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čtenáři se ozývají každým týdnem
a vždy hustěji Obojí je ml ši

mrsvoí posilou a obojí nutí

mne pokračovali v onom co jsem
počal byť i přinášel bych tím ja-

kousi oběť myšlence ukrádaje
času své literární Činnosti

Ale jak tohle všechno souvisí s

nápisem — ptá ae netrpělivý čte-

nář Dobře Tak trochu jako
acn bude vám znlll to co násle

mu ceaty nebyly vymezeny A vzrostající generace ceekoameríc- - nfm poprvé setkal tulím napoDo (Vb flftO na rok
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volalo se po oiíitfi v národnímvezme na včdomí že nadávky liittner ae snad pamatuje lasa stálým působením I kapka
hlodá kámen nikoli silou aleživotě psalo se proti frázímlidem nevěřícím v důležitost a tehdy dokonce jsem ae v jakési

véci naivně ač nesměle I zastalčastým padánímtoužilo ae za dobami kdv meziosvícenost této strany ani my
"Nebraska musí být první" onoho "Žlutého tisku" nemailenka postavili Husovi pomník Cechy americkými bylo lépe —

ale to vleebno byla slova

Až posud jsem nevířícím Tomá-

šem v jedné věcit Že by dnešní

náprsvné hnutí mělo v sobě něco
Čeho bylo by třeba kdyby mělo

být mezníkem dob Ala poslední
dobou stále častěji čtu i slyším
podobné hlasy že někdy již 1 sám
obě bych rád popustil uzdu a

trochu slevil ze avé skepse
Tedy většina lidí jiŽUznává žo

třeba tu nápravy Myslím že na
konec shodneme se na tom co

řekl mi nedávno profesor Simek jt j0IU(1 Iprávných Informací Ato nesmí být To vtecko jcltá
když jsme hovořili o této věciJaké líny staly ae od té doby?málo táhne to co mi tehdejší vydavatel
"A jak tam to dokážou my v IoNebyla příležitost k oimf Nebylo "botka" vypravoval ty dokla
wě budeme mít českou itolicidobré vůle nebo chyběl jen přímý dy jež mi uváděl na zdůraznění

Mnoho lidí chybuje tímže slepě dříve než ae kdo naděje"popud 1 svých slov to vle zarylo se mi
věří vlemu co Čte nebo co jiní hluboko do paměti byť hned nc--

Niko alov — Činů ie třeba vykvanlo A potom opustiv Chiříkají Mnozí činí tak i pohodl
noiti mnozí i nedostatku sebe
vědomí o nČČem přemýllet a uČi

Dude tomu bez mála již Čtvrt csgo ale posud ]sa zaměstnánčinů na první pohled malých 1 ne
a a tt

jsem pssl před Čtvrtrokemi že

třeba reformy především ve třech
věcech Ale kdybychom se
všichni shodli na těch vadách a na

roku co jsem psal o české osadě
svými literárními pracemi posilapairnycn x nicnz potom vyroniti ai úsudek vlastní Pochybené oebrasské kde ztrávil jsem tolik
nými do Prahy neměl jsem chutistou činy větlí

názory mnohých si osvojují ne milých nezapomenutelných oka-
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po Činech vcdlnosti" jako denníku TehdyZačne Wilber? Začnou Čeští

oněm vadám a hříchům jež Č-
ástečně se takřka již nassákly do
lit tepen Českoamerickému Živo

Městečko je většinou české
jsem ještě neznal nikoho z těchstudující v Lincoln?

je směino k nepochopení okolí je čeStějSÍ než mnohý kri v kteří jaou v redakci "Spravedlnow w IJL Jan Ilavlasasmesno uayt dopisovatel "bvor- - Cechách několik hodin severně od sti" a jež nyní čítám mezi své nej- -

tu Dude to vypovězením války
zlořádům A dle známé histo-

rické anekdoly francouzské k ve
nostj' který mimochodem řečeno Prahy To městečko si zakládá Jakým má bptl ulittl Slavný lepší přátele čeakoamerické A

é a Ě mmna svém češství a jako čeaké
apiaovaiei irancouzky oia ve setkání se starým Uoreckým do dení války je třeba tří včel poprvé

je známo daleko široko vém románě "Práce" praví: Uči tvrdilo spolu ae zkušenostmi peněz podruhé peněz a ko
Víme o něm i my v Čechách Ne tel má býti prostý podoěcovatel nebrasskými moje přesvědčení nečně ještě penězmohu to tvrdit zcela určitě — ale energií skrytých v každém dítěti způsobilo že po uzrání přišla Peněz bude zapotřebí i k vedení

stydí se pod svůj dopia podepsat
povídá že krajané v Abie Neb
ímahem zůstavují "Pokrok Zá-

padu" a přeplácejí ai "Svornost"
Divíme se že nepřátelé naši
nemohouce přijíti ve svém malo-

mocném vzteku na nic jiného
užívají lží tak nejapných a hlou-

pých Naopak je pravdou

tak se mi zdá že po vyhoření podoěcovatelem neukojitelné žen boje proti nynějšímu stavu ame
prsžského Národního divadla ono 71 Iim lisiitn 'lilalnritnn'touhy vědění která mi býti jedi rického češství Ale peníze tak

těžko se tu sbírají poslední dobou!
městečko bylo první jež z Ameri nou vzpruhou učení aniž b) bylo vzpomínkou jednak na objasnění
ky poslalo příspěvek na novou třeba treatati a odměňovali tak Máme toho tmutoé dokladv —jak íse zmoudřen obrátíme li se

aby vzklíčili lidé otužilí tělesoými "od papeže špatně zpraveného na oejlepšl oa výročním výkaze spol
stavbu Tehdy srdce cítila ještě
Česky dotek etačií a bolestí aeže od té doby co odepřeli j sme cvičeními vyučení zkušeností ve papeže zpraveného lépe"— jednak ku pro postavení pomníku Karluuveře Dování útoků na různé naše volné přírodě zhlíženi rozumem přiveden k tomu maličkým upo~ Jonášovi Není se ani co divit

i srdcem — aby stall se sobě zorněním p numerovým v po
bratry slední Osvětě Americké: "Ano

zachvěly duše Tenkráte vy-

hořelo divadlo tam za mořem v

matičce Praze Dnes jiný
neviditelný ale tím brozoěj&í po-

žár tráví Českost onoho měs
tečka Pomalu ale jistí A za

— bylo tu již přilil sbírek než

aby bylo možno očekávali nějaké
zvláštní nadšení S mnohými

Gtnerdlnt itdvka Pod dojmem

krajany od lidí měnících avé ná-

zory dle příležitosti a okolnosti
a nyní dopisujícíchdo "Svornosti'
získali jsme mnoho Předplatitelů
t tohoto

'
místa přibívá denně

Ačkoliv to není u nás zvykem a

měli jsme tu a máme hanebné no

jednodenní generální stávky kte abírkami dopadlo to na konec
všelijak — často není ani dostrou nedávno manifestovali bratři

viny ale všechny časopisy nejsou
téhož kalibru nebo zrna Nejsou
a nebyly — dejme každému což

dvacet třicet let bude tam jenom naši v Čechách za všeobecné prá
pnci ae 10 našim zasaaam prcce ispAieniStě srdci Český tu vo hlasovací přinesla "Našeheho leat drazí náni kritiková
tentokráte jsme ochotni p dopiso rista zajede si poutí po Nebrasce Dota' Článek jenž pojednává o Nevím mvaliMi d Dittner I

důvěry mezi lidem Dály ae tu
již několikráte pokusy vystavět
něco co vynucovalo by obdiv a

nejlépe dokázalo sílu a pokrok
Na konec však dílo se vždy ztro

vateli dáti nahlédnout! na důkaz i v onen koutek země u Modré účelu generální stávky Utvořily tentokráte " mne jako myslil v
pravdy — do naších záznamů A Hvězdy a dá si ukázat kde se dvě školy: jedna chce enerální několika novzbuzuiících a aouhlas~ -at Ibude nám velice mílo dokázat čí že bylo to České městečko v čes atavkou dosanoout proletiřského 0ých statích ale myslil li byl
odpověď je ailnější a významnější cue aruna naiiaKem jejím pro- -

by poněkud v právu třeba že

skotalo ať už z té nebo oné příči-

ny I podniky zasluhující vše-

obecné podpory jichž základy
nebyly dosud otřescnyzadržováoy

apět aocialiamu v obojím může hem tim v obraně tuto větu pro
Djt vysieaek ale tez neúspěch Desl také několikráte a imenoval i

Spisovatel Článečku toho odvolá- - dokladv toho M velím totiž že jsou v sdámějšfrn rozvoji onou
000 co bylo a jest dobré až do
sud jsem odbýval vždy příliš

oevykořeoiteloou nedůvěrou Širo-

kých vntev A ony listy jež
vlastně byly prvními přlčiuami že
vůbec vmikla nedůvěra lidu v ná

stručně a že tím ostřeji jsem
mrskal to zlé a Špatné Ukvapený
nebo sběžoý Čtenář mohl by konec
konců dojít k úsudku že vidím a

rodní vůdce a vychovatele — ony
Ušty nejen Že proti n! nepracují
naopak ooy ji ještě rozněcujíchci viděli jen ty stinné stránky

e to snad závadou připouštím živl výmysly mnohdy al slotřilý- -

kém kraji
Tik bude zůstane ii při flovteh

na něž ae časem zapomene
Což íin byl by v onom městečku

takovou nemožností? Když Němci
v okolí dovedou si vydržovat něm
činu na distriktoích školách ti
češi nemohli by ai vynutit zave-

dení češtiny na veřejné svoje Školy
Kde je národní hrdostt Můfe-l- i se
němčině vyučovat na místní vyšší
Škole — proč nemohlo by ae vy-

učovat češtině českým dějinám?
Zda konečně 11'ilfor vystoupl

muloř jak káže mu české jeho
srdce? Kdy uslyšíme že počala ae

Činnosti směřujíc! k ssvedeol čel-tio-

oaviřtjné školy? Aida příští-
ho léta doletí nit jpráva te čes-

ká mládci wilberiká lalolila si

svůj "českoamerický ClubM v

ntml pěstovali bude oblibu v lite-

ratuře čeiké 1 americké společen-
ské lábavy i duševní prohloubení
ve Šch vlloýťh otiskách nl- -

ale nemohu za to že sklíčen jsa mi V lakových poměrech ovšem
nelie spoléhali na dobrovolnésmutkem nad sliny ihousea vý-

pary balili nemám útěchy pou
hých sibleiků světla jasu A

sbírky podnikané svláliě k lomu

O zbabělství "Svornosti1 svěd-

čí tato skutečnosti Ucítivši že

spisovatel Jan HavlasA je z do-

hledu a že nemůže každý její krok
sledovsti sype na něho opětně
spoustu surových nadávek a lží
Nebudeme se jimi obfrati do po-

drobná poněvadž snaha "Svor
oosti" umlčet lži poctivé snahy
je jasnou jako den a byla ul od-

souzena od vlech přemýšlejících
lídl — Seioamujlc své čtenáře
podrobněji se Životem Jana Havla

ly hicag!iká "Spravedlnost"
plšet "Scsnamujeme čtenáře se

Životem českého spiiovstelečleoa
polku bellciíitta "Máj' jednoho

1 nejtalentovanějšlch přUlulolka
{tká mladé Ktotrace literární
Jej! "třicetiletý" liit naivit —

mamlasem — Jiou imllai ti
lidé svou kiátkoirskottl ntebá

pijlcele )t!vi( svými autovoit
m jtoout oUje do ohni

vá se též oa slova Mirabeauho:

"Nepopusujtelid který potřebuje
toliko zůstali nečinný iby byl
hroznými"

O viJflúnt h často v po-

slední době mluvíte o emancipaci
Žen pronášeny jsou názory odpo-

rující si i souhlasící Oláika tato
je ul od dávna řešena a mluví se o

ní ul od nepaměti Za úvahu

stoj! názor učitele náredo aašeho
Komenského: "Aoil jaké dosta-

tečné podali Ue příčiny proč by
slabé pohlaví od umlol moudrosti
dokonce odlučováno býti mělo
Neboť rovni! jsou obratem bo-

lím rovni! učaituiceml milosti 1

království věku budoucího tovnll
rt)sl( hbitou k moudrou! je-

mnou často osd pohlaví muliké
jsou obdařeny — Proč bychom
je tedy k abeced! připouštěl! 1 od
koik je polam odUotU1

utvořenou korporací jel sa hádek
nuil II jem jiko nikdo před tím nesvito ty vyrostla 1 prvního

nadšen! a v hádkách I nesvárecti

by po nějském čase saie neslavní

tak nspial nedávno p Palda
ranit jiem raněného srdce

a pemívui ul vypoioroval jiem tahyoula připojujíc svým jmeaem
le jen dotknutím o]boleilněllch otl leden černý lUt rloé imul
nidl vibudím ú'M ide kde jem ku da oněch lak sváných "dějin"

čechft eruetkkých — —ných uposorulnl nevšiml by st

bettuála nikdo Lsa-l- i vůbec inoluojeltl doufatfctt k 1I1 atvi itiiecrt sifen ptat iiem a o v moioeil tfeliMtia díla metl amelodolch politických 1 sociálních?
nedobrých čtenářích lUty dubré iieiftiH weniy ruino 111 onu

§ podaly mi tuku powoaoeu a doMrmotaotl niaiii na ikuUloýth po


