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lení u puilcilui dvu luky Vlil iijlioins in' lei Ml 'lir 1'iM'ř TlmV nejeli vyšlu v novinách pni
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Když prehídeiit Miiiiiryk jel i
Ifutku do Ameriky žádal lihy

mu liyl reVířl")' přidělen jako
l'ei'Kh'1' h)l M pIVlil

Cech jenž preuldelifil UVÍtllI lili II

merieké piidé když pííitřil V Ku-nad-

vi' Viineouverii pariiíkeiu

Hořké ilédíetvl nám zanechá bi ské (llice NokoWíé 1'lokoii 'a
liiřTÍcp dobře inu rozumíte 1'ni

vřínek redaktor "Národní l'oválka i Mravní rozvrat ícké pola poznámku "doufáme"? 'uiii
lokv" l'h lr K Veleuiíiisk'váhy ržatuí soheefví lirabivéVad si iifiAiiii'1 mnohdy nerozumí

proHpřodiňíntvI a požitkářství zu- -

až l'irv když jsou jíž daleko za
thválilo jako mor nejsirSÍ vrstvy

llljeillllík liiillislersl ví školství

národní osvity Ml'lr Josef V

miř nuijor líkař

niku klen liy pni zaviní ta ii'n

ilauvch podmínek !(' I

priieovnl

tedy lo peiiyii ilí kollrklívtií1'!

cl spojeným smlouváním - lo í"

spojené iichvnlilelsiví násilí kle
ré iieiiiá cu délnt Již jeti s ihityc

llýlU návodem ale s úřady i 11111"!

se s ním jeilnat jako s každým ji

n'iii násilím Ilruhý příklini
dám ten : Ne dělník ale ku pf

musí

zda se mu ď'luík vyplé
eí ci li nic Každý farmer ze

zkušenosti ví že jsou dílníei kle
ré by ku svým koním a kravám ani

za darmti neelitil ba riulíji hy za

platil aby se jich zbavil kdyby
je míl Nyní dejme tomu že far

měr by mil díbiíku mnoho nle o

liékteréui vídél že je Ulil liepřá

lelský u že se jen sunží aby mu

niiiiřil koní se plašit krávy ko

pat atd„ tedy by byl oprávnili tu

ho dílníku vypovíjít Dejme lo
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" KmprcM oř Aulu" diift Uíi dubna II jesl příčinou Vseell liiisiell SOU- -

asiiých béi'I VVMlaiieC Jcsl Zliaineltl

Wlýlll át llpei-- l érskéllO il unie
Jest v ním mnoho pravdy al

prolVionon 11 hnil pnivé zuňmoii

lollí V lliKlienné pnieeii fed

liclio dne přetllliíel II luezí po
nIuiiii''í vypnkhi jiiki'il iiinlii

iVof Miiirk nm klid
in' olirlild k liiliulí uiiihiiI 1111 ní

micky néluilik ulov n pokniéovul

pllk VI ttVe předllliíee Ollll MoVII

znéliii "Nepijte ehrejle V kur-

ty l'f'Hi'Uje To je jctlíll) pne
tliedck proti koiilsiireneí židov

iké lícit jlllé" Zde Olíle chlinilť

terÍHtíi'kv pííkliid fnužiié díťkiwe

Néjnké zdlouhavé polcmí'iovioí
liifVcdlo hy nikdy k cílí V

propil
iiin' iu'iroilu!i' véef rozhoduje

kvrtlíiji nikoliv kviiiitítii"
# #

O životé K''líi iVrtflem pmi
lo hi- - jíž mnoho ale nehylo víc

Marné hledáme jejich pfivoij proto že jest I foliu zlé kárali abyJ'íi'kého II přece i tulii nikomu lie
mohlo býlí přikročeno k obrodí -Jlnle Ui llclivy neiioelivosti li

fiká (''II (III to imilkaZU je Cli iV

nechuti ku práci iieiomnhou ná
V''- - v Americe vv konáno en {"hVí

neškodí! - Váš - TOM A

T0I'KKA KANSAS - Ct r--

llllH l'o iiznňní naíí Republiky

J'er(eler h hlul jejím ziiiocnéneein

Ve 'iiHhlli(řtoiié I v této funkcí

pokračoval ve hvé propii((oéní
řin-mmt- l

a pouhý výéet jeho řeéí u

předuáiíek ve vedoucích nriieríi

kýeh kruzích hy hí vyžádal miiuho

mÍHla

Jeho éiunoHl díplonuitiekři nit

rodu který nemá vfile k obrodí
'lid inlílal en Američané učinil

ani vláda nni úřady ' "rokroku"! líad lycli povyjasj pro linií svobodu íi pro ná lid
Kdo zamyslil se nad témí zje níl co jsem napsal n "osními

)i'iiníl( "Tni 111111" z W zál
apodmínce v kooperací délníelva

přinesl pikllý článek o e'(le'i
vy hrozí se kam spějeme Osu

postavil nás" na rozhnuií vékfl kamlálil Naisal jsem že tloho
IVl X'nI ll1'lliH! 1 i

da musí býtí "osobní" ž'1 zamístVeliký význom Tuk nníe zííviiz- -

kdy Ivoří se nové řády svila kdy
Uy1 u nadehítí míllíttiiovoii pfij- - ne jedná o budoucnost iiárodú naváleli nemohou se podvolit př"U Kar In Purfclwr

preiiiié 1'iidávlillie Z'le proto Iďíit- - i'kn na potraviny hphou potlpin1

mu ale že by ten dílník byl chy-

trý mluvku dovedl si jiuí ilíluí- -
Moujit na to aby Jaká délníeká

kř nuieiitíiký žívolopÍN tohoto v jí'

Vn ' nás buď' nnjde-l- í nís ve

lká doba malými
'

"Jedimui naáí spásou jest oii života liplomatíckébo zástii) ky namluvit lak že by frkli ono-

mu ťnrinerii : Jestli ho vypovíš

unie co unie rozhodovala neb

míla rozhodujícího hlasu tam kil

nemá zodpovědností t j hlavu
ii republiky v I' K A '

pmvilová živelní touhu [io mravu

Zluiuiliého muže jemuž jeho feé

ne'(( talent dokonaléi ziwIohI nr

iřlíekého jazyka a hlúté péro žur

iuilítíeké nmožóoviily uhy hyl

víziunoní 111 U'opinriiénim ťuklo- -

1'erKh'rfiv NVtlávno pak ujednal

i americkou vládou smlouvu o do-

pni ví bulíků do niiáí Republiky
Ze hvého Amerického mÍNta J'in

(fb-- t odchází y tlůvotlft říslí for-

málních u z ohledu na diplomati
cké zvyklostí Až domnl lyl l'er-

obrodí po které touží každá po rírianéní Horlivý zastance délni
"Vn hradíiuském hradé dlí V

ekí unie se mul tím pozastaví 11

my vsietinl preslaiieme nejen dě-

lat ale postavíme se ti kolem far-

my a žádiiímii nedovolíme aby
tvé koní sel poklízet a tví krávy

ti vi iluse česka načumie po
hidlicfli'' i)'li't(n líc liO!llllll' '(í

řekne: Toť znátecníckí ! Zda ližnftri vedlností
hlVl lilliďlclsý idvnl(il Z ('r"'f V rem v oiiiiicky miuvicicii vrut Ze vdech koutu vlastí naší ozý všeho zlepšení svých pomíríi ne

lojil To by bylo zase ne spolčíhlllí' luHfl - IIIK'1 'vv)t i)
vají klany lidí kl"ří nevedou- - dosáhl ilélník skrze spojení dťvéeh anieríckďh

Uo Ameriky přiáel Kunfilniiiiilíckí' índijicd C'l i''ilí ctva? Co svedl délník dokud háe navzájem o sobí slejuýmí slo
né smlouváifí ale společné "hold

up" přepadnutí A žádný farí

j(v v ' H A - íi dovolí i" fiinuti Iřler poprvé v r 1HÍI0 kdy m tam vy volají po prnvdí Na 1'fiznýcli jíl svého právu co jednotlivce?
i f ' ' I ' v t ř i tlwo ví'in mič o iíňci uliv (o mer nepřistoupil by 111 to aby

mu jakákoliv unii' jeho délnílni
on tienoviii jenu nauce v i i Jen trpílivosl! Jnciii poslední amístech vznikají sdružení jako by

na váeeh stranách vyrážely yc ze- -
korilri'il { Kdyní ii'diívil uu

'aiu ve nlté (llinoitt ďmlalo w
bych podeciiovul spojené sily kd

irler Ktátním přWuHiiíkem ameri-

ckým
Karel IVnler w iiirndíl v íl

blíné ii lladníe v plzeúnkém kraji
li března HK2 Jeho pnmtředii!

poxlava h eharakleriNliekou hla-

vou a ener(řiekou Ivářf prozrazu-

je na první pohled muž vysoké

inlellitfeiicc éiloMÍ II hoilževiiaťc

l! Je In hlava jejíchž rysu ne-

zapomeneme (i která svřdéí o tom

mu zikladoího vzdélání Když pi mí praménky vody živé Nebylo
přctlpÍNovala jakého dílníka má

zaméstuával a jakého propiwlil
kolí Také ncitodeeiiiijí ani spo

luiiilo iiiUít iii'civ'vniii Kircl h

yifiHi 11 tirifcli-dn- í čími ř nik(iihkt úmrtí otce navíitíl we h matkou osud nikoho kdo by praménky jeiií sily délniel va N"ž mušími
Tak to lo bývá v závodeeh : Jlél-lilici ikv1 ! KoiMiiiilíi j'Hf dvíi- - ii

fo ťecb Ind v J'raze zimé-Htnái- i

pamatovat že do vseeh poměru nik stane se závodu buď neiižítcítylo spojil a svedl v jedeďmocný
tok který by očistil niSÍ vlatlí1i('iiiin fcinliliif niíi(l'lriii'!c kf" jiko houknuuý úředník n uiél I človéka jde s ním jeho mravní a

Živy poilil na ortfaiinjei oiichoi uehoviií stav Ani unie jicmIouRylo nebezpečí že zaniknou o uy iien pri (no nepraicríKy posao

zuje jeho zájmy stroje ntd Zá
ního pomocnici vl jni p nékolí samoceny ve vypráhlém písku Iho- - osudy lidí lišících se od sche zá

vod často nemá unikavých dňkin
i ( jčduaťdem Odlutrného upolk že máme miřadiieho muze pfei kladné v ohledu mravním u dusev

td m fi(iln li nu i'iiiiii n (mni

dli ]hiiH i]i jiHiiilj'' celu jíní
(lilcli duch in'iícl(í (li'iuoki'cjc
řHniid lnu iiíkdn v Americe inJi
VÍdí Cd fli )

"iWjdřívf Ityli Viíin piiicř

Mejimslí pohodlí a bezradností

anebo že se promíní v zoufalouobchodních leuiutcniku ním Každá dosud spoleínoM klesebou 'V (i Uartoi"
Tntud "Tríbuua"Kolt 11 I!io:í vritíl m d rá nevzala v rozpoíet tyto základ

zlí rakovy ueluiK eiwto ciiova

se chytře a pracuje nu sympa-Ihííe-

lélníkň jiných Jedí pro

pušlín zvedne nářek luviiedníka
Ameriky kde Hal ne redaktorem Io J 'mhy přijel aniž by kdo ní rozdíly v lidech v králce sr

Vlíiklurf rfu lif-ť- i cld m ivnkiiu lýdenníku 'Sprftvtlluoiť n kdy véď'l n první jeho kroky byly Mroskotala I dílnieke federar
e všíik patrno že závod by si

hochíím kteří nráví odiíždélí HAmeriku í clicclc li i íjmf" in rokil lílliri tento lí! byl přemenc Incs hrozí rozřitépení ku kterému

jílku nic vlifní om-ltlv- í í ífinífaf Prahou ne buď ncnnl louéii mív denník byl prvním jtdio cheř nemohl dát předpisovat strajkem
ostaliích déliiíkfi aby takovéhonevyhnutelní dojde jakmile s

írclifi fi Slováku V Alncilcc yit V'il redaklorem Houéiné xtinlova střetnou momenty zmininé ližluje jí í ten její lid jenž v tlobřeb

téžkvVh ssehou zmítá se strany no élníka zamíslnávfil Korporaerv Chíeaiu urinu 11 když roku WHky liylíi fk vácufniuiiií '' iiíi vím'

diny j"JÍ afrinky icl' vždy wu

dravou n slepou povodci k záhu

bí vScho co jesl lidu našemu nej

druÁí
Toto živelní hnulí po obrodí

chceme souitředíli a prolo volám"

Vás obíaiié a občanky Republiky
československé do fiiSích hul

s' námi pracovali k mravní-

mu osvobození národa u k jeho za

bepecení pro veškeru budoue

nosí
RinHne si vídomi povinnosti

převaté od tíeh kteří ochotní

položili na oltář vlastí svoje žívo-- i

ísou liro výtěžek soriřanísovnié
lneš je v unii délnieké stranil ra

likální podníeovaná "červený
i ~

ňtnifiu což se vúui (fltii v Aineri'''uložl komiky imadíl m jak' al
nclíhí hI IViffler znl duáí ífHkéříiKiiA jiKtikííiií líyl" dc jií ď vokit v lowé I jrtko advokát pfi mi a I W 11 si raná Konscr

dollary svířené bystrým zodpo-vidný-

hlavám Když přestane

výtěžek přestane korporací a za
Malí-W- ' fi('"lin jik v Amhtícc xhíl Méde žurnalÍHtieky a lílníi ho lřlu ii Mjede pln nudéjo Že Vitívní A bezpochyby potřebí

jen určitějšího vystoupení radikádliínily pcníc které uiinžiíly ee

Iiii ilirflfií'ií iolítiek'u ke

né 11 před válkou jeho články jme
no vité o Americe řawto s objevo

až se vrátí — hiido Vr&hň ohrom

nou Mekkou v4eho řeskoslovei)
městnávání déJníkň námezdných
vfibec Střízliví dělníci ortfanÍHii- -

li aby roztržka byla hotová -- -

skéhn Mdii h také že k nohl budAI jii k o il(t ťirivedlii'íxtí vftéí valv v "ÍVávu lidu" 11 "Akade Než bylo by praeuo probírali s

jí se za tím éicelem íibV hájili své
lákatí í z tlaleku hlavní mnohoIřiiiňíiu knijinuiii v Auieríee rM mu vším možným co k lakovímu roz-

? 11 zřijmy Ale lylo závisejí na zá
I I i ! I

j(ied po vypukiiufí války mé ly za naáí vonost Ruďme si víkweii il(irZíiii ze pu turnuce ei teell poveue u nepnun ichc i"Ameríémřim

Nevéfto klamu kladném zájmu korporaee — vý- -
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