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Prepracování presidentova
programu.

Pred senátním zemedelským
výborem John A. Slimpson,
predseda národní farmárské
jednoty, presidentovy plány
o odpomoci farmárum podvo-
lil ostré kritice. Provádení to-
ho, co navržená predloha ob-
sahuje, stálo by $600,000,000
rocne, nepocítaje vto nájem-
né, které by musela vláda za-
platiti za pozemky ladem leží-
cí.

Oba výbory na pracovní zá-
ležitosti, jak v senátu tak ve
snemovne, daly se do práce na
predloze, která má opatriti za-
mestnání 250,000 delníkum v
reservách zalesfiovacích. Bylo
oznámeno, že hlavním úcelem
techto oprav bylo vyhoveti ná-
mitkám Americké federace
práce a jejího predsedy W.
Greena, jak byly pred kon-
gresními výbory predneseny.

Green obracel se hlavne pro-
ti nízké mzde, vládou navrho-
vané, S3O mesícne. Žádal as-
pon SSO za mesíc pro lidi svo-
bodné, SBO pro otce rodin. Jak
daleko mu výbory vyhoví, není
známo, ale jiste predelají clá-
nek o závazných kontraktech,
•tak aby žádný delník nemohl
býti v práci držen pod službou
jaksi vojenskou.

Zdá se býti jistým, že senát
presidentuv plán na odpomoc
farmárum prepracuje. Právo-
moc sekretáre zemedelství
Wallace-a bude znacne okle-
stena. Cetní senátori souhlasí
s náhledem poslance Becka
(Rep., Penn.), vysloveným ve
snemovne, když došla farmár-
ská predloha ku konecnému
odhlasování, že americký se-
kretár orby bude míti nad far-
mári moc vetší nežli má Stalin
nad ruskými venkovany.Senat-
ní výbor na zemedelské záleži
tosti složen je ze samých far-
márských expertu, z nichž žád
ní dva nemají náhledy stejné,
ba naopak casto protivné. Sko-
ro všichni jsou proti presiden-
tove plánu, jak predseda, de-
mokrat Smith, tak nej starší
republikán a bývalý predseda
McNary, i stoupenci obou je-
jich stran. Zdá se, že bude
predloha silne zjednodušena,
ponechá se v ní jen zásada, ale
odstraní se všecky podrobno-
sti.

o

Láska kvete i v chudobinci.
V chudobinci mesta York,

Pa., 34 roky starý, jednonohý
William Horn, usmrtil druha
svého, 60 roku starého, Edwar-
da S. Blansser. Okresní úrad
je jist

%
že predmetem vraždy

byla žárlivost’ vzhledem k jisté
Žene.

Protestní schuze v Madison
Sqaure Garden v New Yorku.

V pondelí, jak New Yorské
listy napocetly, shrnulo se v
Madison Square Garden v New
Yorku na 22.000 osob, aby pro-
testovaly proti ukrutnostem
páchaným na židech v Nemec-
ku. S temito New York byl
prý svedkem protestních de-
monstrací, jichž celkem zúcast
nilo se na 57.000 osob, kresta-
nu, židu a snad i pohanu. Od
Madison Square Garden byl
zpet posláno na 35.000 osob
jež do vnitr vtlaciti se nemohly
Pred tím a po, židé lkající se
po celý den postili. Na tisíc po-
licistu udržovati muselo porá-
dee.

Katolická církev nemela své-
ho representanta ve schuzi. Bi-
skup John J. Dunn, jenž mel
zastupovati kardinála Hayese,
pred schuzí oznámil, že nezú-
castní se “vzhledem ku státní-
mu departmentu.”
Predsedal Bernard S. Deutsch,
president židovského kongre-
su. Recnili mezi jinými: Al-
fred E. Smith, bývalý presi-
dentský kandidát, Dr. Wise,
rabín, mayor mesta, o’Brien,
senátor Wagner, biskup epis-
kopální protestantské církve,
Manning, biskup methodistské
církve, McConnell a William
Green, president Amerického
Sdružení Práce. *

AI Smith uvítán byl bourli-
vým potleskem. Prohlásil, že
zrovna tak je neprítelem pro-
následování židu v Nemecku
jako výstupu Ku Klux Klanu
ve Spojených Státech. Prý mu
to nedelá žádný rozdíl, at je to
hnedá košile anebo nocní koši-
le.”

V reci kritisoval nynejšího
diktátora Nemecka, Hitlera,
na nehož ukázal “bez rukavi-
cek.” Za rec odmenen byl vý-
krikem z galerie : “Good for
you AI.”

Každý recník nalezl plný
souhlas u prítomného obecen-
stva. Mnozí prinesli s sebou
jídlo a kde se dalo a jak se da-
lo, posilovali se ku dálšímu
nadšení. Bíle odení hoši pro-
dávali mléko, sladké nápoje.

Deputace studentu z Colum-
bia university a jiných ústavu s
prápory a nápisy namírenými
na Hitlera, zúcastnily se de-
monstrace. Obrovská sín víc a
více plnila se hustým dýmem z
cigaret, doutníku a dýmek.

V Nemecku ozývají se
hlasy, že bude-li Nemecko boy-
kotováno Amerikou, že odpla-
tí stejnou merou.

Státní department Spojených
Státu dal na jevo, že nepokoj v
Nemecku v nemž židé byli
predmetem, vzbudil ve svete
podiv, ale že uklidnuje se a že
není príciny, proc by vésti mel
stížnost’ anebo nejaké zvláštní
vyšetrování.

Nepokoje vymkly se z rukou
nemecké vlády, verí státní de-
partment. Vudcové nepokoju,
jímž v cele stojí kanclér Hitler
po léta brojili proti návalu ži-
du do Nemecka z Ruska, Pol-
,cka, Litvy a Rakouska. Vr-
cholem toho byly nynejší nepo-
koje.

Státní department praví, že
mnozí židé stali se komunisty,
a tím uvrhli na sebe dálší ne-
prátelství Nemecka.

Státní department doufá, že
židé jako trída, v Nemecku
pronásledováni nebudou.

V telegramu zaslaném v pon-
delí rabínu Wise v New Yorku,
sekretár státu, Hulí, praví, že
“fysické výstupy v Nemecku
na židy považovány býti mo-
hou za skoncené.”
-Bývalý nemecký korunní

princ, Friedrich Wilhelm, pro-
jevil politování, že Americký
lid stal se obetí “propagandy
lží” proti Nemecku a ukazuie
na to, že samotná nemecká
sdružení židu povestí o proná-
sledování prohlašují skorém ú-
plnou nepravdou a kampaní
lží.

Sebevraždy bankovních
úredníku.

V Headrick, Oklahoma, ze
strachu pred odhalením schod-
ku ve své bance, J. C. Brock,
president Citizens State bankv,
zastrelil W. C. Ernesta, státní-
ho kontrolora bank, v okamži-
ku, když Ernest telefonoval
státnímu bankovnímu komisari
v Oklahoma City.

V Sterling, 111., Robert
Eisele, 27, pokladník First
Trust and Savings banky spá-
chal sebevraždu po objevení
schodku $2,280 v jeho úctech
prohlížeci bank. Eisele si lo-
ni koupil šest závodních koní.
Má se za to, že sverené peníze
na tento podnik utratil.

V Chamberlain, S. D.,
Robert Jones, president Bank
of Winner, se zastrelil na hrbi-
tove z prícin, jež nebyly zji-
šteny.
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Knez vyslýchán.
Skupina vládních zástupcu

odejela v pondelí do Detroit,
aby tam konala dukladné vyše-
trování bankovní tamní situa-
ce, jež vzbudila kontroversi.
Vyšetrování toto vedeno s “vy-
loucením verejnosti”.

John S. Pratt, assistent vlád-
ního kandidáta, zvlášte vyše-
truje stav First National ban-
ky a Guardian National banky
of Commerce. Spolu s príjez-
dem tohoto a druhých do De-
troit v pondelí, E. D. Stair, vy-
davatel novin a bankér, uve-
rejnil telegram zaslaný presi-
dentu Rooseveltovi, v nemž
zminuje se o útoku, který uci-
nil v obvyklém svém nedelním
rozhlasu knez, Charles E.
Coughlin.

V telegramu Stair zpravuje
presidenta:

“Potupný rádio útok ucinil
na mne a jiné obcany tohoto
mesta ohledne bankovní situa-
ce Father Charles E. Coughlin,
který predstavuje se cas od ca-
su jako mluvcí vaší administra-
ce.

“Aby vyjasnena byla situace
a uchráneno bylo mesto naše
od poburujících útoku, utišeny
byly všechny vylhané zprávy a
ospravedlnena vážnost’ a cest
naší obce, já durazne žádám,
abyste narídil vašemu depart-
mentu spravedlnosti pocíti i-
hned s úplným vyšetrováním.

“My stojíme bez bázne a
chceme spolupusobiti v kaž-
dém ohledu abychom uchráni-
li naše mesto od utrhacných
nicitelu.”

Father Coughlin v pondelí
vyslýchán byl vládním prose-
kutorem, Harry S. Troy, ohle-
dne jistých obvinení proneše-
ných v nedeli v radiovém roz-
hlasu, v nemž narcena byla
Detroit Bankers spolecnost’ pro
First National banku a její re-
ditelstvo.

Stair jest vydavatelem De-
troit Free Press a presidentem
Detroit Bankers spolecnosti.

Father Coughlin ve své radi-
ové nedelní rozprave vinil, že
$63, 000.000 vzato bylo z First
National banky “po zvláštním
upozornení” zrovna pred pro-
hlášením bankovního svátku a
tvrdil, že banka pred svátkem
byla jenom “dobrou” ve 12Vž
procentech ackoliv vkladatelé
ujišteni byli, že “dobrou” jest
v 80 procentech.

Father Coughlin pronesl, že
mluvil na žádost’ sekretáre po-
kladny, Woodin. Rt. Rev. Mi-
chael J. Gallagher, biskup ka-
tolické diocese Detroit, v poiT-
delí prohlásil, zminuje se o
“vážných obvineních” prone-
šených Rev. Coughlinem. že
ackoliv knez tvrdil, že dukazy
má, že prec žádné neukázal. S
durazem biskup pronesl, že
Father Coughlin “nemluví za
katolickou církev a že jeho ná-
hledy mají takovou cenu jako
jeho argumentování” v jeho
rozprave bankovní situace.

Pomoc státním bankám.
Robinson-Steagallova pre-

dloha, kterou se ohromné fi-
nancní zdroje federálního re-
servního systému otevírají stát-
ním bankám, které nejsou je-
ho cleny, byla ucinena záko-
nem podpisem presidenta
Roosevelta v pátek.

Ústavy, které nejsou cleny,
si mohou nyní v prípade potre-
by vypujciti potrebné fondy
od federálního res. systému za
techže podmínek jako národní
banky, které jsou cleny. Tako-
vé pujcky mohou se státi za
svolení státního bankovního
komisare na smenky, zarucené
zdravou zárukou. Tyto smen-
ky opet mohou býti použity
federální reservou ku založení
vydání nových penez federál-
ní reservní radou.

Predloha soucasne opravnu-
je Rekonstr, fin. korporaci ku
zakupování kapitálových sme-
nek státních bank, které mají
dvojitou záruku za bankovních
stock, a preferovaného štocku
v státech, kde záruka tato je
pouze jednoduchá.

o

Tehotná žena zastrelena.
Dobre odená, neznámá žena,

nalezena byla v sobotu zastre-
lena u vjezdu do Cedarbrook
Country klubu v predmestí Fi-
ladelfie. Byla trefena dvema
kulema. V penežence, jež na-
lezena byla otevrená vedle mr-
tvoly nalezen byl jeden dolar.
Žena, jež vbrzku státi se mela
matkou, dle všech známek brá-
nila se zoufale nežli skolena
byla.

o

Pravá definice.
“Tatí, co je to diplomat?”
“Diplomat,” odpovedel otec,

“je clovek, který vzpomene na
den narozenin té nebo oné že-
ny, ale zapomene na její stá-

II

n.

Zdarma Csl. cestovní pasy.

Pro úcastníky úrední jubilej-
ní výpravy csl. Obce Legionár-
ské v Americe, jsou povoleny
zdarma csl. cestovní pasy, dle
výnosu ministerstva zahranic-
ních vecí v Praze.

Výprava csl. legionáru v A-
merice vypluje z New Yorku
27. kvetna po palácové rychlo-
lodi “Aquitania”, Cunard Li-
nii, a ude doprovázena p. Jind.
Webrem, red. csl. odd. Cunard
Line. Pripojte se k jedinecné-
mu populárnímu zájezdu do
Ceskoslovenska v patnáctém
výrocí Csl. republiky. S csl. le-
gionári pojedete rychle, levne,
pohodlne, vesele a bezstarost-
ne. Úplné vysvetlení se vší o-
chotou sdelí:

Jaroslav Cihlár,
845 N. Luzerne Avenue

Baltimore, Md.
o

Sloucení odboru farmárského
burea pripraví 5.000 osob

o joby.
President Roosevelt v pon-

delí vydal rozkaz, jímž všech-
ny pujcující agentury vládní
slouceny budou v jedinou. Slou
cením prijde asi 5.000 osob o
služby. Pocítá se, že mužu a
žen v techto agenturách dnes
zamestnáno jest od desíti do
dvanácti tisíc. Polovina jich
skorém propuštena bude. Co
zustanou, dáni budou do civil-
ní služby.

o
Well ? New York si prispíší.
Demokraté i republikáni v

státní New Yorské zákonodár-
ne pokracují v zápolení o me-
thody místní kontroly prodeje
piva. Guvernér, Lehman cá-
stecne se vzdal nadeje, že New
York bude míti dne 7. dubna
státne povolený prodej piva.
Aby prerušil roztržku mezi o-
bema stranami, podal senátu
svou vlastní predlohu, kterou
se bude snažiti prosaditi.“ Pa-
kli strany se neshodnou, bude to
trvati do poloviny dubna, nežli
budeme moci v státe New Yor-
ku cepovati zákonité pivo,”
prohlásil guvernér. “Doufám
že se obe strany shodnou, a
prijmou moji predlohu, která
vyhovuje všem.”

Lehmanova predloha zaka-
zuje bary, ale umožnila by pi-
vo pri cene 5 ctu. za sklenici,
tím, že státní dan obnáší pouze
$1 za sud. Polovina tohoto do-
laru by pripadla státu, a dru-
há polovina okresum,- ve kte-
rých se prodejna nalézá. Pi-
vovarum se zakazuje, aby byly
jakýmkoliv zpusobem intereso-
vány ve vedení prodejny piva,
což znamená, že nesmejí finan
covati salony, v nichž se jejich
nápoj prodává.

Komunista podlehl zranení.
Morris Langer, 451etý, ko-

munista a organisátor unie
Needle Trades Worker’s Indus
trial, podlehl v nedeli v nemoc-
nici v Summit, N. J., zranení,
jež utrpel,když bomba umíste-
ná pod jeho automobilem v
Chatham township, vybuchla
ve stredu.

Bomba vybuchla, když Lan-
ger vstoupil do automobilu a
stroj v nem spustiti chtel. Ve
spojení s výbuchem uveznen
byl 321etý Jacob Shulman.

o

Ceskoslovenský payilon na vý-
stave v Chicagu.

Úredníci Svetové výstavy
oznámili, že na výstave tohoto
léta bude postaven ceskoslo-
venský pavilon.

Ceskoslovenská budova po-
stavena na pozemku o 10,000
ctverecních stopách na jih od
mostu na 23. ulici a na sever
od Old Heidelberg restauran-
tu. Budova bude ze dreva
v národní architekture. Vetši-
nou v ní bude výstava prumy-
slového rázu.

—o
Hoch, jenž zabil otce,

osvobozen.
Samuel Lambert, 171etý v

Columbus, Ohio, osvobozen byl
koronerem ze zabití svého ot-
ce, doktora Fonsa A. Lambert,
znalce footballových zápasu.

Matka mladíkova svedcila,
že manžel smrtelne zranen byl
v zápasu o revolver po rodinné
hádce.

Ošetrovatelka z Grant ne-
mocnice svedcila, že otec pred
smrtí svojí udal, že strelen byl
synem, jenž bránil sebe. Syn
svedcil, že ujal se matky své,
jež byla otcem napadena.

o

Vysloužilec se otrávil.
V Cedar Rapids, lowa, nale-

zena byla mrtvola Harry J.
Smitha, který ukoncil život sa-
movolne nadýchav se plynu.
Zúcastnil se války a byl pora-
nen v bitve u Argonu. Z armá-
dy byl cestne propušten 5. zá-
rí 1919 v Camp Dodge. Byl
delší cas bez zamestnání.

Ocekávají vyrovnání rozpoctu.

Rooseveltova administrace
doufá, že se jí podarí ušetriti v
tomto roce $200,000,000 a vy-
rovnati tak rozpocet roku prí-
štího.

Úredníci administrace praví,
že obou cílu bude bezpochyby
dosaženo schválení Roosevel-
tových predloh, pivní a úspor-
né.

Rozpocet pro rok 1934 má
býti vyvážen úsporami, vytce-
nými v úsporné predloze, reor-
ganisací úradu a kancelárí
vládních, snížením poštovního
deficitu a príjmy, jež vynese
dan z piva. Deficit tohoto ro-
ku, jež odhaduje se na více než
miliardu dollaru, má býti sní-
žen tím, že úspory a dan z pi-
va vejdou v platnost již nyní,
a budou tedy pusobiti na vydá-
ní a príjmy nekolika posled-
ních mesícu tohoto fiskálního
roku, koncícího dne 30. cerv-
na.

Trítonová pokladna unesena
bandity.

V Elkins, Arkansas ,dva zlo-
deji oloupili v nedeli banku.
Pokladna vážící trí tony byla
jimi odvežena. V pokladne
bylo asi $2.000. Loupežníky
zahlédla C. D. Harmon, maji-
telka restaurantu. Ponevac te-
lefon nemela, aby okamžite
zprávu o loupeži dáti mohla,
zlodeji meli cas s pokladnou u-
jeti. Do banky zlodeji vlezli
oknem. Pokladnu naložili na
truck.

o

Pomník matkám.
Ve tretím roce svetové války

války, ležela jedna setnina de-
lostrelectva v jedné polorozbi-
té francouzské vesnici. Jeden
z hladových vojáku zacal sta-
vet z kamenu pyramidu, jako
pomník pro svou matku i pro
ostatní, které ve válce tolik tr-
pely duševní i telesným strádá-
ním. Ostatní vojáci pridali
rovnež kámen pro svou matku
a když odcházeli, zanechali v
míste pomník-kámen matek.
První, který pripadl na tuto
myšlenku,Skot Dan MacGarry,
nezapomnel na tento kamenný
pomník ve Francii. Jeho sna-
hou bylo, aby zbudoval dustoj-
nejší pomník matkám z celého
sveta. Po léta hledal umelce,
který by rozumel jeho predsta-
vám. Našel jej konecne v dán-
ské socharce Thyre Boldseno-
vé, která se zabývá soucasne fi
losofiií. MacGarry precetl je-
jí knihy, její pojednání o ume-
ní a nabídl jí, aby provedla dí-
lo, ku kterému jí opatrí finan-
cní prostredky. Socharka pri-
jala s nadšením a již v dobe
poslední Olympiády predložila
nácrtky. Nyní byl v Long
Beach u Los Angeles odhalen
model. Ústrední postava, mat-
ka sveta, je vytvorena v Bná-
sobné velikosti; bude to nej-
vetší mramorový pomník sve-
ta. 12 vedlejších figur symbo-
lisuje nejruznejší období žen-
ského života. Predbežný roz-
pocet odhaduje se na 3 miliony
dolaru, pracovní doba pro so-
charku na 6 let. Pomník bude
umísten na nej vyšším míste
prekrásného poloostrova a Pa-
los Veredes v Jižní Kalifornii.
Bude viditelný daleko široko v
Tichém Oceáne a tímto zpuso-
bem má býti symbolisováno,že
západ i východ se spojují ve
vzpomínkách na matku. V par-
ku, který obklopuje tento o-
brovský pomník, budou krome
toho zrízeny obrovské sloupy.
Každý, kdo chce uctíti svou
matku, muže zde dát vyrýt své
jméno. V plánu jest také mra
morový chrám, kde však nebu-
dou konány bohoslužby, nýbrž
kde budou hráti pouze varha-
ny, by provázely tiché modlit-
by všech, kterí prijdou uctíti
památku svých matek z celého
sveta. Jest to poprvé v deji-
nách, kdy byl zrízen s takový-
mito elementárními pocity po-
mník materské lásce.

o— -

Zastrelen pro odeprení
hubicky.

Voják pobrežního delostre-
lectva, John Smith, z Fort Bar-
ry v Kalifornii zastrelen byl v
nedeli po domácí zábave a dve
sestry, 261etá Katherine Tal-
bott a 171etá její sestra Irma
poraneny v Sansalito, Kalifor-
nia. Ku strelbe dán byl pod-
net, když Katherine Talbott o-
deprela hubicku vojáku, E. L.
King. Sestra její, žákyne vyšší
školy, byla zranena tremi ku-
lemi a Smith zastrelen. King
byl uveznen.

o
Petrolejem usmrceno díte.
V San Antonio, Texas, zem-

rel 18 mesícu starý Robert,
syn manželu C. Martinezu, kte
rý se napil petroleje, priprave-
ného, aby byl nalit do lampy.
Díte v nemocnici zemrelo dru-
hého dne otravou.

Polsko se odplácí Americe
za její sympatie.

Od 24. brezna až do 11. ríj-
na jisté druhy amerického zbo-
ží nebudou ;míti do Polska prí-
stupu, dle nového tarifu. A-
merickú výrobky, které padají
P, 0<? tento zákon, jsou následu-
jící: Kuže, motorové trqcky,
automobilové soucástky, ráfy
a gumové zboží. Toto ustano-
vení má za úcel prinutiti cizí
zeme kupovati více polských
výrobku.

o

Zabit nožem.
Elvin R. Davidson, quarter-

master pobrežní stráže slouží-
cí na americké lodi Seneca, u-
smrcen byl v nedeli nožem v
San Juan na Portoriku. Nuž
vrazil mu do srdce Ricardo
Vergara, když Davidson pri-
spechal ku pomoci napadené-
mu príteli. Zprávu o zabití
matce žijící v Louisville, Ken-
tucky, sdelil komandant lodi,
Štika.

Mooney povolil nové prelícení.
V San Francisco, soudce

Louis H. Ward povolil nový
soud Tomu Mooneyovi, který
byl odsouzen na doživotí do
žaláre na obvinení, že zavinil
bombový atentát na pruvod
Prípravy k válce z jara 1916,
kdy bylo nekolik lidí pobito,
Mooneyova nevina byla stále
dokazována. Vzdor tomu gu-
vernér Rolph nedávná odeprel
mu udeliti milost.

Nápad.
Pietch: “Mám výtecný ná-

pad, jak udelati konec depre-
si.”

Plum; “Dobrá, ven s ním.”
Pietch: “At kongres stano-

ví vysoké ceny na všechno, co
je proti zákonu.”

o

Zdravotní šetrnost.

Píše
Shirley W. Wynne, M. D.,

Dr. P. H., komisar zdravot-
nictví mesta New Yorku.
Šetrní lidé, muži i ženy, svo-

bodní i ženatí, všichni rozde-
lují si obycejne své príjmy,
vymerujíce urcitou cástku na
vydání na týden a odkládajíce
jinou na splácení pojistného,
na vydání prázdninová a na u-
ložení do banky. Rcení “Ni-
koli to, co vydeláte, nýbrž co
ušetríte, spadá na váhu!” roz-
šírilo se po celé zemi. A jsou
to pravidelne ti, kterí si vzali
toto rcení k srdci, kterí obycej-
ne dokáží “odehnati vlka ode
dverí.”

Jsou však mnozí lidé, bohu-
žel až príliš mnozí, kterí se ne-
pridržují evangelia šetrnosti a
kterí, jakmile ztratí práci nebo
jsou postiženi nejakou jinou
financní pohromou, nachází se
ihned v úzkých. Pak teprve
chápou odvekou moudrost slo-
va “šetrnost”.

Totéž platí o mnoha lidech i
pokud se týce zdraví. Pokud
jejich telesné orgány správne
fungují a pokud se teší dobré-
mu zdraví, vydávají se z plné
své energie, aniž by pomysli-
li na uschování její cásti pro
budoucnost. Jsou lidé, kterí se
pravidelne prejídají, kterí se
okrádají o hodiny drahocenné-
ho spánku, kterí zanedbávají
svuj chrup, kterí se koupají,
jen když je obcas napadne, kte
rí nikdy necvicí, kterí se vyhý-
hají cerstvému vzduchu a slun-
ci. Všichni tito tvorí trídu li-
dí, u kterých rýma nebo jiná
infekce stává se težkou nemo-
cí a kterí svou neopatrností
prispívají ke zvýšení úmrtno-
sti.

Pocnete již dnes pridržova-
li se správného zdravotního
rozpoctu! Zacnete dnes vecer
s osmihodinovým spánkem a
spete osm hodin každou násle-
dující noc. Dýchejte cerstvý
vzduch a budte na slunci, mu-
žete-li, chodte obe cesty, do
práce i z ní. Rozhodnete se,
dáti se aspon jednou rocne
prohlédnouti lékarem a dochá-
zeti k zubnímu lékari aspon
každých šest mesícu. Jezte
jednoduchá, dobre upravená
jídla z masa, vajec nebo ryb a
listnatých druhu zeleniny; sa-
lát ze syrové zeleniny má pri-
jití na stul aspon jednou den-
ne, sklenici mléka má býti cá-
stístí každého jídla. Spete v
dobre vetraných místnostech.
Oblékejte se podle pocasí ai
neopomente obouti si prezuvky
kdykoli venku prší nebo sneží.
Nezanedbávejte ranního a ve-
cerního cvicení a casto se kou-
pejte.

Každý z techto pokynu je
duležitou položkou v rozpoctu
dobrého zdraví. Jedine jejich
následováním vytvoríte si vel-
ká aktiva v úcetní knize svého
života. Podridte se zdravot
nímu rozpoctu ješte dnes!


