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poznamenává:
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Ntjlepší ječmenaý tlad četký chmel a
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Storze miitra-tládk- a 1 Roletou zkušeností v
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potěšení thledati ta a panem Ja
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rice přet rok zabývaje ta studiem
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česky a zvláště v rodině že měla

by se vštěpovat úcta k původu
Psal jiem "za kus chleba oběto-

vat svou individualitu svou řeč
své srdce svou duši toho že bych
nenazval americkým vlastene
ctvím nýbrž prodejností duševní
nízkostí podlostí" A nelze toho
nazvat jinak: tam kdt příští gene-
race nemá vštípenu aspoň úctu k

původu a vědomí proč netřeba
se stydět za to češstvl otců —

lam individualita byla prodána
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mladých četkých tplsovatelů jichž
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Kdo jen poněkui tieduje českou
literaturu duby toučatné zná I

včera v nedžli uveřejnili jste
články jež vrhají na mne zdání

jakobych se snažil úmyslně a ne

správně snížit americké Čechy
Doufám že v zájmu skutečné
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i těmto řádkům:
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jež neshoduji se a pravdou Ne-pa- al

jsem nikdy "abychom byli
duchem v Čechách a tělem zde a

abychom pěstovali politiku v

Čechách a naší americké si nevři
malí" Nepsat jsem v onom citá
tu jenž nyní slouží za zbrafi proti
mně Že "za kus chleba velikého
národa obltovati (totiž Češi ame

ricti) svou individualitu atd"
nýbrž napsal jsem že obltovati
svou individualitu atd " nazval

bych prodejnosti atd Nepsal jsem
nikdy Že dítky Čechů amerických
mail vždy státoprávně česky cítil
a českou korunu nad hvězdnatý
prapor si cenil Nikdy nenapsal
jsem ničeho cs dalo by komukoli

právo k puikltbku že chci "po
češtit Ameriku Nikdy neptal
jsem proti učeni aogličině a nikdy
"oemtl jsem ta zlé ža chceme
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