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Popeleční středem začala postní do
ba — liturgická předehra velikonoc.
Kdo si ani nsuvědcsdl, š© toho dne měl sa
ehovávat půst újsy a zdrženlivosti, ten se
nemůže považovat za dobrého katolíka.
Postní doba nám dává příležitost pohnat,
zda to s křesťanstvím a vůbec s náboženst
vím myslíme vážné.
Půst a zdrženlivost vlastně nejsou tí»
hlavním, na co záme v postní době sy
slat. Ve všech postních poselstvích, která
kdy byla v našich věstnících otištěna, vždy
se jako refrén opakovala slova o p o k á n í .
Eemůžena však cítit povinnost konat po
kání, leda že jsme si vědomi hříchu.
Ifetadese mít pocit viry, leda že budeme mít hluboké
vědomí
Boha
v našem
Životě.
Probouzet, prohlubovat a oživovat toto vědomí Boha v životě našich
krajanů- to je nejvlastnějším účelem naší Misie. To je také úkole® nejen
duchovního správce, nýbrž povinností každého českého katolí
ka. Každý křesťan je svým povoláním apoštolem a hlasatelem Kristova učení.
0 povinnostech však dnes sálokdo chce slyšet. Skoro každý se jim brá
ní. Ale tím se jich nezbavíme. Kdo choe vejít do Kristova věčného králo
vství, kdo si přeje, aby konečný "počet z jeho vladařství" v den soudu
dopadl pro něho příznivě, ten nemůže 8 Kainem opakovat: "Jsem já strážoem
svého bratra?", ani napodobovat služebníka, který zakopal do země svěře
nou hřivnu, ba ani se odvolávat: "Pane, copak jsme v Tvém jménu neproro
kovali a v Tvém jménu nevymítali zlé duchy, a v Tvém jménu nečinili mno
ho zázraků?"
Těm posledním prohlásí Kristus /Mat.7,23/: "Nikdy jsem vás neznal,
pryč ode mne, pachatelé nepravosti". Neboť ve svém samolibém výkladu o
svobodě, sebeurčení, sebe-realizael a podobně, nedbali na slova Kristo
va: "Ne každý, kdo mi říká :'Pane, Pane', vejde do království nebeského,
nýbrž ten, kdo plní
vůli mého Otce nebeského".
Každý katolík se má cítit šťasten, že může plnit povinnosti,
které jsou určeny k jeho časném i věčnému blahu. Plněním vůle Boží nad—
zvedáme stavidla, kterými naše hříchy - naše neposlušnost - zastavují
tok Boží lásky a Štědrosti k nám. Totéž vyjadřovalo dávné přísloví :
"Bohu sloužiti znamená - kralovat".
Kéž jednou pochopíme, že čím více se k Bohu chováme jako k Otci, tím
víc se stáváme jeho dětmi a dědici věčného království.
Kéž nás pohne k praktickému rozhodnutí pohled na to, co se děje v na
ší vlasti, kde lidé zaujatí proti Bohu vyvinují usilovnou činnost- aby
v srdcích našich lidí vytrhali všechny kořeny víry, aby zničili nábožen
ství a všechno, co s ním souvisí. Neštítí se při tom žádného podvodu,
lži nebo násilí.
Srovnáma-li s nimi naši horlivost, ve které nám ve svobodné zemi té
měř nikdo a nic nebrání, pak si snad vzpomeneme na Kristova slova: "lidé
tohoto světa jsou mezi sebon opatrnější než lidé světla".
Kristovi nepřátelé jsou ve své činnosti horlivější než jeho přátelé.

p&staxačrúJio' stjcípžsruJub ■
Lednové

bohoslužby

Účast na prvních českých bohoslužbách v rooe,
který připomíná mnohá - většinou smutná - jubilea,
nijak neukazovala, že by se horlivost krajanů nějak
zvýšila. Mezi tolika tisíci krajanů v Los Angeles a
okolí nenalezne se ani 100 lidí, kteří světí den Páně nebo kteří se
hlásí, k českém katolictví.
Je tedy nás jenom hrstka, těch, kteří v^í a kteří podle víry se
snaží žít.
To ovšem nebylo žádným tajemstvím ani pro minulého ani pro přítom
ného duchovního správce naší Misie. Ty stovky krajanů při božíhodových nebo poutních slavnostech nepřicházejí na české bohoslužby protop
aby dokázali, že věří stoprocentně v Boha,
že jsou hrdi na svou víru,
že se snaží zachovávat Boží přikázání,
že se staví proti komunistickému atheismu,
Že českou Misii pokládají za věc náboženské a národní
že chápou, co je mše,
prestyže,
že jsou si vědomi svých povinností,
ne, nic
z toho,
neboť velká většina /můžeš® se však mýlit/ tam chodí proto.
že jsou tak zv. "svátečními katolíky*’ /i u nás byli í/,
že se tam chtějí setkat s přáteli,
Že si chtějí popovídat nebo ukázat nové šaty,
Že chtějí Pána Boha
-------------------------------------------------jaksi "ukonejšit",
Ministrant "ZVONEK"
atd., atd., atd.
Skutečnost smutná, skličující, ponižu
jící.
Je však beznadějná?
Kdo věří v Boha, může a má vždycky dou
fat a jeho láska.. .všechno snáší, všemu
věří, ve vše doufá, všechno přetrpí...
I z kamenů může Bůh učinit syny Abrahá
movy.
Do

roka

a

do

dne

Ne sice do roka, ale přesně do dne
za 7 let po zemětřesení bylo Los Ange
les postiženo bouří, která způsobila
milionové škody.
Kdo by pomyslel v Hollywoodu, že se
v noci ocitne uprostřed dravé řeky, či
řek, ve které se ulice změnily? Stačilo
pršet snad jen několik minut déle, a i
naším domem by proudila kalná a páchnou. •,
’ZVONEK: "Zrovna tak, jak to
cí voda, která by zničila podlahy v ce
lém přízemí a zaplavila sklepní prosto svátý Simeon řekl: "Hle, ten
ry. A přesto - jako snad při zemětřese- to je určen k pádu a k povstá
ní-většina obyvatelů pohroma zaspala ' ní mnohých v Israeli... "

ČETLI TO? NECE.TLI TO
MAJÍ ZADEM? NEMAJÍ ZÁJEM?
posledních
LZE NA NĚ SPOLÉHAT ?

volbách do senátu
ztratil mandát velmi
zasloužilý a schopný muž pouze proto, že jeho
spokojení voliči /a těch byla většina/ spoléhali na to,
že to jejich kandidát stejně vyhraje a proto ani nešli
volit. Od kcho očekávali, že bude volit za
ně?

Na ten smutný případ, kde si mnozí musí říkat, že
"pozdě bvcha honit" myslím, když si uvědomím, Že je
nom 14 krajanů, odpovědělo a poslalo vyplněný dotaz
ník, který byl zaslán nejméně na 7$0 adres.
Mezi těmi čtrnácti někteří nezatrhli rubrika "Při
hlašuji se za člena České Misie sv.C.M.protože snad předpokládali ,
že už do ní jsou přihlášeni. N u ž e , až se ostatní odhodlají k vypl
nění a zaslání dotazníku, až to slovo "přihlašuji se za člena“ poklá
dají za obdobné "považuji se za člena" a dotyčnou rubriku zatrhnou.
Ovšem jen, chcete-li . Bez Vaší vůle a Vašeho přičinění an^^Pán
Bůh Vás do nebe nepotáhne.
PARKOVÍ Ní

V
KONVE N T U
NEMUSÍ
BÝT

problém'
U konventu na Adams Blvd. není mnoho mistapro parkování aut, ale přesto s parkováním ne
musí být žádný
Všimněte si na mapce, že jen 1 blok od konventu je vzdálen t.zv.<
"2nd Avenue Park”, kolem něhož bývá dost volného místa pro parkování.
Lze k něm přijet i z Arlington Ave po 2h neb 2$ ulici.
Také hned u Adams Blvd. na 2 nebo 3 Avenue je většinou možno zapar
kovat.
Při parkování u
konventu
dbejte vždycky na to, aby žádný
vjezd na parkoviště nebo do konventu nebyl
zatarasen.

Chodte

na

bohoslužby
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Po několikeré zkušenosti můžete již dost přesně vědět, jak dlouho Varn
trvá eesta na bohoslužby. Předpokládá se, že přijedete nejméně
S minut /počítejte raději 15 minut/ před začátkem bohoslužeb. Již
v sobotu večer se mísíte rozhodnout, v kolik hodin budete v neděli ráno
vstávat, abyste přišli do kostela včas. Kdo v sobotu večer do pozdních
hodin se baví nebo dokonce popíjí, ten už toho dne hřeší proti Božímu
přikázání, je-li pravděpodobné, že ráno zaspí.
Co si má sestra vrátná a ostatní Sestry myslet o Vás, když přicházíte
na bohoslužby skoro pravidelně pozdě? Co soudíte sám o sobě?
NE Z A P 0 ME N T E , že L.A. odbočka CSL. HÍR. RADÍ pořádá 5. břez
na ve 3« hod«i odpol. v SOKOLOVNĚ - na pamět 128. narozenin TGM "KULTURNÍ ODPOLEDNE" s krásným a povzbuzujícím programam.
\ '

Svátky

v

únoru

Nástěnný kalendář, který
^sma
zaslali před vánocemi,
®á Vám pomoci Žít podle liturgick&o roku. Jako křesťané
WL máte prožívat jednotlivá obdoy \V b£, ve kterých se odráží historie a užitek Kristova vykoupe
ní.
Věnujte pozornost všem informacím, které se nalé
zají v kalendáři, sledujte životopisy svátých patro
nů naší vlasti, abyste mohli žít opravdu křesťansky
a radovat se z Boží přízně.
Svátek blah. MLady připadl na Popeleční středu a tomto týdnu po celém křesťanském světě je vzpctóná"'no našich slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
6ím více se seznamujeme s životem a dílem svátých
bratří- tím víc musí stoupat náš obdiv a úcta k nim. Roz
sáhlost teritoria, primitivnost dopravních prostředků,
nepřekonatelné překážky ve vžitém pohanství, soupeření
světských vládců, nevraživost jinonárodní hierarchie, ób sáhlost započatého díla /nový liturgický jazyk, překlad liturgických
textů, výchova kněžského dorostu, mnohonárodní apoštolát/, - to vše
nechává vyrůstat perspektivu jejich životních obrazů do tak obrovských
rozměrů, že přímo cítíme hrdost nad tím, že můžeme s malířem Koelerem
volat : Tito jsou Otcové naši. - Bacte jich hodni í

Sv. Cyril a Metoděj v přítomnosti papeže Badriána H., od něhož obdr
želi schválení svého apoštolátu a potvrzení slovanských bohoslužeb.

ÚMOR
0E
ME6ÍCEM
TISKOVÉHO APOŠTOLÁTU
Každý pravý apoštolát má saMmt
n sebe. Příklady táhnou, slova jen
povzbuzují.
M&žena se považovat za š i a s t a é , že bylo vydáno v zahraničí tolik českých
knih zvláště náboženského řásnu
Krajané ve vlasti by si tolik přáli, aby je
mohli Síst - mnozí si pracně opisují knihy, kte«
ré se jim dostanou do rukcu «, zatím co my trpí
me “duchovním nechutenstvím” •
Duchovní výživa nám však stejně chybí jako
jim, jenom že se dovedeme zaměstnat - ba Časově
přeplnit - vším možným.
Komunisté si nedopřeji oddechu, aby propago
vali zlo, - my však nevidíme, neslyšíme, co se
kolem děje« Tiskový apoštolát? - Bahhhhh C

HLAS NÁRODA
(VOICEOF THE B8TI0H)
Týdeník, vínovaný zájmům amerických Cechů, ts. exilu
a potřebám naáich drahých doma

BOHU, CÍRKVI, NÁRODU
VYDÁVÁ:
"VELEHRAD", čealtoamerické kulturní středisko,
CZECH-AMERICAN HERITAGE CENTER, INCj
2857-59 S. LAWNDALE AVE., Chicago, 1)1. 60623
Telefon: 762-2044
ŘÍDÍ: Dp. VOJTECH VÍT, O.S.B.
s redakčním kruhem

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v USA $15.00
Redakce ai vyhrazuje právo zaslané ¿lánky a dopisy, zkrátit
aniž by tím byl xminčn jejich původní obsah. Pokud jsou
články podepoané autorem, nemusí se redakce s jejich ob
sahem ztotožňovat. — Zaslané rukopisy oe nevracejí.

DBERÁTI - OZNÁMKY v “HLASU NÍROIA" stojí f.

1 inch textu t $ 2.oo

“NOVÝ ŽIVOT*
VIA PLILA CONCIUA1IONE,1
00193

ROMA - ITALY

Časopis katolické
INTELIGENCE
Roční předplatné :
od $5.00
Měsíčník Cyrilometo
dějské Ligy pro kultu
ru a život z víry.
"THBTIDINGS M
Týdeník arcidiecese
Los Angeles.
1530 W. 9th Str.L.A.
Ca. 90015 Roční předplatné :
$ 7.00

KRÁSNÉ POSELSTVÍ
KATECHETICKÉ

tfVAHT

"fíímskost "katolické

-3.

Církve

ř

I kdyby papež nesídlil v Símě, katolická Církev by nepřestala být
"římskou" ani v tom případě, kdyby nepoužívala toho názvu. Jinými
slovy to znamená, že papež vždycky bude pro Církev znamenat, čím byl
pro ni svátý Petr, který zemřel jako římský biskup.
"PapeŽenství" bylo v dějinách nejen nadávkou, ale i příčinou k mu
čednické smrti. Jméno papeže bylo a je dosud některým křesťanům po
hnutkou k záěti nebo k pohoršení.
A přesto je papežství snad ten nejdůležitější dar, který Kristus
odkázal své Církvi. Vyjádříme to stručně, ale moudří to snad pochopí.
Papežství, to není jen nejvyšší hlava, potřebná pro jednotu každé
společnosti} to není jen osoba, která může být svátá, prostřední nebo
chybující, nýbrž je to neomylný
úřad Církve.
Papežská neomylnost, která zaručuje neomylnost Církve,
to je ten dar, o kterém je nahoře řeč. Dar nejpetřebnější, pokud jde
o pravost Kristova učení.
Za tento dar jsou lidé -včetně některých katolíků - Bohu málo vdě
čni a málo si ho váží proto, Že nechápou nebo nechtějí pochopit jeho
ssysl a význam. Proto i brojí a reptají proti němu.
Papežská neomylnost - stručně řečeno - znamená, že "je svázáno neb
rozvázáno na nebi" /Mat. 16,19/. neboli že platí v nebi, co papež jako
nejvyšší pastýř Církve prohlásí - ve věcech víry a mravů /v tomto oboru pouze/ - za k věření závazné pro celou Církev.
Citáty z bible, které svědčí, že Kristus zamýšlel a udělil Církvi
tento dar /neojylnosti/, uvedeme příště.
Dnes poukážeme jen na to, jak bylo a bude vždycky potřebné
a nutné, aby Kristova Církev /učící/ měla tento dar při hlásání
Kristova učení a poselství.
Je téměř ironické, že ti, kteří popírají papežskou neomylnost, sa
mi požadují, aby se jim věřilo, aby každý přijímal za pravdivé to, co
oni tvrdí, sami si činí nárok na spolehlivý výklad bible, na spoleh
livost při hlásání Kristova učení, ve výkladu Jeho slov, atd.
Odkud má původ jejich "spolehlivost"? Kdo jim zaručuje, že oni
hlásají pravé učení Pána Ježíše? Proč jenom oni vykládají blbli sprá
vně? Proč oni se nemýlí? Kdo stojí za jejich "neomylností"?
Bohužel, skutečnost ukazuje, že nikdo a nic jira nezaručuje, že oni
hlásají pravé učení Pána Ježíše. Neboť ti, kteří s katolickou Církví
nesouhlasí a od ní se odlučují, sami se rozštěpují a zakládáním nových
"církví" projevují různost názorů i mezi sebou. Tak - jenom v USA máme 9 druhů Presbyteriánů, 18 druhů Baptistů, 19 Methodistú,atd. Ve
skutečnosti je druhů víc, protože každý kazatel je sám sobě papežem.

DO VĚČNÉUO
ŽIVOTA NÁS
PŘEDEŠLI •
KAREL

ŠKROB

Na Štědrý den 2ů.prosince 1977 zemřel
v Kanicích u Brna ve věku 78 let pan Karel
ŠKROB, otec Ing. Karla škroba z Hacienda
Heights, Galií.
Byl dědečkem Evy škrobové-Plaché & Edith
škrobové, dvou chlapců druhého syna Jana
Skróba v Brně, a pradědečkem Románka Plaché
ho v Tulsa, Ckl.
Zesnulý pracoval až do posledních dnů.
svého života, ačkoliv měl velké potíže s dý
cháním, když přišly podzimní mlhy. Používal
léků pro ulehčení dýchání, ale přesto byly
to průdušky, které nu zkrátily tento pozems
ký život.
PTo svou přátelskou a veselou povahu byl
mezi lidmi velice oblíben, nebot pod drsnou
p. Karel škrob s manželkou
skořápkou zevnějšího projevu se skrývalo zla
té jádro dobrého srdce.
Zemřel tiše se zavřenýma očima a se skloněnou hlavou právě v den, kdy
naše děti očekávají příchod Ježíška. I on se Ho dočkal, avšak v podobě
skutečnější a trvalejší.
Jeho pohřeb se konal za účasti kněze a hojného počtu lidí na Ústředním
hřbitově v Brně dne 2.ledna 1978.
Odpočinutí lehké dej m, 6 Pane, a světlo věčné at mu svítí í
JAN

VÁCLAV

HAŠEK

Narodil se na blízku Svaté Hory u Příbrami a jako 28-letý přijel do Ame
riky. 7. října by se dožil 95 let.
Většinu života prožil v New Yorku. V Kalifornii však ztrávil 25 let. Ti,
kdo navštěvovali pí Joefinu Roderovou, se s tím, setkávali,' protože u tí
bydlel.
Poslední léta se mu špatně chodilo, ale přesto docházel na nákup skoro
až do té doby, kdy byl přestěhován do konvalesc.domu ve Van Nuys.
Nedlouho před vánocemi utrpěl záchvat a byl dopraven do nemocnice v Encino. Tam byl téměř v bezvědomí skoro tři týdny a obdržel od českého du
chovního správce svátost nemocných. Za nevysvětlitelných okolností byl pak
převezen zpět do konvalesc.domu, kde zemřel, dne 19.ledna 1978.
Byl za přítomnosti českého duch.správce a několika přátel pochován na
hřbitově v Hollywoodu, dne 31. ledna. - At odpočívá v pokoji í
RŮŽENA

ANEŽKA

KAPLANOVA

Dne 10. ledna povolal Pán na věčnost maminku pí Nadie PÍSKABž paní Růže
nu A. Kaplanovou. Narodila se v Praze, ale většina svého života ztrávila
mimo vlast, protože její manžel byl v zahraniční službě. - Mnoho let pro
žila ve Švýcarsku, žila také ve Washingtonu a v Kanadě. - Minulého roku
byla návštěvou ve vlasti, ale to už rakovina podryla její zdraví. - Její po
zůstatky byly převezeny do Boulder, Colo., kde žije její syn Franko- R.I.P.
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VHODNÉ DÁRKY KE V Š E M PŘÍLEŽITOSTEM
- 1U K zlaté předměty
S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.
má na skladě

krajanská

firma»

ROBERTS JEWELRY
Lití So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 5?OC$4.8
91il3 Brighton Way, BEVERLY HILLS,Ca.90210

F R A N K 'S

HIGHLAND
PARK
GAMERA
VÁM POSLOUŽÍ
VE
FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH
VŠEHO DRUHU

Otevřeno : Denně od 5.P.M.
Tel. j
c=t)
V neděli od 2.P.M. rrri>
¿»67-8910 Ar V úterý zavřeno.
nové číslo

¿vosy - JISTOTA

5631 N. FIGUEROA ST.,LOS ANGELES CA.
/213/ 255-0123 or 255-15U3
9OOU2

A SPOLEHLI7057"
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<
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F R E N C H /Francouz/

Box 8131 IA CRESCENTA, Ca. 9121U.
Veškeré druhy pojištění : Životní,
zdravotní, požár, auta, domy /Business,
corp./ IRA, Keogh.
Mitual & municipal bonds /tax free/,
comodity. Ověřování dokladů, daňové
přiznání.
Nezávazné porady. - Volejte na 8
/213/ 2L8_267ů/home/,681-8300 /bus./
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JISTOTA A SPOL £ H L1 V O S T
ÚTULNÉ

-

restauraci

"WEST CMERRY TRE£"
11266 Ventura Blvd., STUDIO CITY, Cnl i fm-m' a
Tel.i /213/ 980-9807

Ovocné knedlíky - Pečená kachna - Svíčková
Otevřeno denně od 5. P.M.
Parkování přes ulici.

/ ARTHRITIS , etc. /,

VEZMI "BOL-VEN".
BOL-VEN tabletky na 5 týdnů t $3.20,
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů » $ů_20, ,
na 10 týdnů jen $7.30.
MORAVIA - koncentrovaný liniment 8
za 1 pintu $U.5O, za 1 kvart $7.50 poštou vyplaceně a se zárukou dodává :
EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, California 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM

DÁMSKÝ I PÁNSKÝ KADEŘNICKÝ ZÁVOD s

POSEZENÍ

najdete v krásně zařízené
nově otevřené a prostorné
české

MÁŠ-LI BOL

Moderní střihy a "permanenty"
pro ženy i muže.
N e j 1 e p š í v Los Feliz
‘
. Odborně ostříhá a poradí :
Georgina ZEMAN
Magic Touch Hairstyling
1970 Hillhurst Ave. ,LX.9OO27
Volejte pro reservaci 8 utery, čtvrtek,

•J|

patek, sobota
Tel.; 663 - 0268'

JERRY A MARIE HUSÁK

Vám zařídí koupi,prodej
domu, apartmentu, condo
minia 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
h2hh Overland Ave.,CULVER CITY, Ca.90230
Tel.s 839-7553
Res.8 20L-18L2

ALFRED SRNKA
HOMEBUYERS REALTY
HOMES. INVESTMENTS. MANAGEMENT

Domovy od 0 2^,ooo výšz
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

WESTMlNSTtK,CA.p26&3

OFF. 531-2250
RES. 531-2051

Oznamujeme

Geskž

postní

Va m,

že

bohoslužby

budou se konat v n e d é 1 1 dne 26. února 1978 v kapli
HELPERS CONVENT na 3300 W.Adams Blvd., L.A., Ca. 90018
v 10.30 hodin dopoledne..
/Nejbližší výjezdy ze Santa Monica FRWI jsou : Arlíngton,
Western Avenue a Crenshaw Blvd./
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9.30 hod, do 10.20 hodin.
KŘÍŽOVÁ CESTA začíná v 10,30 přesně. Přijďte včas ,t.j.
aspoň 5-10 minut před začátkem bohoslužeb.
Po mši svaté bude obvyklá beseda s občerstvením
a programem. P ů j čovna knih bude otevřena.
Prosíme všechny, kdo dovedou něco upéct, o zákusky a
pečivo do kuchyně. Díky všem
\
Příští české bohoslužby budou / velikonoční
/
26. března, /v Loyola H.S./ 30. dubna -/Helpers Conv./ a
další podle ”Našeho kalendáře11, který jste obdrželi před
vánocemi. Kdo jej nedostal, a£ se o něj přihlásí.
gp
Vracejte
vypůjčené
knihy' ffi
Všechny krajany srdečně zve
P.Jaroslav POPELKA. S.J.

ADRESA
A
TELEFONNÍ
ČÍSLO
£
na českého duchovního správce s
4.
5322 Franklin Avenue, LOS ANGELES, Ca.9OO27.
7
Telefon x/213/ 465-0557
a?
Neozvu-li se , volejte /nebo nechte vzkaz/ x 1x66-21x06.

BONASERA
RESTAURANT

GRAND OPENING
1. BŘEZNA 1978
730 L.C0L0R.ADO BLVĎ-, GLE.HDALE ZCA. 9«205
rxiiAAtiOCíC
C7E7

DINNER SERVED
FBC8-! 5:00 P.M.

PHONE i

95v“3fi>í

TÉMĚŘ PO DVOU LETECH SE 3AN A VLASTA OR.OSSL

bO BONA SERA RESTAURANTU K VELKÉ

VRACÍ
RADOST)

VŠECH

DŘÍVĚJŠÍCH

ZÁKAZNÍKU.

CESKf JÍDELNÍ LÍSTEK - pfílJATELHÉ OMT - DO 15. BfffiZHA PODÍVŮE K JÍDLU

VÍSO Z D A E H A-

DO
DO
DO
DO

ZAVÍJENO : POHDSLÍ A ÍTKBÍ- TĚŠÍME SE HA VAŠI HÍVSflSU

FRANKFURTU
-W
ZflRICHU
-W
LONDÝNA,
CW - $£19
MADRIDU
$U19 - SU79

LETAME TÝDNE
na 2 až 37 týdnu.
Váha zavazadel není omezena.

TUMA
TRAVEL AGEN Cî
1726 1/2 Kent Street, LOS ANGELES, Calif. 90026. - Tel.: U83-1O60 veSer.

ČESKÉ
ŘEZNICTVÍ A
UZENÁŘSTVÍ

BOHEMIAN
SAUSAGE.S
NOVA

457 ¿o.La.£>re,Qy /\v-e,.
-QELICAT ESSEN Tel. > 939-0344

SPECIALITA-

PÁRKV Z TELECÍHO

^^^’'•^’^IVHODNÉ
TELECÍ A VEPŘOVÉ

MASO

MASA,

PRO DIETU

NA

ŘÍZ.KV___________

V KRÁME. MOŽNO POSVAČIT |cialit - 3» qruhó PŘIJĎTE PODPOŘIT PRVNÍ ČESKE UZENÁŘSTVÍ

