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“Pomni, člověče,
že jsi prach a
v prach se obrátíš."

^“CO DĚLAT
V POSTÉ?
Byla Vaše čela na Popeleční středu poznamenána popelem? Není ničím
podložena pověra mexických katolíků, že ještě letos umřou, nedostanou-li toho dne popelec.
Jsou však pravdivá slova Kristova: "Nebudete-li činit pokání, vši
chni podobně zahynete" Luk.l3.5>/.
Všichni jsme hříšníky, i když se snažíme varovat se hříchů, a pro
to všichni musíme konat pokání, chceme-li získat věčný život.
Jaké pokání máme konat?
Věřícím katolíkům je to známo : máme především napravit svůj život;
pokud budeme žít na tomto světě, vždycky bude v nás nebo kolem nás co
napravovat.
Posypání hlavy popelem by nám nic neprospělo /kromě snad touhy po
pokání, kterou jsme při popelci projevili/, kdybychom tento projev po
kání nepřevedli na praktickou snahu napravit své chyby, poklesky a
zlé skutky, a žít podle přikázání Božích a církevních.
I ti, kterým není jasno, jak má. vypadat život podle Božích přiká
zání a podle Kristova evangelia /myslí si snad, že to znamená konec
šťastného života/, mají možnost nahlédnout do zrcadla svého svědomí,
a jestliže i toto je trvalou lhostejností k dobru či zlu zamženo, at
si připomenou aspoň zásadu: "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty
jimi"
Katolický křesťan má však na pomoc tolik pohnutek k pokání, že mu
postní příkazy nebo rady mohou připadat jako samozřejmost.
Katolík ví, že Kristus trpěl a zemřel dobrovolně za jeho hříchy,
za jeho spásu, za jeho věčnou odměnu.
"Jeho zsinalostí uzdraveni jsme". Jsme uzdraveni, abychom si život
a zdraví uchovávali sebeovládáním a bojem proti tělu', světu a ááblu.
Pohlédneme-li na Krista zbičovaného, trním korunovaného, pohaněné
ho a ukřižovaného, pak se snadnými zdají jeho slova: " Kdo chce přijít
za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne i"

TRNÍM

KORUNOVÁNÍ

Křesťanská pieta a útrpnost dovedla vytvořit obraz, z něhož vyretušovala všechny stíny hrů
zy, zloby a ohavnosti. Skutečnost však byla taková, že obraz trpícího a pohaněného Krista vy
volal v představě proroka slova :"Já pak červ jsem a ne člověk".
Isajáš 53,3-7Prorok Isajáš vymaloval obraz trpícího Krista takto ¡"Podoby neměl ni krásy, bychom nan pa
třili, neměl vzhledu,bychom se kochali v něm. - Povr"en byl a nejposlednějším z lidí, mužem
bolesti, zkušeným v utrpení, před jakým lidé tvář si zastírají, tupen byl, že jsme si nic ho
nevážili. - Vpravdě bolesti naše tento vzal na sebe, ano, co my jsme trpět měli, on snášel;
my pak jsme měli ho za malomocného, zbitého od Boha a sklíčeného. - Ale on byl raněn pro hří
chy naše, roztlučen byl pro nepravosti naše; tresty pro naši spásu na něho dolehly, a jeho
jizvami jsme uzdraveni. - My všichni jako ovce zbloudili jjme, každý na svou cestu uchýlil se;
i složil Hospodin na něj nepravost všech nás. - Obětoval se, protože sám chtěl, a neotevřel
úst svých; jako ovce na porážku vedená, a jako beránek před tím, kdo ho stříhá, němý bývá..."

K HARMONII ŽIVOTA
FRANTIŠEK KARDINÁL TCMÁŠEK
Je dost těch, kdo nesnášejí, když se jim
něco přikazuje nebo zakazuje. Vztahuje se to
na příkazy Boží a církevní. Je to někdy až
chorobné. Projevuje se to zcela výrazně v sou
dobém směru morálky permisivní, kdy první
místo nemají závazné mravní normy, ale při
hlíží se především k dané situaci. Kdyby tato
morálka situační měla své oprávnění v životě
osobním, manželském, rodinném a společenském,
dostali bychom se do mravní džungle.
Někteří by zase chtěli všechno redukovat jen na jedinou mravní normu
života -> lásku. V podstatě je to sice správné, neboŠ největší přikázání
Boží je přikázání lásky. Je však nutné tomu správně rozumět.
Kam vede nesprávné pochopení, ukazuje tento příběh : Chlapec se za
miloval. Chtěl dívce udělat radost. Věděl, že maminka má krásný šperk,
šperk mamince vzal a dal jej své dívce. Matka to zjistila a bylo zle.
Chlapec jí s jakousi samozřejmostí povídá : ’Maminko, přece máme doma
knihu s nápisem : Láska je víc než přikázání. Mám to děvče rád, proto
jsem jí šperk dal.11 Nedbal čtvrtého přikázání: "Cti otce svého i matlou
svou...", ani přikázání sedmého :"Nepokradeš" a vykládal si největší
přikázání lásky po svém.
Avšak s láskou jakožto hlavní normou jednání je to docela jinak, než
si to ten mladík představoval; právě desatero Božích přikázání podrob
něji rozvádí největší zákon lásky. A na to ten chlapec nemyslel, nebo
to záměrně zanedbal.
Bez příkazů a zákazů nelze být. Dejme tomu, že by některý den nepla
tily žádné dopravní příkazy nebo zákazy. Nelze domyslit, jak by to do
padlo na silnici. A představme si, jak by vypadalo v životě jedince,
v životě manželském, rodinném, ve škole, na pracovišti a v životě spole
čenském, kdyby každý dělal, co by chtěl. V tom smyslu se dívejme také
na příkazy a zákazy Boží, na desatero Božích přikázání i na přikázání
šesté a deváté.
šestým přikázáním: "NesesmLlníšídevátým přikázáním: "Nepožádáš
manželky bližního svéhoC", nám Bůh ukládá, abychom žili mravně, čistě,
člověk mravně čistý nemyslí sobecky jen na sebe, nežije jen pro sebe,
ale dává se cele do služby lásky k Bohu a také k člověku, k bližnímu,
člověk mravně čistý je si vědom, že vzájemný vztah lásky mezi mužem a
ženou má své místo v plném rozvinutí jen v řádném manželství. Jen tehdy
lze tento vzájemný vztah uskutečnit v dobré pohodě a s vnitřním uspoko
jením. Jen tak je možné zabezpečit i dítěti, nač má plné právo a co ta
ké pro svůj zdravý, normální vývin duševní i tělesný nutně potřebuje.
Domov, v němž láska a soulad mezi rodiči vytvářejí i dítěti prostředí
lásky a bezpečí, útočiště i v dalších letech a vzor pro založení jejich
rodiny v dospělosti.
Ti, kdo ještě nemyslí na vstup do manželství, nebo vůbec nehodlají
vstoupit do manželství, žijí mravně čistě, když nejen nechávají nedot
čený pramen nového lidského života, ale zároveň jsou ochotni k obětavým
službám těm, kdo potřebují pomoci./Pokračování na jedné z dalších stran/

PASTOR AČ N ÍHO

ZÁPISNÍKU :
Cyrilometodějská

mše

Tisíce jsou krajanů v Los Angeles a v okolí, a snad
většina z nich jsou pokřtěni jako katolíci. Cyrilometodějská víra však,
vlivem doby a atheistické propagandy ve vlasti,je u většiny jen polo
prázdným obsahem. Vděčná hrdost z víry a radostné vyznávání Kristova
evangelia - to jsou téměř neznámé pojmy. A zůstanou neznámou zkušeností
u krajanů, kteří ani zdaleka pravidelně na bohoslužby nechodí. Nepohnu
la je k tomu ani ta okolnost, že naše Misie slavila v unoru svátek
těch, které nazývá patrony, a o nichž má každý správný Čech hrdě říkat:
"Tito jsou otcové naši".

MŠe

svátá

je

Kalvárská

obět

Kristova

Kdo o mši svaté ví aspoň to, že je to obnova Večeře Páně, Nekrvavá
Obět Kristova, při níž se Kristus stává obětním Beránkem Božím a při
ni z přijímáme Tělo Páně, pro toho je druhořadou věcí, kdo mši svátou
slouží, kde se mše koná, a podobně.
Překvapuje mne proto, že někteří nejsou spokojeni s novým místem pro
české bohoslužby a proto prý tam nechodí. Kolik však snahy vyvinuli, abychom měli lepší místo nebo ahy na novém místě vše vypadalo co nej důs
tojněji?
Snad ani nevědíže mezitím byl koupen nový kalich, nový koberec, a
pár ochotníků se vždy před bohoslužbami snaží, aby vše bylo připraveno
pro bohoslužby a besedu : oltář, židle, stoly, knihy, Icuchyňské věci,
atd., atd. Kolik práce a času vyžaduje vše připravit, to ví snad jen
sám Pán Bůh. Nesnaživým kritikům bych však rád řekl do očí: "Vyčtěte
Pánu Ježíši, že se nenarodil v Herodově paláci, nýbrž v betlémské stá
ji, kde místo trůnu měl jen jesle, kte
Ministrant "ZVONEK"
ré nebyly žádnými "jesličkami", nýbrž
korýtkem pro potravu zvířat. Tam to vů
bec nevypadalo "jako v kostele", nýbrž
pouze jako ve chlévě.
A totéž na Kalvárii. Beránek Boží vi
sel zmučený a zkrvácený mezi dvěma zlo
činci na tehdejší "šibenici", ale oběto
val se pro nás se stejnou láskou, jako
se obětuje na prostém nebo drahocenném
oltáři.
Tisková
výstava
Výstavku budeme opakovat o velikono
cích a proto jsme se v únoru, který je
měsícem tiskového apoštolátu, omezili
hlavně na výstavu katolických časopisů.
Přední strana /směrem ke stěně/ ex
posice poskytovala téměř úplný přehled
českých katol. časopisů a věstníků, vy
dávaných českou a slovenskou katol. du
ZVONEK : "Je to pravda. Otče,
chovní službou po celém světě. Druhá
že máte velké po
strana podávala přehled listů, časopi
rozumění pro praktický žert?'|
sů a tiskovin v anglickém jazyku.

ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA AMERICKÁ
Odbočka TGM v Los Angele s
pořádá
u příležitosti 129. výročí narozenin T. G-. Masaryka dne
li. března ve 3 hod, odpoledne vzpomínkový program v sále
Sokolovny, na kterém promluví redaktor JOŽKA PEJSKAŘ a
bude promítán český film /s anglickými titulky/ KRAKATIT,
natočený podle románu Karla čapka. Vystupuje v něm před
vánocemi zesnulá Florence Marly, sestra Jury Smékala.

STAVEBNÍ FOND
MISIE
Dalším darem na fond přispěli

SV. CÏRTLA A METODĚJE
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pí Anna Trlicová......................
manželé L. & Z. Schonovský ..
Dosavadní dary
Úhrnem............ .
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SBÍRKA NA POSTAVENÍ ČESKÉ KAPLE KE CTI SV.JANA NEP.NEUMANNA
v mariánské národní svatyni ve Washingtonu

Kromě darů, které krajané v San Francisku poslal i přímo na
adresu P.Dr. Ludvíka Němce do Filadelfie, byly do rukou
p. Karla Dvořáka odevzdány tyto dary :
Frank Skovajsa....................................................................................
Miroslav Skovajsa ..............................................................................
Dominik Josefík...................................................................................
manželé KovalČíkovi ...........................................................................
paní Tahána..........................................................................................
Karel Dvořák........................................................................................
Petr Pohorský ......................................................................................
Jindra Varmužová.................................................................................
Ludvík a Maria Pfeiferovi /Eugene, Orepon/ ..............................
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$ 316.00
Úhrnem ............
P.Dr. Ludvík Němec, kter.ý obvykle dárcům děkuje osobně, má-li jejich ad
resy, vyslovuje všem : Pán Bůh zaplač '

Česká

mše

svátá

v San

D i e gu

Do minulého věstníku se již nepodařilo vtěsnat zprávu o lednové /lá.
ledna/ mši svaté, která se konala v San Diegu.
Místem pro české bohoslužby se tentokrát stal kostel Krista Krále,
který má větší parkoviště než kostel Our Lady of Guadalupe, kde se láma
la první česká mše před vánocemi.
Návštěva krajanů byla mnohem menší jednak pro deštivé počasí jednak
pro nepředvídané prodloužení krajanské schůze, která se konala toho dne.
Příští české bohoslužby v San Diegu plánujeme v době pcrvelikonoční.
íešení
problémů
emigrantů spravedlivě a v lásce
To je předmětem modliteb členů Apoštolátu modlitby na měsíc březen.
Kromě tohoto '‘všeobecného" lůnyslu - jež pro celý rok navrhuje Svatý 0tec pro členy Apoštolátu modlitby - je pro březen "misijní" úmysl :
"Aby misionáři, leteří pro věk nebo z jiných důvodů ’inuseli opustit pole
své působnosti, i nadále žili v duchu svého misionářského povolání."
0 Apoštolátu modlitby napíšeme víc příště, dá-li Pán Bůh.

BŘEZNOVÁ

H Á J. A D A

Ať nikdo nečeká, že budu
psát o náladě, kterou může vyvolat počasí nebo roční období;
zde v Kalifornii si v březnu
-V W člověk ani neuvědomí, že jinde
již nadchází čas naladit struny
k písni: Přijde jaro, přijde...
Chci samozřejmě mluvit o novém úseku liturgic
kého roku, který má prožívat a praktikovat každý
křesťan ve svém soukforném i společenském životě.
Je však tak nesnadné navázat rozhovor se čtenáři
našeho věstníku o věcech, při kterých si člověk není
$ jist, jak dalece a jsou-li jim vůbec znány. A to ani
nemyslím na rozdíly, jaké jsou mezi jednotlivými gene
racemi, různými druhy exulantů a podobně.
Konečně je nesnadné, ba téměř nemožné, stručně zahrnout na jedinou stránku dobu 30 dní, která se letos jed
noznačně kryje s dobou postní, a je kromě toho jednak
měsícem svato-josefslcým /v jiném snyslu než mají v mysli pořadatelé
josefských plesů/, jednak zahrnuje svátky, o kterých by tylo třeba na
psat celé stránky, aby i tomu čtenáři,, který o jednotlivých světcích
snad ani neslyšel, bylo jasné* co který svátek pro celou křesťanskou
obec a pro něho samého znamena.
A nakonec pozoruji, že jsem
již pouhým úvodem vyčerpal celou
polovinu prostoru, který mi k to
muto thematu zbývá. Chtěj nechtěj,
musíte se sami pokusit, co ve Vaší
duši vyvolá jméno svaté Přemyslov
ny Anežky, princezny a františkánky, a třeba se vžijete do přítom
nosti v římské aréně s divokými
šelmami, kam byly předhozeny dvě
mladé křesťanské matky Perpetua a
Felicita. Kdy je jejich svátek,
zjistíte v našem kalendáři.
Na svátek Jana z Boha musíme
myslet na lásku a milosrdenství
katolických špitálů, kterým dnes
již skoro odzvonili, svátá Fran
tiška íímská nám zase dosvědčí, že
i ti, kdo byli vychováni v blahoby
tu, mohou milovat chudobu a být
v srdci/duchovně/chudými; tasovický rodák Klement Maria Dvořák/Hofbauer/ nám přiblíží řeholní Lásku
a horlivost Redemptoristů.
Ale přesto si musíme v naší my
sli ponechat místo pro světovou
novinu Zvěstování a pro ochránce
svaté Rodiny, který /podle Karla
Barta/ jako střežil Božské Dítko
Svatý Josef, pěstoun Páně
tak také střeží Církev.
y.

Unique exhibit of giant designs for
stained glass and murals by
Isabel Piczek and
Edith Piczek

Monumental
Arts
Revisited

Kraj a n é ,

nenechte
si
ujít tuto jedinečnou
příležitost í
Zdarma v klidu
v mystickém zátiší můžete shlédnout
monumentální
díla současných geniů
sester Isabel a Edith
P I C Z E K .
které nesporně budou
v uměleckém světě
považovány za
vrcholné umělkyně
posledních století.
Jejich nástěnné malby
- až 70 stop vysoké
mosaiky a skLeněné
obrazy dosahují
gigantických rozměrů
a v moderním pojetí
sférického rozsahu
klasickou estetikou
zobrazují postavy a děje
individuální koncepcí,
která dostává jméno
mystický realism.

Přesvědčte se sami
o nezapomenutelnosti
dojmů, které si odnesete.
CALIFORNIA MUSEUM CF
Science & Industry
700 State Drive, Exposition
Park, North Space Building
LOS ANC-ELES, CA 90037
/budova proti č. 700/

February 16-April 22
Open 16 A.M. to 5 P.M.,
Wednesdays through Sundays
Admission free, Ample Parking

FRANTIŠEK KARDINÁL TOMÁŠEK : K HARMONII ŽIVOTA
/Pokračování se strany čtvrté/
Tak lze bohatě uplatnit cit mateřský nebo otcovský a
dosíci touto cestou životního uspokojení.
V tomto duchu je třeba vést již děti k obětavé
lásce, a to od maličká. Proto u dětí záhy probouzíme
zájem o druhé, vedeme je k tomu, aby jiným dělaly ra
dost, jiným pomáhaly, jiné chránily a jim sloužily.
V tom je základ Čistých budoucích vztahů v období lá
sky. V tom je základ k budoucímu krásnému a věrnému
manželskému soužití. V tom je také základ i pro ostatní správné vztahy na
pracovišti a v širším společenství.
šestým a devátým přikázáním vybízí Bůh k mravní čistotě nejen věřící, ale
každého člověka, poněvadž mravní čistota odpovídá jeho důstojnosti. Je záro
veň nutný předpoklad soudržnosti v manželství, v rodině i ve vztazích spole
čenských. Boží výzva k mravní čistotě je výzvou k lidské velikosti, odvaze,
statečnosti.
Mravní čistota tedy není něčím negativním, represivním, ale je to Icrásné
a kladné vyjádření toho, co je v nás vpravdě lidské a ušlechtilé. Svůj nej
hlubší základ má mravní čistota v úctě k člověku, jakožto k obrazu Božímu
v nás. Mravní čistota je harmonie člověka, neboť v pořadí hodnot dává sexu
ální složce života správné místo, žádné tabu, ale také žádná exhibice. Proto
není správný ani angelismus ani animalismus, ale křesťanský realismus. Ne
dualismus protikladu duše a těla, ale vnitřní jednota celého člověka.
To je správný pohled na šesté a deváté přikázání Boží. Nikoliv jen zákazy,
ale vrcholně pozitivní výzva k mravní velikosti. Kdo to pochopil, ukazuje du
ševní zralost, neboť u něho není místa pro sobecký konzum, ale jen pro obě
tavou, sloužící lásku. To ovšem vyžaduje také rozhodně sebekázeň. Mravní čis
tota je integrace celého člověka, zvláště jeho lásky. Nevykořisťuje, ale lid
sky ušlechtile dává. Mravní čistota je síla zralé lásky, mravní, čistota je
vrcholně aktivní, dynamická. Mravní čistota je ctností nikoliv slabých, ale
statečných.
Ve Starém zákoně čteme chvály na ženu Judit, která neochvějnou statečností
zachránila národ před nepřítelem a tím se stala národní hrdinkou. V čem bylo
tajemství její síly? V knize Judit máme odpověá: "Tvé srdce došlo posily, žes
milovala čistotu"/Jud 15,11/. Ano, jen čistý je silný.
Totéž můžeme říci o dvanáctileté sv. Marii Gorettiové, která 5.července
r.1902 přijala bodné rány raději, než by se stala hříčkou zvrhlých choutek
181etého mladíka. Ukázala, že jsou vyšší hodnoty, které vyjadřují důstojnost
člověka. Jsou projevem pravé lásky, jsou zárukou manželské věrnosti, soudrž
nosti rodin a nejbohatším pramenem síly národa. Mezi tyto vyšší hodnoty patří
i mravní čistota člověka. Pro tyto hodnoty se musí nejen pracovat, ale také
o ně zápasit.
Tyto hodnoty chtěl zdůraznit papež Pavel VI. a proto přijel jako poutník
do města Nettuno, aby tam v poutním chrámu P.Marie Matky Boží milosti poklekl
před náhrobkem sv. Marie Gorettiové. Ve svém projevu mimo jiné řekl, že mrav
ní čistoty je třeba "pro ochranu mravního života člověka, pro opravdovost a
upřímnost v lásce, pro správný a šťastný rodinný život, pro blaho lidské
společnosti a pro čest jména křesťan". Potom se zmínil svátý Otec o skuteč
nosti jaká ve světě existuje, ftekl: "Bere se dnes vůbec na vědomí pojem
mravní čistoty?" Přitom vzpomněl na vlnu sexualismu, která se ve světě šíří
jato potopa; To zasahuje již kořeny národa. Papež pokračoval: "Je bolestné
pozorovat toto zneuctění důstojnosti člověka a přitom vidět, že zatímco pro
ochranu tělesného zdraví a pro veřejnou hygienu existuje tolik výborných a
někdy i přísných opatření, jež si společnost sama stanovila, tatáž společnost
je nepochopitelně tolerantní, pokud jde o hygienu mravní."/Kat.noviny č.2.79/
Pozn.: Hrob sv. Marie Goretti v Nettuno byl cílem českých poutníků při
pouti r.1973 u příležitosti 1000-letého výročí pražského biskupství.

International tear of the Child
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V Los Angeles jsou nllcberí děti ve Skautu, jiné cvičí v Sokole, sem tam něk
teré děti přivedou rodiče na české bohoslužby / ano - jen sem tam /, ale ně
jaká soustavná výchova ve víře a vlastenectví je sotva proveditelná pro vše
chny. Rodiče jim však sami mohou mnoho z toho nahradit - budou-li jen chtít.
KNIŽNÍ

NOVINKY:

Pecher, Kamil: LONELY VOYAGE. Poutavý popis tisícikilometrové cesty kayakan severní Kanadou./V angličtině pouze/ $8.37
Fuchsová, Jiřina: PÍSEŇ O ŘECE /poezie/.Ilustrovala Jana Demartini-Svobodová.
$10.00
Král, Hynek: YMAKA/poezie/. Ilustroval Jiří Karger.
$5.30
itorava, Jiří: ELEGIE NA JEANA GABINA /poezie/Obálka:K.Kryl $6.00
Opasek, Anastáz: PODVEČERNÍ HUDBA /poezie/
"
$6.00
Štorch, Otakar: NADĚJE V POUŠTI /poezie/
"
$6.00
Valeská, Olga: HLEDÁNÍ /poezie/
"
$6.00
Objednávky vyřizuje: FRAMAR PUBLISHERS,P.O. Box 66453,
Los Angeles, Calif. 90066.

CZECHOSLOVAK SOCIETY
IN AMERICA , INC. - Los Angeles Chapter

OF ARTS & SCIENCES

The Scholarship Committee of SVU annouces that applications are now
available for their scholarships. The minimum requirement is that the applicant
be of Czechoslovakian ancestry and be attending a college or university during
1979-1980 academic school year.
Applications may be received by contacting :
Miss Linda ZAHRADKA, Scholarship Chairman SVU
1210 Huntington Drive, SAN MARINO, California 91108.
The deadline is April 30, 1979. By that date aJi applications mist

the

have been received by Miss Linda Zahradka.

©snamMieme vám,
že
České
bohoslužby
se budou konat v neděli .18» března
1979 v místnostech
Our Lady of Loretto High School, 227 N.Lake Street, L.A.
/NejblizŠí exit z Hollywood FRWY:Alvarado St./
v 10:30 hod, dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9:30 hod. do 10:20 hod.

Po mši svaté bude v sále beseda s občerstvením.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky do kuchyně.

Přede mší sv. bude KŘÍŽOVÍ CESTA. Přijňte včas '
Po besedě bude znovu katecheticky debatní kroužek
pro ty, kteří budou mít zájem zůstat.
' Svatopostní doba je zkušební kámen křesťanského smýš
lení. Kdo nemá účast na utrpení Kristově jak se může ra
dovat z jeho zmrtvýchvstání?
Při svatopostních bohoslužbách vzpomeneme též svátku •
sv. Josefa, jemuž je zasvěcen měsíc březen.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
Příští české bohoslužby ;
dubna v Loyola High School.
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českeho duchovního správce i
$322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Telefon: /213/^65-0557-naozvu-ll se,
Bůžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu t U66-2U06.
ADRESA
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- 11 K zlaté předměty -
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přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S JEWELRY
9113 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

HEART OF EUROPE INSTAURANT _]

-------- 176 No.Western - Tel.: HO-7-8 910-1
Otevřeno :
D-nn ' od 5- P.M.
V úterý zavřeno.
V neděli od ?.. P.ll.

BOHEMIAN MEATS
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
Obchod kvůli požáru dočasně uzavřen.
OTEVŘENÍ bude oznámeno v blízké době.

Hlas z krajanského "ivota :
cTct
/mmí
EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038
Tel.:
/jeden blok na východ od Vine St./ 167-1261
NAVŠTIVTE

HLAS NÁRODA
(VOICE OF THE NATION)
Týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů, čs, exilu
a potřebám našich drahých doma
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v USA $ 20.00
VYDÁVÁ:
“VELEHRAD", českoamerické kulturní středisko,
CZECH-AMERICAN HERITAGE CENTER, INC.
2657-59 S, LAWNDALE AVE,, Chicago, Ill, 60623
Telefon: 762-2044

RÍDÍ: Dp. VOJTECH VÍT, O.S.B.
s redakčním kruhem

Georgina

BAI.I

exotický
ostrov s 10.000 chráimi pod
Jižním Křížem.
1< díl včetně
hotelu a stravy $799 nebo jen
letenlea '‘750. Možnost exkursí clo
Jakarty 60, Sigapore 120, Kuala Lumpur <.180,
Bankok 211, Tokyo . 275, Hong Kong 350,
Australie $311. Odlety každou sobotu.
TUMA
TRAVEL
AGENCY
1726 1/2 Kent St. LOS ANGELES, Ca. 90026.
Tel.: 183-1360 /večer/
JERRY A MARIE

5631 N. FIGUEROA ST., LOS ANGELES, GA.
/213/ 255-0123 nebo 255-1513
90012.

ZEMAN

Vás čeká v

novém

HEAD QUARTERS SALON
Creative hair design
far men & women

Nová
adresa:
2100 N. Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Cal. 90027
Volejte pro reservaci : /^os Feliz/
úterý, čtvrtek, pátek, sobota.
Tel.: /213/ 660-8020.

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
1211 Overland Avenue, CULVER CITY, Ca.90230
Tel.; /213/ 839-7553
Res.: 201-1812.

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
Homes. Investments. Management

Domcnry od
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

0 55.000.
Off. 531-2250
RE**«. 531-2051

WESTMINSTER, Calif. 92683

