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Masaryk měl americko Cechy
úd' Navštívil celou řadu českýchjakéliiikoliv ri)Kriuru budoucíi--
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styku ml amerlokmi

tVknd)rriiskf ho tiArottn

Marmi vlnsli je tčmiř tuk Mnrk Jit

ha historie ěcskOio lísku v Atur-lic- f

nvlmť nd toho oknmiku kdy
zrodilo v Americe t písmen-

ko tylo vídáno po kulturní')! sty

ikli s jiiJhiii národu iiustlio m
lliolftD A nejenom bylo voláno

nýbrž i jisté náběhy k tomu byly
tklněny niť výsledky všech těch

shull byly málo uspokojivé Málo

V fv V r i vykonáno bylo io dneš
tiílu) tliiť iřri In že celá hubí pře-

dních duševních prneovnikň naše
ho národu nás nmšllvilu do míše

ho života nahlédla n poznala naše

potřeby
Co Vědělo se o české Americe v

československých yeiních do nedá

vnaf Málo vťlíťť málo žilo tmu

lllllo lidí kteří NO O tlili Zlljllllalí
n fiik veliká americká vřtw náro-l- a

ponechávánu hýlu sumu sobě a

hy poncnáblu ztráceli! se v lom ve-

likém iiioM cizoty A důsledkem
toho jť že ii Ah život kiilttiriií íi

společenský je nu velice nízkém
t 11 prii Odumírali jsme českému
kulturiiíinu životu u lhostejněli
jsme ke všemu touni cti nisilo v

wdeích kulturních prucovníku o

mořem Dobři- - vystihl tento stiiv
básník Josef Much který fiupsat :

N OiíUliJHé ví-tv-i títo
kvt t Jara vfinl fieilíclifi
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ktťff iih pfiAli nuvstívit Vi

Wlik Vidálrliosli lirřimnuliňj!
nlvVlu) v ilttcltilm xřku kly pře

konftvttjí tto rt?a-tioi- i tyebltt
Niné itiahy n w vytiálery

Vřlélťnoti n xeliký vpI

fdá si tiiilll dinw tniiiihťiu lilelislm

ne přej Idy VIKi' tiuititht nu

Mih lidi ve viilee vykoimlo centu

kuleni ii bho svitu IVlii tmše

bííská aiinádi kti-c- i ilc všech

niiinik ihiiitvelm bndo d"inň

ples A HH-ťi- II UikoVoU cestu VV

kóllá

(Vli indii českých Anu i liMitiň

nnvstivilu ji vlast po plevrntit h

mnnshí liilí vliislí iiviliiln jii
imvi nás K biidoucíiii kulturním
i liospodAfskýiii stykňui byly uél

nény již náběhy Že styky hospo-

dářské budou cllé lomu nnsvěd

cilje nííent cele řiidy obchodních

spoleěiiostí Ale tyto styky
innsí být i provázeny ta-

ké styky kulturními aby česko- -

Hliierlcklí větev lllělil Ke Kiněiiěliých

liomčrň prospěch Nedávno navští-

vili nás česlí žurnalisté pp
Vin-cen-

('Vrvinka Karel lYliint (íu-sta- v

lineje a luž Vuvfečka kteří
slíbili v lé věci pracovat Zajislé
že jiísknll jsme v nich dobré prii-tel- e

ii ijoiiláino pevně že slibu své-

mu dostojí uvítali meci nás i po-

slanci zástupci obchodu a průmy-
slu a ti všichni svým dílem mo-

hou přispěli k úkolu společnému

Hylo by předevSIm třeba vypra-

covali prosním takových kultur-

ních alvkiV (''eské Národní Sdru-

žení o jdinž aeliuváii! i na doby
budoucí se usiluje ínuhlo by se

slňtj instiliicí jež o provedení ne-

bo upíše provádění tohoto progra-
mu měla by péči Mtmhn molibi

by v té věci vykonali i ("'cskoslo

venská liifoiiiiačiií lúuieelňř ve

WasliiiiKtoně která částečné již v

úkolu trnuto pracuje e třeba
umožňovali návštěvy kul-

turně činných lidí r vlasti aby nás

nsaii a pieiiuiiiHři tu o různých
předmětech imechiiv svými krá

kiillnnileli styku s otčinoii za mo-

řem A niVdcvňíni jnk výše se již
ziiiiňiijeiae inřlo by jim být i

aby niobii navštívili sta-

rou viwst a
'

iiiičerpiiii nového na- -

sny tm u eilniislwiiiii dojinv l rv ale

Veiedvýni V ysbiiieein pru lupou dul

V dnii ťiii pro iíi vy vbiiejíellni
diuicc v šik jiiieiiován by I Cechu-ln-

i imi ii Karel Perj-lc- r bývalý

diplomní ivk zástupci' českoslo

ven- k m Spojeny eh Státech

Aiueiikii mivštívil na králkou

dolní i!iké losiď Slollia který o

Americe napsal vedle cestoulsii In- -

ké tailli pěkně se čtoucích poví-

dek Itiistav Ibiheriniiti nynější

československý ministr školství

zakusil tu také na nějakou dobu

slastí čoNhnniiierického novináře

nle liinidiii se um lu iicdnřílo Po

letech v rút ÍI se sem nn přednáško-u-

ccitii jiko iiznnný vúdeo stru-

ny sociál né deinokrntieké a před-

ní dělnický novinář O svém ame-

rickém pobytu zmiňuje' ne na ně-

kolika místech ve své knízc vzpo-

mínek

Kurel Pclaul iiuvštívil nás po-

prvé před děsili roky a zdržel so

lu tehdy celý volt Nasbíral tu

hodné pHiinlkíi n čuslo nu Ame

riku pnuiutovnl ve svýrdt noviiiář-skýcl- i

člú licích Napsal o Ameri-

ce knihu Ulerá vyšla nž po pře-vrai- ii

V pn nu Pcluutovi má Amo-rik- n

dobrčlio přítele n věříme žc

bude prueovnii ze všecb svých sil

pro lepší kulturní styky v budou- -

Clili

V posledních desíll letech

tun mezi jinými také: J)r
Ihirlošek dnes reilnktoc 'Večera'
v Pruže 1'rnl' K Vclemínský kte

rý práv? vydává knihy o iimerie

káni školství které hluvnS tu stu-dov-

íi o iimcriekýeh zitřízenícli

Masaryk nás nepodceňoval líebu
ze sc mu luiinlié nn mis nelíbilo -

lícii! u nových sil k práci další čřil však v dobré naše jádro a ve

svých revolučních iiluncch vvhra-
i i

lil nám vidiec diiležilé místo '

Oheň nehřeje jo li příliš vzdálen

n je imliio vklět it procit i t aby
mohl člověk o něčem s porozumě-
ním a umíšením psát

lieui lliniile dnes jeilindio lieei- -

šícll přátel

Spisovatele Pavlu Alblcrilnr po- -Je tK'hit vzAjeinuýoli návítěv
vužovnti niňžcmc také do jisté míoby nnvázuly ni kulturní styky a

ukul otylo návítévy pečovat I vlo-

žili l)vi'liom do hrnuTiimu budoucí

y zn návštěvu z ("'ech přes to žc

Americe indickým zpiV-obei-

ukončil životni pnul' Vrátili' sečíiiniHtl ('Vského Nároilnílio Sdru
po iiékolikiiročuíin pobvlu do Cechžení IviiíMá návštěvu z (''ech při- -

(de uveřejňoval nvoíc nráce čerse nám osvěžení a prospěch a
niné ze živoln Čechii nincriekýcji
o Ameriky přijel ('Veh nn pod

také knžilá náv-Htěvi- i naších veřej-

ně činných osAt ve vlasti přlspělii
zim roku Ki maje již v české M

lv k zvýšení zájmu n uuši větev ii

eraliiře jméno 1'rívilán byl tu

NVivštěva NpisovalelA iiměleil a

politiko" vyvolala hy zájem o lite

futuru tíméiií a věci politické --

Zájem o věc vždy probudí se mih

dlieji přljile-l- i lid do styku S

Ivtlreeiii A tu mělo by se prneo
Vat i mi toni lihy zavítali k lunu

přední kulturní pracovnicí češti
Každá taková návštěvu v minulo

stl zanechala u nás slopy u často

přispěli! k iibohneeuí české killln-r-

která měla by hýli naším

NlejnS jnko jádru národa

našeho dumu

Za prvního návštěvníku české

Ameriky možno novažovali Vojtu

Náprstku duše neobyčejně šle-

chetné kďrý prožil tu několik ro

kii V oji a Náprstek stal se uej-lepší-

přítelem ("'cehíi amerických
ve sluré vlnsli a lásce své k zá

mořským ('Vehňiii dul výraz rče-

ním "Co dhlee pojí moře tieroz-dvojí- "

které do dnešního dne nn-léz-

ke nud vchodem stiirožitného

pružskího domu "I! llulánkňV

jenž později přešel na iišbo dédi-ilvl-

Nfiprotek byl vlustně prvním

českoumeilekým novinářem ačko-

liv svoje jiovlny "Mihvnukec

Kluifblnetlcr" vydával v jazyku
němoekáin Vynikaje nad všech-

ny svá vrstevníky za mořeni vysn

kým vzděláním Náprstek stul se

duševním vůdcem svého lidu li

mnohá světlá stopa zůstala lu po

ním Přijel do Ameriky po bouř

livýeh politických událostech v

("'echách nn nichž se činně podí-le- i

v roeo u žil tu až do roku

1857 kdy vrátil se do vlnsli

znamenal velké plus pro če

epšímii její rioznánl zn mořem —

liadseiié 1'rueoviil tu li ce c řudvZdá ne ic v iVdiůch nu něno po- -

eských ň upokojen 1u vánkohníku pomýšlejí a je třvba jen
nn prfn'1 ahájetií pokručovitt aby
naše vřtev ziiauiuéla 1 v budouc

siiiiže se proNpřtl tím mladému u n -

tiehyi u v roce jsuj vrátil h do

vlnsli s ňniysleiii že sc více nevrá-

tí Když nle-- nezdařily se jeho nonosti Vilotťkit toho vánku přichá
vinářské podnik v v Cechách vrň- -

tu povzbuzovali a přinášeli iifini

trochu OHVČlťirl #iil S iiiimAúu v 0 i

zájezdy našich pracovník A a píe- -

zejícího m itíiiiioM
mc v met 18117 tlo Ameriky V

Stejní Juko W Cerh nuvštl- -

oce i:nn ismrccii byl vínkem vdevsini reiiaklorn cesKoanierie- -

Smítlivillc Texas Tělesné jehokych časopisu do vlasti aby při
vlvší Atimriku odnesou xi munho

prosiiřSný-ťl-
i poiiiatkft tuk by i

nnšl lidí oiluááli ní z Tech lepit 'ozfislatky pi břheny bvlv na Nánesli si odtud netoliko troehii na-

dšení a vzpruhy It další práci ný rodním hřbitově v I 'hieiiivii Aloe- -
"oroiimínl pru hospodářské

hrž I znalost nových pomérň ň lep kiilturtií záiany jiárodn a předu
vším nově nadánu! pro iicvilěéuoii

ické ovzduší literární práci AI

lierího nesvědčilo Napsal lu sice
'clon řadu prací z nichž zvláště

ší orientací pokud kulturního sna

žení národa se líče ráci v jednot vňriiém iihšciu pro
románek "Nevěsta m nai esni do(Vskoíímeričtí žurnalisté jsou n středí Život pái atal hy mi trik lep

Síru pestřejším n kulturní styk n al'l" hojné sc cell ale všechny
zíistávíljí v líčení osob věcí pózavlastí iiíínesl by nám nová zájmy

vždy byli hybnou pákou v každém

hnutí a byli také hlavními činíte-I- I

v hnulí osvobociiskéiu Zřídka

kdy objevovali se v záři jež pa

šoiiui slátu u Dr F Soukup
ml-n- i

tr spravcdlrliisti v prvním
kahinclii který své

piiznntky miicmI v znjímnvC' knizo

"Amerik n"
Vojm lieneš navštívil nás jed- -

mm jako host u po druhé (lby tiic-z-
i

námi pnieovnl v zájmu osvobov

ženského hnulí Ponnl nás suiid

Ze všech li oslí nejlépe poněvadž
křížem krážem procestoval celou

Ameriku n požnul život všech li

osmi le scznáuieiL h naším

životem lépe než kdokoliv z liás

nehoť žádnému nebylo popřáno y

tuk všest ranně se ínforinnviil o

všem co je spjato s unšíni živo-

tem Pnu Itencš jnk vyrozumí-
váme napíše knihu o svých zku-

šenostech n nu ml v nich podá ne-

zkreslený obraz našeho živola
Z hudebních umělců navštívili

nás: )r Antonín Dvořák Nlavný

skladnici kapelník V 1 Illuvúé
'Y Ondříček lnu Kubclík Jaro
sin v Kocián Z draiiintiekých a '

operních Josef Krniilia Kinnirt De-

stinnové Otiiknr Miřňk pí Ma- -

a noví poznatky Ovšem hlnvuě
lu za romány psanými před i

do Ameriky jak ku pří- -

y to ivÍM'lo nn přičinění léch
klinlu "Když jsme táhli nu Pulubí na promované vfulec hnutí
říž" a "V znjeií Aruiídv"

poněvadž práce jejich ziislávula o

kdož hyli takový ml posly kultur-

ních styku Miihi-I- í by nutné pova-

žovali kii svou povinnost uby sta- -
Másuík překladalel a žiiriuilísta

!éli u jiis kí' Aul lit sliAiiliy
Auhti h Hotvue duli vhle ho

i HvoIkrI v pHMHviňti v Nu'
Volku iiiriali umí námi kíli Ho-

dní JiU inynlíli h (tl jsou už iio
tiá řtrucwii A íťskouiiictiťká' v

lila JAlf llioHtpjnř "íňilrié
touhy neefiíc" jnk praví Moi'h v

bánni vé oiUouícnň k oiiiniirií
Alt U "uflyohfljtcí vřlev" n'w
jťfiom nebyla v tuk lioHiulAjjiáiu
tnvu jak ilomýfilHi he unii host--

jnk na mi jsiuř? již ponili vffít

NVbylo tiieiio v dobách předvá-Ifniť- h

k fťiini byidmiu m- - tijijiili
fl ťo by hloubilo jako Nliiiiulant

Životu I to iiiihi (VŠHtví o

kti'1'ni jsiiiť dekliiiimvnli nu Nvyrli
hlAviiOHtccb bylo nřjuk vybledli' a

twyťbahi pro líedostatek mhy
Vtlký záms osvoboeiiský uká-J- i

til ie iťprávein byli jsme podie
ňováiií 1'káznlo n U J" Iřťbu

jefiow vlpruhy iibyehom novu o

íili U líiťli zájem o budoucí oHinl

íiárodu JVobruli jsme ne tl

itouhuú} nám bylo
} ní rod m námi pobitá

u ie mnoho naduje skládá v nafii

poiíiod NVitu fa drtvřrtt njenoiii
zaliehotllii nýbrí i vyvolnla ukry-

tí hily v riAíii byla vykonána prá-i'-

nu kterou sk4 Amerika pl-

ným právem mft7r býlí hrdou —

ZwAomAla vřďv tiiiicrícká a po le

státnímu světu ukryta Ale byli
In oni jimž připadl ňknl nadšený

Václav A liinif který v Americeli se tu průkopníky dobré české

knihy u českého umění Není u strávil celou řadu let jsa pivu
nás vidného zájmu o českou kní- novinářem u později lumkovním

úředníkem odvezl si z Anierikv

mi články a zprávami o konuné

práci vyvolávat! zájem o osvo-bozensk- é

hnulí HylI to oni kteří

měli lví podíl na úspěchu těchto
ni u o íeskó uinéiií poněvadž není

niilosl aiilickélio jazyka u roztu níkolio kdo by tento zájem
u kdo by na tou či onen

kulturní zjev upozorřioviil A pro

iiiuli Hyli vždy prostředníky me trpčení do jísié míry oprávněné
První poskytla mu příležitost k n

plntriéní se ve vlnsli jako profeso-
ru imiílického jazyka a druhé da-

zi lidem o každou myšlenkou a ku

cti jejich budiž řečeno že vždy - to tu lhostejnost ku všemu Ledy

skou Ameriku zde i doma Nápr-

stek to byl který probudil v

zájem o kulturní život a

nepoložil li přímo základ puk ale

spon zkypřil pudu pro první
če-sk-

noviny v Americe
I ) i't i h v m vzácným hostem z Cech

byl básník Josef V Sládek který
sice zde příliš dlouho nepobyl

přece však odnesl si odtud boha-

tou žeň jmenovité lásku k ameri-

cké literatuře k jíž poznání domu

překlady i Lniitffclliuvri liret

líarte u jiných přispěl měrou ne

mulou Sládek přijel do Ameriky

nu sklonku let šedesátých a vrá-

til M do vlasti v roee J870 Posled-

ních několik měsíci! Ntrávíl lu ja-

ko redaktor čcskoiinerlekých no- -

liotně a bez nároku na wufwú a této lhostejnosti budo nutno liro-lomi- ti

co iiejdříví-
- neboř Je tu ne o podnět k vypoiní žurnalislic-ýe-

poéálkfi v knížce "Na prahu
turova u řada jiných

odměnu v nějakém viditelném zna-

mení Nvflj úkoí vykonali ("Vsko Z politiku u národních pracovnového světa" Knížku tulo konameričtí novináři jichž ásluhy o

bezpečí t prodleni Ohchndnf a

prl"uriynlové zájmy aahájlly jíž

atyky vlrvstí nle pro kulturní
níku! Václav Klořáč nynější čes

ci slovy : "Takové byly moje žur
íokotifllý zdar osvobozeiiskě ptá koslovenský ministr Národní obra-

ny Dr Jos Sclicincr náčelníkstyky žádné opatřonl iloaml učí- -ef v Americe neitajt se popírat
nalistické počátky v Americe Pi
valuji nn ně jako náhrobní kámen

tento těžký balvan který ruiié s

koncem jejích líčení padá se srd

Sokolstva ii první !nsicktor Česko-

slovenské arináily n četní jíní

něno nebylo VAchno viní dosud

ve vzduchu a praeiije-l- í se jíž sku-

tečně lín iiřéeni pak nepochybně

zftsiávnjí vánk neopěvovanými

hrdiny dnes kdy ukládají ne ťiéty

a vyvyítijf se rftné zásluhy v hnu-

tí revolučním ce Napsal l několik liieiislch no
plány jsou teprve v poíáteíeh

vídek ze života amerických Cc
tech iiciirodnýcli opetnA vydala

kvíty jíebí vři ní je jcfitA nyní v

ovzduáí třebaže ne život náš ydá
P v seziiainii zaslouztlycli luli o

D'Annunzio získává vojáky na svou stranu elifl lile Vlec se o českou Alileriku

Váha výnlodku

Clete li nějaké závažné t vrzení

lážele se vždy Dokazují Nkllteč- -

vře národa zřídka tiřícházjme na
nezajímal'

zasif vraceli do Htiirýcli lhoslej jméno některého z čeiHkoamerie

kýeli novíiiářft ale 1 kolektivně ne Svělová výlava v SI Louíhii v ne vVMciiuy ioio tvrzeni T enoinýeli předválečných kob-j- í A

přiznává se jim zásluha taková roď i:iui piivihilu do Ameriky
tři české literáty leden z nich

jaká jim po právu patří ('esko

miohtm více by de bylo dulo vy
konat kdyby nás vliist v minulo
nU nebyla tak zanedbávala a kdy
by bylo bývalo docházelo k lep

'rarit Sokol Tfinia spisovní e roamerická půda byla v době zahá

jení osvobozeiiského hnutí novi

nou kterou bylo nutno orati hlu

mánu ze žívola lidu na Ostravsko
e tu jenom kmitl Nikdy o svýrdi

ameríckýcli dojmech nepsal !r
Jiří Oulh nynější ohradník Ccdto- -

boko Náá lid dlouho nedovedl

rozumět naSeiiiij politickému zá

pasu Mylo nutno vykládali vfie- -

chno od počátku a tak aby ná

lid porozuměl A TiiikI novináři In

jediné výsledky Ivoří dřikaz Tri-bérov-

lčívé
'
Hořké Víno jesl

iicjlepiií b'( pro všechny žulndec-n- í

políže Toť naše tvrzení A zde

jsou výsledky: "Wesloii Nebi'

21 srpnu l!H!t Tríncrovo Léčivá

Hořké Víno jest ncjlcpSÍ jrn
ža-

ludek Dělá pravé divy I'V Pn-culi-

Trinerova Anfrelikn Hoř-ť- á

nemá sobě rovné co do osvě-

žování životních sil n cnertřie

Clíte npči : "Píillilon Spi N Y

I!l srpna l!M'b Trinerova Andělí-k- u

je výborný lék Pomáhá H

trávení divá lepší spaní a Zcsí-bij- "

krev Moje ženu velmi trpě-

la nn misi uzení po 7 let ale Tri- -

nerova An{elilín jí ponndjlH

Mieh Miller" Koždý lékárník

to půdu připravovali dokonale

slovenské Kepublíky mipMil lní
lni povrehnícli dojmťi klr-r- psány
jsou znjlma věV a svižné ale nmerí

ckým (''eehíiin doxlává se tu jen
iiepalrné pozoi riot j Jari Havla
sa třetí z féchlo návHiévníkti zři

slal s námi nejdéle a plné semí-mi-

se s liniím životem

áítn a Notifetavnejáím kulturním

otykfím ktrrfi větví naíí dodává-l- y

by potřební mhy
Nyní kdy éeká Amerika tipo-orníl- a

na scb tak krásni v hnu
tí ouvoboeřiNkim a kdy styk fini

nemohou býlí žádni překážky bu-

de miu4 lipe (irávy Tech

iispoň nazři'iijí ž jeví
d a tlít tu a mořem zájem nebý-

valý Iv e íi nkn mnoho píáe že

blMl N íiámí i V bidoijciioMi poej
táno f oovfm žívotř národa m
mí jwiow nvlImM přétí aby na- -

tak že když zahájenu by la nriiut
sace rozřříštéiiýeh níl práce se da

řila Fflb bylo třeba udržovali na

dnění aby hořelo ohněm dubu r

ucvzplálo jen jnko stárna a tu o lířivlrma je bouřlivák n ď líbílv

ti mu naše Mojnlé vody Kozvfí-i- l

pňtná nnál novináři pracovali dl

nvýeh tidlopAíelj níl Navatěvova i plamcttnýni záaisem za oělciii

nwšeho života a éasoidsecf v aII cá# rftzní ptacovníííí a na n)ví
podařilo m mu aspoň tolik h rmnartoh bylo aby o jejích DÍvjtvý

rlriof byijr Hyky trvalý ktré
byljr by ku proaphu nAw l itarí
vltatl My Ukcrvé pfinf mima a moznil rlaml otlikovoil Mřvin v

vyvfAín byl zéjero a rdařll' JV

tilŘĎ liwm m mmirh tu tno Jloh pmknl
A budou ť oiú ktaf( bihm ty oHofio Ir řkJaraíní do

má tytii éky na ukládá Jsou též

nfjlepší připraveností proti
llljenze — Joseph Tríner COíf] p j

ny jm-- B AnhlHiid Ave Chí-ař- o

III

(Ciytríuht by JimjM Trlur Co

—Adrertinerwiit

rJou hlavními ftínítli r píatvéavaaiU- -

naších ěnsopíech( když už oMnln!

snahy Jeho selhaly Americká je-

ho zVi byla bob a ta Apofi pro
pět uvazkň fcvýeh povídek "eriotl

látky t éeskoarnerického života a

jeho príc jsou jedněmi r neje!ii- -

bijdotjrrH ifyku atarftti vlatí aVlik wU Vra 4lí d od

vlatí ř)#mftž býtí íádnoii přkí- -

frtbrWa D'Atojula( ntja v věm Atjtftmibilo wJuví k vojá-

kem kUrým ařízir by vynlill ho z f1Vy kal ja na

ivui itrinu
tu bylo by jenom frvdlí?o aby
vzati byli y porado při formnthnžkwi naííefc najtfcníjaíeh hfykft ~


