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Pište si ZDARMA

kniha druhému) I o každé teCco v

té knize jm vřdíll Nahlíželi

Jnmo do ní Již Jen ze zvyku znají
ce ji celou % pamtli Hadovali

Jsme ae když ao Jeden veiclil i
rmoutili ae když druhý Irpfl Vy
pomáhali jsmo al vzálemnfi dl

potřeby liyli Jimo upřímní a plní

ochoty druh druhu pomoci V

zimních dlouhých veCerech acda

jíce u kamen až dlouho do noci
Žili Jame iiaEu mládí Zábav bylo
málo fetlo io též ménA íaju bylo
doat Krátili Jme al cl) vílo vypra-

vováním Mluvili a mluvili Jma
druh o druhu a aaml o eobfi l'ro
dělávali jimt celý nái život od

ncjMOvřJRÍ i)nrriy JW Nkých tullřoveli U)l! 7 a IOnhoeli rckor
(IA ixkýrli rflliVkcli rek ord A tn touDumty a ťrřfiriy 'rtrovnň
KHifllui hííhhikv hhííi h liiidcluibi jr vM liřy Jiiuldliiil n4iirJ Jskoí
j nniiwiíiy foU}t t knih l4l tummrv Kliyi li !íiiýeli aliorA pro t:t

ZI1M0M aimlký Jukož I "niimy kuplclft duott a komlekýrli mm w
d ocIiKtiilcM iilUy IMIíi jnik ')7iirtiny bri)iť)Vttiili (mUfcU

ittimft-nf- di

komtln fiivoilur ( mmimí Wdřnbihtli íudkýcli Uni pro i't hmlebrif

lučily Jikdí I
mvtnuiny tonkfvh tnliHcIi li imrnionlk a lnnlddlrli idnro)ti

Jícdwliiií zdvod a krillikiio(tvíi J- O-

ED JEDLIČKA a'S Nav York NY

pouzo k vftlí nřmu poalouchali
zvuíný jeho llétový blan A to

bylo v polovino zimy ku konci
ledna Níco podobného v Nebraa
ce není možného dříve než až v

Červnu l'o loídani tel jsem b

podívatl a p blechou na blízký
kopec odkudž Jelit prý znamenitá

vyhlídka na rnéato a okolí &li

jame byl rozkolný den via ae

liirnlvilo celá příroda jen ae smá-

la Vřírnl jsem al Že atromy začí-

nají již pučet a keře jen jen odra
zit lístky Na blízkých polích lidé

pracují b potahy Na v6cm bylo
znáii a cílit příchod Jara Trochu

jíme ae zapotili než Jim vyrazili
na vrchol l'od námi t jedoé Hra-

ny 1'crry doati rozsáhlá to mčito
1 yt míli tiroké a a míle dlouhé a

velkým dutým čtvercem ti prostřed
Obchodní budovy kol do kola

V prostřed velká okresní budova
V realdcnční Části rnCata slufiná

nfjiítlcj&flio mládí kdy io obzor

4 11 M O UhWUn OimíiKm Niili)

1'ofarafuyání

]'OvlJa jitřil 0 fillÍMU BOUSPdlJ

Američanu vfimdému (o ČlovČku

od (írand island Ntd) 1'ovídal

)iim mu (o když jsme byli JcISle

v Kanssiu jak v Oldiliomd jcit
hornato tkalnato atd i nyní li
kovy rozdíl Nějaký kopoc něm

tam srcíť byl 1 kíinou ale trikem

krajlni píkná Mrtí Jsem se Že

to ntráčl ukázat nijaký řádný"

kamenitý kopce abych li udržel

autoritu u tvého souseda i ono
nic a nic Kam se podíly ony

kopec kltrtí jsem vldil před it
roky? smáčkly se do temht Snad

Zajinlé žo Jest pravdou že vidí
mc-l- l jednu a tu samou vče dva
krátě vídy v jiný Čas nejeví se

nám btejno To bylo ani se mnou

Krajina byla daleko lepáí nr ž jik
Jiem si ji představoval Dobré

lařm) li Jutf výslavnoíitl Jenom

podá míi ty Červená a2 krvavá ae

mne DČJak ncdutla íamlouvatl

ježto na sevtru jutt víude tmavá

až černá

KoneČnft konduktér blásillVrry
stanici to mého vystoupení Mc

bly být asi dvě bodiny odpoledne

když jsem vystoupil na perron v

nás prohlubovali počal a poitu
pem Caau ao vyvíjel Lep&í úryvky
i nádcho žití jame ai připamato
vávall atále Když tak io nyní

zamyalím a poaoudím jak rozdíl

POMNÍKY
žiilovd a itirnmorovtf

Frank Novfik
141315 80 Uth St Omaha Het)

(imymll Kotulu 1'rklnO

Volk sklud Urlnul prdci a 'nnihmn Kupti
í pomník v Omn11 Vn uMÍMo zophiH

vtíin vleo nul cunlii

né je to nyní od tehdy co iplnilo
te z nafiith kráioých inA čeho atavení ptknč natřená) v množství

jíme m dotkali a co Jefile k oCc

kávání máme vidím Že mnoho bo

okratiuých atromá skoro se ztráce-

jící Velký mlýn džin na bavlnu
továrna na vyrábčnl ledu kda jeatzmínilo Jak jinak amýUímo

jednáme nyní a plece jimo ti též elektrárna zásobující ruÉsto

potřebnou elektřinou Imposantníumí co jíme bývávali Ti aamí

jenže atejnimýllctitejrié jodnat budova VV6&I tkoly množství ko
není nám bohužel více dovoleno sttlfi prý devčt Na druhé slranfi

velký rybník asi 3 akru v roz-mír-

a ta atřovícn tiré hluboké

Zub Caau na nás nCinkujo a na
nepozorované přetváří Co bylo
dovoleno a za cnoat považováno u zásobuje mésto potřebnou vodou1'crry Týž vlak mři přijet v io
mladíka ailelého to aamé juit Vedle rybníka nčco budov klrrébodni dopoledne Jlyl krásnv
oepřipuititelno ba amttno u muže upoutaly moji pozornost} vrtajívlažní teplý Jako Jarní den Vy
4 olttího atd Tenkráte june byli tam studnu pro přírodní plyu nebkfikovsčl od hotelu dělali pekelný

rámus Žo avého slova slyšeli mladí Mladoit t náa vyzařovala KI0HC8Jí'WARDolej vysvětloval mi pan lllecha

Již jiou asi 1300 slop hlubokol'roto ae nim vto tak líbilo v Co
nebylo Vystoupilo hodno lidí i

lak kráané připadalo a my apokovlaku a značilo j i cla přifilo na ná
jíli Jame ne a málem Nyní bychom

bil Jíme se lam podívatl Sctlí

jsme b kopce na druhé strano a

kráčeli po hrázi rybníka Díval
draží jen k vňli lomu aby nčeo

uvidčll Vo venkovských meste

juem se jsou-l- i tam ryby avSikČkách jebt množutvl lidí kteříž

ae a lak málem víco neipokojili
aniž vBe tak kráaofi by nám nepři

padalo
'

Lidé ao pomalu i perronu ztrá

žádnou jsem neviděl Mimi tamneví co bi pout a Cmem jehož

iriají voliče narbyt a vdččnl jsou ale býti aoudfi dle tabulky jíž

jsem zahlédl nápisem i ''Zde reccrli Vozy hotelnl odjíždily a jákaždému kdo Jo o tioehu toho

jsa na konci otočil Jarm ac bychčasu připraví TI žusjf příjezd a chytání ryb bez dovolení zapoví
dál'' 1'rohlédli jsme ai onu sludkíifi Jednou perron profíci A tuodjezd vlaku depodioboa vždy

na puntík o nmoholi uo vlak nu Jakýsi olejní zápach bylo 'tř:ií5 l ♦ 1 I fnetkal jicm ae tváří v tvář s pántrn
tluitEím a mlaJiím než Jwem al dobře ebit Ulálo z oné utudifiapodil Chodí ku vlaku pravidel mmbylo značné promíseno olejemuč Jaksi chronicky Touží vidČt

cizl tváře brán do sobe dojmy
předitavoval uvého přítele 'itil
vali jame ae jeden na druhého po'
hládli do otí "l'rankul'' "Míro
alaveť' vypravili Jame ze itbo

důkaz to Io olej se lam nacházeli

musí Muselo to stáli již velké

peníze soudA dle stavebi parního v inrvidČt trochu ruchu a Sumu nlyfict

novinky padal-- li kdo sníh byl-l- i 'hhf PlVíLfojťr-
iruw-v-ai

zařízení a množství materiálukde vil r prcelo li kde a stalo-l- l
Bi ' v1'odali jame il nejen ruce ale dali

jíme ai po apoaobu nfižnřjftího
M'vedle složeného l'a Blecha vyte nčco nčkde co by jen poněkud A

zvedl hlavu pohlédl na oblaka a
pohlaví pusu Jadrnou hlučnouttálo za povřdřní Tam se to

povídá)
' i'oJďme Již dorno jeitdozví bacd % první ruky od kon

1 A T"t i
upřímnou puiu Hned na to a

chopil mých zavazadel a povídáidukteró topičů brzdafú atd

Mm4'o ďme pft deme pcÉkyj zoitájaouťí nimi obyčejné doLřežoámi
poledne

' A ku podivu uhodl na

vlas Venkovský lid dovede správ-

né určit čaa dle polohy slunce

Jemu netřeba hodinek Jen na

'
iVJ i (lVo odjezdu vlaku krdčf rpčt do v""' ty

vám malifký kousek odtud Tam

to Žluto natřené atavení" ukazuje íí U UaMMmčsta v uspokojením Ž opčt vy iri in litiluucl svftf-liuliod- oo lebckolikrukou Klížili jámo ae ku ataveníkonali kousek záiduŽné prács Já
mil ' 1 f

bo tím lul cm nedivím stálo cho H li'v m m I Lje hodin Sli jame domft a po obé

dé odebrali jame se do mftsti
ni niw ' ví " ř' I I F 1

na n 32 p Ultcha byl okázal Sta

venf alufini velké Ciaté novo na

třené jakož i plot kol do koU
zení do aaloonn krámů a jinam í'í ri---ttíffiWNejdříve prohlédli jsme li okresnínení možná jít na venkové stálé

budovu v níž klerkem jeot CechMnožství atromovl okolo dodávaloobcování a lidmi oplne známými
p Doležal Nalil jsmo jej právéobydlí jetté příjemnějšího rázumusí unavit! a unavuje Lidé mají
zaméstnaného telefonováním CoNa vcrandfi očekávala náa již paní

ŤfiANSMississippiyX Internationalakému kvartettu do Oklahoma
rádi zm&nu brněna jist nejen
zdravá ale S nutná Odchylka od

pravidelného žití jest jako kořením
lilechová atatná io Jclto Žena

příjemného zovnčjtku a milé po EAPUSI I IUWiCity odkud koncert v I'erry pořá
dati hodlalo l'aa Doležal jest

přivčtivý vzdélaný mladý muž
Života Ciní nás osvěžujícími

a tím i lidltÉjfiími

Naopak Človfck i ustálenými pra

vahy Ilezo v&ech ceremonií dala

mi též puiu na óita a uvádčla

hned do vnitř o pohodlí mé ae

atarajíc Za chvíli když jimo ae

který zdeiUím krajanom mnoho

vidly a železnou vůlí ae stává
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Ilcrova člNÍá Hladová whisky zíslíiívil si přízné
liřes vSccky lné Kořalky Akotsk Irské

kanadské nel doniácí Jost:

okoukali pravili jame i vfiichnimorousem odpuzu jícím nesnesl

dobra prokazuje Vlude jsem o

nčm slySel jen chválu Jako knih-vedou- cí

atojí daleko nad svými

předchůdci v témŽe (iřadé 1'ltimo

má úhledné až krásné a celé ve

že ume ae mnoho nezmčníli a pročtelnýw protivným kterého ae

každý straní an nemá schopnost! z m 6 o i 1 i -- 1 i jHmó bo přece tož k

lepSímu Z o vlaetné vyhlížíme
dení knih vzorné Slouží to Če

nčkobo obvtwí liti Každý takový

stojí v tom řirém ovití aárn neroz-

umí lidu a lid jemu a stává ae

pomalu zlostným hypochondrem
aniž o tom ví liozhllžel jsem ae
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ilftlínl IiuiIii li ndiMijA iin tlmliiil ilo omliivky

H ťiivmia Jtl In Jmllitit lmti Hhlukiiy
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f 'itiAvdita u vyiAIAím V Jiuliiii lu híltirli
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chům ku cti a jest i na pováženou
v mčaté o 6000 obyvatelích a v

celém okrese o 20000 kdo Čechů

jest přece jen nepatrné procento

proti národnostem cizím vyli-

nout! se do prvého a nejvíce zod

povédnélio okresního úřadu A to

není jtlté vile Každý ať Ameri-

kán nebo kdokoli mluví o nčm

pochvalné jako schopném vidČ-lané- m

muži Ukazoval ml též

knihy svého předchůdce v úřadft

1'lsmo připomloalo přímo na ze-- ní

třesení a a Číslic človčk mohl

snadno doslali mořskou nemoc

Jak byly chudinky tkrouceué Na

to odebrali jsme ao do Jedličkova

lepSI než před u roky To odpo-

ledne až dlouho do noci June ai

vzájemné vypravovali epiaody a

úryvky i naSeho Žití inažcní

práce a ťiapřehu Hodina lilecho-

vá žije v dobrých poměrech a

Jim na ničem Dodělali io
v Oklahomfi ťupechu velkého za

téch u let Vlaitní 3 írmy po

i(o akrech každou pěkné lUvcní

1 několika loty v 1'crry a na ban

ku mají bluSuí okrouhlý vklad

Vypomáhá tamním aouaednni II

nan£n( ba i jinonárodovenm
d6laj Jakéii bankovní obchody
co! mu neie eluln příjem při
málo práci Tu noc lil jíme apátl
hodno poadfi Káno mne probudit
Ivchgl ptactva i bllikých llioma
Mnoil plátci ipívali velmi kráme

ivlllta Jd5U rpévák Červené bar'

vyt vleobccnA Mred birď' ivaný

zpíval jakoby llélovým hUnin

mezi tím zástupem poznal i! bych

mého přítele p Franka Mechu

kterého jiem již 1 1 rokft nevidí!

a jenž mna míl na nádraží očeká

vaii Nijak se mi to nedařilo a

probil jiem zástup Již dvakrát?

sem a lim a nikdo nic co by

poiičktul poukazovalo na mého

přítele 1'rank Ultah je rodákem

t lltrian lllío Čité a KoŽUn a

v Amtrico jcit aM rokft a vždy ca

ji pamatuji muž m práce ná

vali jsme to velicw dobře po celou

ladu Ui i plnýth ti rokfl byli

jímá aouu-d- 1'umáhali jmue il

VíájtmiJÍ v práci 4 anální radil

jeden druhému co by míl nbo
iuiiíM isřiaii tvotívili jmo ti

piány itivili brady a iaa je bo-lil- i

Jrdnt ktal au Jukli louflitkou
druhého Ž!nall jsme la lavrubní

£ivot jednoho l)t
W otevřená

OMAHA

m:iiWILLOW SPRINGS DISTILLERY
!

saloonu kdet a vlce krajany jsem
se seinámll Mluvilo se sde hUvné
o kvartettu přijede!! Cil! nic

áduý ničeho ucvčdel p Dolehl
Vyrabiulé (Joldsn Hhaí čiué žitné a llourbon Whiski-- y

lii-iov- Kagle JsIovioviS
též ne a aul pánové od kvailella

nebyli jMé toiboduuti maji li v

1'iiry koiueit pořádali čili nic
imřlá ttilky a kadence Tak pel

kaldlha rána 1 vefer dlouho do

noci KotUfále vyitl juni ven Předplaťte so nn PokToK douzo SI ročnd


