá v domě u Brožků
Účast na eucharistickém kongresu a visitace českých Jesuitů, žijících
na americkém kontinentě, poskytla Otci Tomášovi Špidlíkovi příležitost
k první návštěvě Ameriky. Z Filadelfie přiletěl do Los Angeles, aby ja^ko provinciální představený českých Jesuitů v exilu posoudil práci a
možnosti apoštolátu české Misie v Kalifornii.
Mnoho krajanů se s ním seznámilo na mši svaté / svolané telefonicky/
která se konala na svátek Nanebevzetí P.Marie v domě manželů Brožkových
v Pasadeně. Déšú překazil polní mši svátou venku, ale v prostorné míst
nosti se pohodlně vešlo na 80 účastníků nadšených nejen důstojností a
vroucností mešní Oběti, ale též osobností Otce Provinciála, který ze
své nepřeberné zásoby vtipů nabíral vrchovatou mírou.
Autem jsme zajeli i do San Franciska, ale pro krátkost času a dešti
vé počasí nebylo možné se seznámit s místními krajany. Zastavili jsme se
však dvakrát /na nocleh/ v poustevně u Big Sur, kam Otce Spidlíka pozval
jeden z jeho římských žáků, který nyní žije v této poustevnické ko
munitě. Exerciční důro a prodejna knih je přístupna veřejnosti.

Několik účast
níků /těch po
sledních/ mše
svaté u Brož
ků s
Z prava :
p.Stanley
Brožek, P .To
máš špidlík,
arch. Rudolf
Mikuta, pí Anežka Brožko
vá, p.Jaromír
Bale ar, pí Ha
na Hodková, pí
Renata Braseová.

Sbírka

"PRO

LÁSKU

KRISTOVU"

Štědrým darem od pí Dr, Zdeňky MATÉJEV vzrostla tato sbír
ka na $638.50. Zbývá ještě vybrat dalších $i61.5O.
Znovu jsme dostali zprávu, že elektrický vozíček sl.Marii
Peckové velmi dobře slouží a pomáhá k tomu, že její těžký ži
vot se stává snesitelnější. Stále pamatuje v modlitbách na
všechny dobrodince, kteří přispěli k zakoupení a obstarání vo
zíčku.
Její kmotřenka se nám chtěla odvděčit ještě jiným způsobem :
právě v těchto dnech nám zaslala ručně pletenou kněžskou rochetu. - Kéž Pán Bůh vzbudí mezi krajany další dárce.

Svatováclavská
pouť
Sládková báseň či modlitba, kterou jste četli na prvních stránkách
věstníku, dovede v pozorném českém srdci probudit city a ctnosti, které
vyjadřovali nebo ke kterým vybízeli náš národ básníci a buditelé po celá
staletí. Zvláště v její hudební skladbě, kterou většina krajanů zná, ob
sahuje morální sílu, které se máme poddat, nechceme-li zaniknout a odnárodnit se v hmotařských proudech, které hlásají požívačnost, a ničí
v srdcích smysl pro povinnost, pro spolupráci, pro zodpovědnost, pro
vyšší a vznešenější cíle.
Kanonizace
kraj a n a

našeho

bl ahoslaveného

Svatořečení blah. Jana Neumana se bude konat na jaře r.1977 v Římě.
Naše osobní účast nebude asi možná, av
Ministrant "ZVONEK"
šak v našich místních poměrech bychom
mohli a měli podniknout něco, co by by
lo důstojné jeho krajanů. Pošlete své
návrhy.

Národní
den
Naše oslava národního svátku 28.říj
na se bude konat 31.října v Helpers
Convent v souvislosti se vztyčením čsl.
vlajky před radnicí. Rezervujte se ten
to den.

Recitál
Na 11|.listopad připadá "Veřejná žáko
vská produkce" uměl.hudeb.školy Antonína
Votruby. Příště otiskneme podrobnosti.

ADRESA A TELEFONNÍ ČÍSLO
na českého duchovního správce
Rev. Jaroslav POPELKA, S.J
5322 Franklin Avenue
LOS ANGELES, Ca. 90027
Tel.» /213/465-0557
Neozvu-li se, volejte nebo nechte
vzkaz na čísle domu »/213/ Ů66-2I4.O6.

ZVONEK: "Ctihodná Sestro, naršel jsem pro Vás
dobrovolníka C"
Sestra:"Takové "dobrovolníky"
budeš muset najít Otci
Popelkoví pro pomoc
při svatováclavské pouti."

SKVĚLÝ ÚSPĚCH ČESKÉ ÚČASTI
NA MEZINÁRODNÍM
EUCHARISTICKÉM KONGRESU
VE PHILADELFII
l)r. f.u/lvík Němec:

S pocitem velikých díků
všem, kdož jakýmkoliv způso
bem přispěli ke zdaru české
účasti na letošním 41. meziná
rodním Eucharistickém kong
resu ve Filadelfii, mohu s ra
dostí oznámiti, že česká účast
na kongresu se vydařila po
všech stránkách. Věřící Češi a
Moravané skutečně uhájili
svou národní čest ve velké sou
těži 32 národních skupin, a je
jich účast byla a je kvitována
církevní i národní veřejností
velice příznivě a uspokojivě.
Po stránce národní byla to
skutečná národní manifestace.
Naše krojovaná skupina, která
se zúčastnila velkého průvodu
městem v neděli 1. srpna 1976
na zahájení kongresu, si vskut
ku získala velké pozornosti.
Tato skupina byla z New Yor
ku pod vedením vldp. Aloise
Vyorala a mohu říci, že sám
kardinál Krol mně řekl, že
"česká skupina byla jedna z
nejmalebnějších”. Naše národ-

ní kroje jsou tak pestré a pů
vabné, že málokterý jiný ná
rod se jim může vyrovnat.
Prostě pochod české skupiny s
vlajkou Československé repub
liky byl veřejným vyznáním
naší národni křesťanské tradi
ce a hrdosti. Také místní televise měla záběr našich krojů z
průvodu.
Po stránce náboženské byla
to velká náboženská manifes
tace víry. Kostel sv. Petra,
kde je pochován blahoslavený
Jan Neuman t Prachatic, byl
přeplněn. Podle oficiálního od
hadu bylo 1600 lidí v horním
kostele a několik set v dolním
kostele. Krásný lidový zpěv na
šich bohoslužebných písní, ří
zený vldp. Vyoralem a dopro
vázený na varhanech naším
velkým regenschorim-varhaníkem — p. Miroslavem (Godfrey) Tománkem z Norwich.
Connecticut, byl mohutný, úchvatný a velmi dojímavý. A
opět naše národní kroje v tak

velikém počtu (okolo dvou
set) — byly tak půvabné, - že
budily velký obdiv a zapůso
bily na všechny. Krojovanou
účast z Chicaga obstarala Mo
ravská kulturní společnost a
klub Domov z Národního sva
zu českých katolíků za před
sednictví Mildred R. Jandové.
Myslím také, že Češi v USA
málokdy viděli tolik svých kně
zi u oltáře. Bylo jich 60 kněží
■ koncelebrujících, 4 biskupi
v čele s našim nejdustojnějším
p. biskupem Janem L. Mořkovským z Texasu, s panem opa
tem J. Havlíkem, O.S.B., z
Lisle, 111. a jedním exilním jáh
nem. Všichni účastníci si po
chvalovali liturgickou knížku,
kterou jsme jim připravili a
každý ji dostal zadarmo.
Tato česká mše, sloužená v
sobotu 7. srpna v kostele sv.
Petra byla velkolepým chorá
lem náboženské české zbožnos
ti, tak vroucně procítěna naši
mi předky po mnohá staletí.
Byla to důrazná odpověď na
dnešní komunistické bezbožectví, které utlačuje naše náro
dy doma a vládne systémem
diskriminace, kterou si naši do
ma nezaslouží.

Po stránce kulturní naše
česká výstava v šesti Stáncích
byla jednou z nejlepších ze
všech národností a poutala
velkou spoustu diváků v Civie
Center, kde výstava byla od
26. července do 8. srpna 1976.
Souhra koncepci národni, ná
boženské a kulturní byla věr
ným obrazem všech našich ná
rodních tradic. Středem pozor
nosti byla scéna s Pražským
Jezulátkem s pozadím národ
ního folklóru v představě tří
manekýn v národních krojích.
Naše náboženské tradice byly
představeny Českým nebem od
mistra Jiřího Zavřela z Los
Angeles, a obrazy našich ná
rodních světců v uměleckém
provedeni slečny Aleny Pokor
né, české malířky z Chicaga.
Národni tradice byly předsta
veny historickým vyznačením
našich dějin, s počátkem svá
tých Slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje, až po

dnešní dobu. Přední místo v
tomto zaujala výstava všech
děl zesnulého českého histori
ka Františka Dvorníka, který
byl nejlepším představitelem
a vykladačem našich národních
tradic. Také smutné postavení
katolické církve v dnešním ko
munistickém
Československu
bylo skvěle vyjádřeno výraz
ným znázorněním umlčených
československých biskupů. Tačást byla pečlivě připravena
Monsignorem Petrem Lekavým
z North Dakoty. Doufám, že
mistr Zavřel zhodnotí tuto na
ši českou výstavu ve větších
detailech. Celá česká výstava,
výmluvně říkala všem, že Čes
koslovensko muselo býti vskut
ku národem kulturním a křes
ťanským a v tom ohledu vý
stava vykonala svou službu.
Po stránce lidské bylo to
pěkné a vřelé setkání mnohých
přátel, kteří si mohli dobře pcpovídati při dobrém obědu ve
St. Peter Halí a ve Slovák
Halí. Vypadalo to jako jedna
rodina. Škoda jen. že doba by
la tak krátká a program tak
bohatý, že každý musel rychle
jiti z jednqho místa na druhé.
Naši mladí z chicagského
klubu Domov a zl M.K.S. nám
v Slovenské hale předvedli

krásné národní tance k radosti
a lahodě všech přítomných. V
tom vedru se, chudáci, potili a
tak je Bůh odplať za tu jejich
oběť, tak radostně přinesenou.
Jejich vedoucí, paní F. Uhlířo
vá a T. Kychválek nechť přij
mou díky za všechnu práci or
ganizační.
Konečně i po stránce finanč
ní tato česká účast byla zna
menitým úspěchem. Ačkoliv li
dé dostávali mnohé věci zadar
mo anebo velmi lacino (jako
obědy) a ačkoliv všechno se
bralo s určitou velkorysostí a
s velkým spolehnutím v Boží
prozřetelnost, přece skoro vše
chny výdaje jsou skoro kryty.
Později vydáme úplnou pře
hlednou finanční zprávu. Mů
žeme jen prozatím říci, že češ
tí katolíci z Texasu pomohli
vydatně. Bůh skutečně nad ná
mi držel velkou ochrannou ru
ku v tom smyslu, že jsme ne
upadli do velkých dluhů. Zdá
se, že velkorysost v podniku a
oddaná a svědomitá práce pro
náboženský cil, se nakonec vy
platí. Říká se, že “Bůh žehná
těm, kteří se snaží sami si po
moci“ a v tom smyslu jsme se
podíleli na tomto Božím požeh
nání.

Doufám, že zúčastnění Češi
a Moravané si odnesli také to
samé Boží požehnáni a své
uspokojení z naší české účasti
na 41. mezinárodním eucharis
tickém kongresu ve Philadelfii
v téže míře, s jakou láskou
jsme veškeré přípravné práce
konali. Doufám, že jsme je ne
zklamali.
Eucharistický Kristus musel
míti radost z tak velikého pří
chodu Cechu vzdáti veřejný
hold katolické víře v Eucha
ristii. která byla vždy tak dob
ře vykládána a přijímána naši
mi předky po všechna staleti.
V tomto ohledu jsme přesvěd
čivě ukázali, že si vážíme dě
dictví našich předků ve smys
lu toho důkazu “Dědictví Otců,
zachovej nám Pane“, tak
vroucně prožitého při české
mši u sv. Petra ve Philadelphii,
o českém dnu, 7. srpna 1976!
Kéž totéž dědictví se stane legaci nás všech a spojí nás v
jednu velikou rodinu věřících.
Tomuto. Bože žehnej, vroucně
prosíme.
Všem vám děkujeme za spo
lupráci, která je základem vše
ho zdaru. Vždyť i zesnulý kar
dinál Beran říkal: “Buďte
svorní! Jen svorným Bůh požehnává!" A budiž tak vždy!

Nakonec několik připomínek
pro ty, kteří nebyli s námi:
1. Celá česká mše svátá
<>d začátku do konce
byla
zachycena na tape, který si kaž
dý může přímo objednati od:
Kov. Joseph Breslin, Dept, of
Communication, Chestnut Hill
College, Chestnut Hill, Pa.
19118 za pouhé 3 dolary.
2. Celá česká účast na kong
resu byla fotografována. Má
me asi 500 záběrů a obrázky si
každý může objednati přímo u:
Mr. John J. Sukop, photogra
pher, 31-16, 93rd Street, Jaek>on Heights, N.Y. 11372 (tele
fon: 212/458-7611). Obrázky
jsou číslované, takže každý si
je může objednati. Mr. Sukop
připraví také několik albumů

na požádáni. Ceny jsou velmi
mírné. Všechny obrázky jsou
barevné. Pan Sukop jest naším
oficiálním fotografem.
3. Ti, kteří by chtěli míti
slides, mohou tak učiniti u
Standard Photo Service for
41st Int. Euch. Congress, 222
N. 17th St., Phila., Pa. 19103.
A complete set for the entire
Eucharistic Congress is for
$130.00 1 50e postage. Each
Event (like Czech Mass etc.)
is available in a set of 5 slides
at the cost of $3.00 per set.
Každý si musí napsati přímo
na označenou adresu.
4. Full color custom photo
graphic prints of the opening
and closing mass of the 41st
Eucharistic ’Congress, možno

dostati v Catholic Standard
and Times, 222 N. 17th St.,
Phila., Pa. 19103 for the price
of $24.95 for both (opening
closing) or $14.95 for each set.
5. Později, zda-li vystačíme s
penězi, chceme připravili Al
manach nebo Památník na 41.
mezinárodni
Eucharistický
kongres, který by měl několik
stran textu o sjezdu a z větší
části by byl obrazovým dokla
dem k cenné historii a uoknmentaci o kongresu. Bylo by k
tomu použito záběrů p. Sukopa. Almanach by mohl míti ko
lem 120 stran ve vydání o 1000
výtiscích. Dáme vám věděti br
zy. jestli toto bude vůbec mož
né. Myslím, že by zájem o ten
to Památník byl.

Přetištěno z "HLASU NÁRODA". - Na úvodním obrázku : záběr z české
výstavky v dvic Center s Dr.Ludvíkem Němcem a Dr.Alexandrem Heidlerem.

LIBUŠE A
T A MA R A
ZBOÍÍILOVT

Dne 16. května 1976 - při
naší májové mši svaté křtem sv. byly přijaty do
tajemného těla Kristova
Libuše a Tamara ZBOfílLOVY,
dcery manželů Karla a Tamary Zbořilových z Arcadie.
Křest vykonal během mše
svaté v kapli Helpers'Convent na Adams Blvd. P.Jar.
Popelka, S.J. se svolením
jejich místního faráře P.
R. Zimmerrnanna z farnosti
Annuntiation, Arcadia.
Přítomní krajané se jis
tě aspoň implicitně modlili, aby jak Libuše Milada, tak i Tamara Karla ,
vždy rostly v posvěcující milosti, kterou přijaly, v poznání Kristova rardostného poselství a v konání křesťanských ctností.
Úkol kmotrů pro Libušku zastávali : Pavel GHTRNI a Jiřina HALFAROVÁ,
pro Tamarku : Václav a Maria KYTLICOVI.

DO VŽČNÉUO
ŽIVOTA NÁS
PŘEDEŠLI EDUARD

JÍLKA

Dne 28. června 1976 mnoho krajanů ze San Franciska se přišl;o rozloučit
se zesnulým Eduardem Jílkou, manželem pí Věry Jílkové.
Početnou přítomností účastníci pohřbu dosvědčili, že p. Eduard byl všeo
becně vážen a oblíben. 0 tom nejlepší svědectví může vydat jeho manželka Věra, kte
rá se s ním - pro jeho náhlý odchod- ani
nemohla rozloučit, ačkoliv i v posledním
okamžiku byla s ním. Jeho poslední chvíle
byly bez utrpení.
Eduard Jílka se narodil lů.listopadu
1913 v Lucas, Kansas. Jako 12-ti letý odešel s rodiči do Československa/Obříství
u Mělníka/a působil v Sokole až do jeho
potlačení. Po přechodném pobytu v uprch
lickém táboře v Německu vyemigroval s pí
Věrou do Austrálie. Odtud se vrátil r.1959
do rodné Ameriky a usadí1 se v San Francisku. Zde navštěvoval naše české bohoslu
žby. Zemřel náhle 25.VI.1976.-R.I.P.

Z OF I E

HRUŠKOVÁ

Pí Zofie Hrušková 9 marminka pí Marie MINUTOVÉ -manžel
ky archit.Rud.Mikuty z Alhambry,
se narodila 30.prosince 1896
v Zemanské Páni,okr.Vráble u Ni
try. Tam žila od dětství celý
život a odtud ji Pán povolal
k věčnému životu dne llu dubna
/svátek sv.C.&M./ 1976.
Poslední 2 roky ztrávila
v Nitře u své dcery Boženky, kte
rá se o ni pečlivě starala, když
utrpěla několik záchvatů mozkové
mrtvice.
Pí Žofie byla nábožnou kato
ličkou velmi přísných mravů a zá
sad. Zanechává po sobě dcery s
Marii Mikutovu z Kalifornie, a
Boženu Dobrotovou z Nitry, vnuky
p£ 2. Hrušková r. 19Ů0
a vnučku ; Miloslava a Jaroslava
Roháčkovy, Dušana, Milana a Danu Dobrotovy.
Za v Pánu zesnulou sloužil mši svátou duch.správce české
Misie v Los Angeles 27.VI. Další bude sloužena 10.října.

Pí žofie Hrušková s dcerou Boženou Dobrotovou v Nitře 196?

CZECHOSLOVAK SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES IN AMERICA
The Los Angeles Chapter of the Czechoslovak Soc
iety of Arts and Sciences in America, Inc., will
continue to bestow scholarship awards to deserv
ing young men and women of Czechoslovak ancestry
in 1976.
J
This scholarship award program has the following requir
ements :
H
All scholarships will be given on the basis of an essay
contest;
The topic of the essay will be: “Education in the United
States, its deficiencies and possible remedies;“
The essays will be judged on composition, relevant cont
ent, and originality;
The essay must be limited to a maximum of 2,^00 words;
To be eligible to apply, the applicant must be attending
a four year college or university during the Fall of 1976
working toward a degree.

All essays are to be submitted in triplicate, double spased, with the name of the author omitted. The name of the
author is to be on a separate sheet. The Committee judging
the essay /except for the Chairman/ will not know the names
of the authors of the essays they are judging, and they will
rate the essays on a graduated basis.
The financial award will not be in an equal amount. The
applicant whose essay receives the highest rating will rec
eive the largest scholarship award. The two applicants whose
essays are rated next in order will also receive financial
awards.
All persons who intend to submit essays should notify the
undersigned who will mail the interested party an application
form for certain relevant background information about the
applicant. The deadline for submission of all essays is Nov
ember 1£, 1976.
The undersigned is available to answer any questions reg
arding this scholarship program, and can be reached at his
office at /213/ 388-hlOS.
Joseph A. ZAHRADKA, JUDr
I4/H5.ŘÍ3EN 3E DATUM
Scholarship Committee Chairman
NOVÉHO PROGRAMU ANT.
32I4.3 Wilshire Blvd., Suite 201
MODRA v LA VALLEY COLLFCf Los Angeles, California 90010

R ©N A SERA. Mr.

& Mrs. JAN à VLASTA GROSSLOVI
děkují tímto vřele všem jejich bývalým zákazníkům za pa
tronaci a veškerou přízeň, a doufají, že tuto přízeň za
chovají i vzhledem k novému nájemci BONA SERA RESTAURANTU

wvřáz 'mxirniaitaz

0 5$ 0

Ifcgg’

VHODNÉ DÁRKY KB V 5 E M PŘÍLEŽITOSTEM
- 1U K zlaté předměty
S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.
má na skladě

krajanská

firma«

ROBERT’S 3EWELRY
118 So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 900U8
9hl3 Brighton Way, BEVERLY HILLS,Ca.90210

F R A B K 'S

HIGHLAND
PARK
CAMERA

_____ U76 Bo.Western - Tel.« H0-3-6131—
Otevřeno : Denně od 5.B.M.
V neděli od 2.P.M.
V úterý zavřeno.

Residence :
87U-293U

Office :
2U3-7UU2

MLUVÍME SLOVENSKY, ČESKY...

VICTOR

ROVAL

Adult residential living
DOMOV PRO OSAMĚLÉ, SESTÁRLÉ
Majitel :
120 E. Lanrel Str.
V. HOROVITZ
GLENDALE, Ca.91205
Nedávno nově přistavěné a pohodlné
ubikace. - Česká společnost, kterou
navštěvuje český duchovní správce.

ÚTULNÉ

5631 N. FIGUEROA ST.,LOS ANGELES, GA.
/213/ 255-0123 or 255-15U3
900U2

MÁŠ-LI BOL

restauraci

"WEST CHERY TŘEL”
11266 Ventura Blvd., STUDIO GITY, California
Tel.t /213/ 980-9807
Ovocné knedlíky— Pečená kachna— Svíčková...........
Otevřeno déhněoď5.?.H>-kartování přes ulici
Každou sobotu hraje české hudební trio i
EVA i MÍRO MUfi & PETE KUBLA od 8 PM do 1 AM

/ ARTHRITIS , etc. /,

VEZMI “BOL-VEN".
BQL-VEM tabletky na 5 týdnů, i $ 2.90
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů « $ 3.98 ,

na 10 týdnů jen $ 6.98 po 5tou vyplaceně a se zárukou - dodává :
EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Ph.M.

P.O. Box 927
LAGUNA BRACH, Calif. 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ

LÉPE

SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM

VÁNOCE V EVROPfi od $299

POSEZENÍ

najdete v krásně zařízené ,
nově otevřené a prostorné
české

VÁM POSLOUŽÍ
VE
FOTOGRAFICKÝ CE
POTÈEBÂŒ
VŠEHO DRUHU

k
(P
j

Od 2.listopadu do U.dubna
létáme týdně luxusními velkoletadly DC-10 a B-7U7
do Londýna od $299 a do
$399 na 2 až 25 týdnů.
Frankf
Vzhledem k velké poptávce rezervujte
letenky včas*
Přemysl S. TŮMA
1726 1/2 Kent Street
LOS ANGELES, Ca. 90026
Tel.j U83-U36O

JERRY A MARIE HUSÁK

Vám zařídí koupi,prodej
domu, apartmentu, condorainia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey.Mar Vista
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,West
wood
JOE HENRY CO., REALTORS
2010 Wilshire Blvd.,SANTA MONICA,GA. 9O1|O3
Tel.j/213/ 829-5hlU
Res.» 395-3025

ALFRED SRNKA
Broker. Notary. Counselor

HOMEBUYERS REALTY
Homes, Investments, Management

Domovy od
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

Wsstmim$tekzca.526o3

2^000 výše,
OFF. 531-2250
RES. 531-2051

SVATOVÁCLAVSKÉ
ČESKÉ BOHOSLUŽBY A POUŤ

V SAN

FRANCISKU

- při nichž vzpomeneme svátku sv. Františka, patrona
města /U.října/ a národního svátku /28.října/ -

budou se konat v neděli, dne 3.října v LOYOLA HALL ,
/parkoviště na rohu Turk Str. & Par ker Avenue,/
o 11. hod. dopoledne, /přesně

Mše svátá, při níž hodlají účinkovat naši muzikanti,
bude sloužena v menším sále naproti většímu /Students'
Lounge/, kde se bude konat poutní beseda.
Ve Stáncích budou vystaveny k prodeji knihy, růžence,
pohlednice, nápoje, perníková srdéčka, ’’znojemské1’ okur
ky, pečivo, atd.
Prosíme naše dámy, aby přinesly pečivo do kuchyně a
do stánku. Bude též vítána pomoc dobrovolníků, kteří by
obsluhovali ve Stáncích.
Bude-li opět k disposici piano, jak tomu bylo minule,
budeme moci si poslechnout pianový koncert, který nám
hodlají předvést mistr Eduard Ingriš a jeho nadějný syn
Edoušek. Několik z nás se minule přesvědčilo, že i on
již hraje na piano mistrovsky.
Dejte vědět o těchto českých bohoslužbách všem kraja
nům v San Francisku a okolí a vybídněte je, aby přišli
společně prosit svátého Václava, aby se přimlouval za na
ši vlast a nedal zahynouti nám ni budoucím í

