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ta více nežli která jiná zeme a
nežli by potrebovala, aby

udržela domácí zlatou menu,
kdyby financní pomery ciziny
byly normální.

Zavrení bank, snížení platí!
veteránum a snížení vládních
vydání byly, jak uznáváno po-
trebnými. Nyní když “dum u-
veden do porádku”, vláda jde
ku predu, jak mnozí myslí, a-
by skutecný útok veden byl na
nízké ceny a nezamestnanost’.

Zákaz vývozu zlata ve stre-
du v jistých kruzích považo-
ván jest za neštastný, když u-
váží se jako úplné prevrácení
predešlého prohlášení,jímž vý-
voz zlata do ciziny povolen
byl. Vyvézti nejakých sedm
nebo osm milionu dolaru a
hned na to ríci: dost a ne více,
vzbudí dle náhledu techto kru-
hu, neduveru ciziny.

Jestliže zákaz zlata v této
dobe nemíren jest, aby posíle-
no bylo postavení Spojených
Státu v nastávající konferenci,
jež konána bude ve Washing-
tonu, byl by prý dobrým kro-
kem, uznávají opet jiní.

Cena stríbra kvapne vstou-
pla.

Co povstane ze kroku tech-
to, jest težkým predpovídati.
Treba mnoho, treba málo. Zá-
leží na tom, jak v težkých dneš
nich problémech svedomite
pracováno bude.

o

Dálší krok Farleyho.
Po navržení snížení poštov-

ného ze trí centu na dva pro
místní dodávku, generální
poštmistr,James A. Farley, po-
litikár No. 1., prichází s dálším
Jestliže v ohledu tomto bude
práce jeho korunována tím ú-
spechem jako jeho cinnost’ v
politice, jest predmetem doha-
du.

Pracuje na znovu upravení
poštovní dodávky ve venkov-
ských okresích tím, aby pocet
poštovních zrízencu této sní-
žen byl ze 40.000 na 30.000.
Dodávka venkovská stojí poš-
tovní odbor $106,000.000 roc-
ne. Prumerné služné rozvaže-
cu jest $2,200 rocne.

Co s tímto dálším rozmnože-
ním nezamestnaných a tím o-
všem snížením jejich možnosti
kupovati, docíleno bude, jest
jiná otázka, o kterou asi poli-
tikár Farley se dnes nestará.
Volby daleko, lidé zapomínají,
treba pocítá.

Zákaz ruských dovozu do
Anglie.

Anglie prohlásila ve stredu
dovoz do zeme z Ruska stižený
uložením osmdesáti procent na *

clu. Krátce na to však nazna-
ceno bylo, že krok tento zru-
šen býti muže, jestliže Rusko
odvolá uložení trestu ve veze-
ní pro dva anglické podané a
zmení-li trest tento na vypove-
zení ze zeme. Z obou, stran
pracuje se na docílení shody.

L. C. Thorton a William L.
MacDonald usvedceni byli v
Moskve ze sabotáže, podpláce-
ní a vyzvedacství. Dálší tri an-
glictí inženýri pracující s temi-
to na ruských projektech, byli
odsouzeni ku vypovedení z Ru-
ska.

Že skoro znemožnení dovozu
dríví z Ruska uškodilo by mno-
hým anglickým industriím, u-
važováno jest. Podobne bylo
by tomu se zvýšením 80 pro-
centního cla na bavlnu.

o

Americtí plavci propušteni
Japonci.

Japonský oddíl zatkl v ne-
deli v Chinwagtao dva americ-
ké námorníky, u nichž naleze-
ny byly fotografické snímky
japonského vojska.

Plavci byli ihned propušteni
a fotografický prístroj jim
vzat. Tento prý v krátkosti jim
vrácen bude.

o

Pri svícce pumpoval gasolín.
Gasolín, který 281etý John

Gowran pumpoval v pondelí v
noci z automobilu svého, když
tento ukládal ku nocnímu od-
pocinku na prázdném lotu, vy-
buchl. Gowran, aby lépe videl,
užil pri tom rozžaté svícky.
Tato padla do nádržky. Násle-
doval výbuch, pri nemž Gow-
ran popálen byl horícím gaso-
línem tak, že hledati musel po-
moci v nemocnici.
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Popálena výbuchem kamen.
Frances Kirpchinsky, 501etá

popálena byla vážne na oblice-
ji, ramenou a prsou, když v
nedeli ve svém domu, c. 622
Washington Boulevard, poku-
sila se oživiti ohen v uhelných
kamnech nalitím do techto pe-
troleje.

Manžel její, který uhasil na
ni horící oblek, popálen byl na
obliceji. Požár domu uhašen
byl hasici.

V sobotu odpoledne chy-
tily se šaty u plynových kamen
na 131eté Anne Backert, c. 404
N. Montford avenue. Její 14
letý bratr vyskocil s ní do dvor
ku volaje o pomoc. Na dívce
horící šaty 15letý Russell Rip-
ple snažil se utlumiti svým ka-
bátem. Podobne tak ucinil Jo-
seph Simpson, jenž tuto zaba-
lil do svého kabátu. V nemoc-
nici zemrela druhý den.

o
Cernoch probodnut v káznici.

V hádce o balícek cigaret v
sobotu v noci v Marylandské
káznici probodnut byl 28letý
cernoch, Miles Clifton, druhým
cernochem, 241etým James
Roy Kellam, jenž roku 1928
odsouzen byl na 21 roku do
káznice pro útok na 751etou
belošskou starenu ve Wicomi-
co okresu.

Clifton odsouzen byl roku
1930 na pet roku pro loupež.

Kellam omlouval skutek svuj
že Clifton dluhoval mu cigare-
ty. Když odeprel tyto mu dá-
ti, strhla se hádka, v níž Clif-
ton uderil jej do hlavy lžící na
polévku. Kellam vytrhl nuž,
který tajne u sebe nosil a pro-
bodl Cliftona. Zranení cernoch
podlehl v nedeli.

Usouzeno bylo že Kellam
jednal v sebeobrane.

o
Kotlík na koralku zmizel.
Kotlík na pálení koralky

zmizel z domu Maxe Harris,
jenž nalezen byl mrtvý ve skle-
pe domu u místa, kde tento
stál. Po kotlíku nebylo památ-
ky, když policie v Dundalk po
tomto spolu s prohibicními a-
genty marne v pondelí pátrala.
Do sklepa sejiti se jen mohlo
otvorem, který vyrezán byl v
podlaze koupelny.

Manželka Harrise nalezena
byla ležící v dome v bezvedo-
mí. Harrisova hlava vtlacena
byla v bucketu naplneném vo-
dou. Vyšetreno bylo, že Har-

castoval známé v nedeli ve
svém dome v 7100 blocku Rail-
way avenu až do dvou hodin v
pondelí ráno.

Baltimoranka skocila s okna
ve Filadelfii.

Na ceste z New Yorku do
Baltimore, aby zde navštívila
syna svého, Williama Henry
Huntington, Warner Dare Hun
tington, manželka místopresi-
denta Davison Chemical spo-
lecnosti, skocila v noci z úterý
na stredu s okna 15. poschodí
Benjamin Franklin hotelu. O
skok pokusila se již v úterý od-
poledne. Bylo jí v cas zabrá-
neno. Po ošetrení lékarem by-
la uložena do lužka. V noci,
když kolem 1. hodiny šla oše-
trovatelka opet k ní, tato leže-
la již mrtvá na dlažbe.

o

Okraden cernochy.
Joseph Block, který behem

posledních dvou roku byl tri-
kráte okraden, oloupen byl dve
ma cernochy v sobotu o S4O až
SSO v zadním dvorku svého by-
tu v 1100 blocku N. Gilmor u-
lice kolem 10. hodiny v sobotu
v noci.

Block je kolektorem depart-
mentního obchodu ve 300 bloc-
ku N. Gay uíice.

Warren Weigel, hlídac v
garáži v 1700 blocku Guilford
avenue udal policii, že v pon-
delí bandita vešel do garáže a
okradl jej krátce pred ctvrtou
hodinou ranní o $9.

o
Šarlach.

Ze zprávy zdravotního od-
boru jde na jevo, že v Balti-
more behem posledního týdne
ukázaly se prípady šarlachu.
Prípady tyto byly jenom lehcí
ho rázu. Zdravotní úrad nari-
zuje oddelení onemocnelých
šarlachem od zdravých.

V týdnu oznámeno bylo 84
prípadu šarlachu.

Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Svazkem manželským
spojeni byli ve stredu vecer
snoubenci: p. Rudolf Kubín a
slc. Helen Kowalevicz u prí-
tomnosti svedku: Edwarda a
Ethel Kubín.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrben byl v pondelí
p. Frederick Reese, manžel
Mary Reese, c. 705 N. Rose uli-
ce, jenž zemrel náhle na sr-
decní vadu ve veku 53 roku 13.
dubna. Povoláním byl holic.
Byl clenem Klubu ceských
demokratický Mladíku 7 war-
dy.

Dne 17. dubna pohrbena
byla pí. Minnie Eckle, manžel-
ka Jacoba Eckla, c. 2708 Jef-
ferson ulice, jež zesnula ve stá-
rí 68 roku 13. dubna. Naroze-
na byla v Baltimore.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

V pondelí vecer o 8. hodi-
ne bude pri vyucování ceské
pokracovací školy na rohu Ash
land a Glover ulic, verejnosti
prístupná prednáška, doprová-
zená 100 svetelných obrazu
všech lázenských míst v Cesko-
slovensku. Vstup volný. Kaž-
dý prítel ceské školy je srdec-
ne zván.

Pivní výbor.
Frederick A. Dolfield, pre-

sident pivního výboru, narídil,

že všechny žádosti o povolení
ku prodeji piva, musí predány
býti výboru na zóny, aby tento
vyšetril zdali místnosti nejsou
v zónách zapovezených.

Výlohy spojené s vydržová-
ním pivního \ýboru ustanove-
ného governérem Ritchie, sta-
noveny jsou mestským výbo-
rem na odhady. Harry C. Sau-
ner, sekretár, zet Dolfielda,
mající $3.000 rocního služné-
ho, má ku pomoci dvanáct
klerku. Až prý nával žadate-
lu licensí zmenšen bude, pocet
techto prý snížen bude. Se Sau-
nerem pracují: Heavel, T. J.
Klecka, Estelle Evans, J. J.
Broening, Robert W. Clark.
Jerome Pipitone, Sam McCor-
mick, Neihart, F. A. White, dr.
Oscar Halí, Helen Bardorff a
George W. Schammell.

Na radnici, kde pivní výbor
usídlen, místnost’ tohoto je do-
staveníckem politikáru, mest-
ských radních a mužu a žen in-
teresovaných v prodeji piva.

Služné a vydání pivního vý-
boru ciniti bude kolem $12,000
rocne.

Služné placených zrízencu
pivního výboru má temito do-
brovolne sníženo býti‘o 10 pro-
cent, jak ve stredu dal na jevo
výbor na odhady. Tri hlavní
clenové výboru mají po $2,000
služného.

o

Bandita oloupil Nováka.
Cernošský bandita s revolve-

rem v ruce napadl ridice Taxi-
cabu, Edward F. Nováka, vzal
mu $2.50, prinutil jej vystou-
piti z taxicabu a tímto pak u-
jel. Novák ze 2400 blocku E.
Madison ulice udal, že cernoch
vešel do taxicabu v 1800 bloc-
ku Madison avenue a dal se
jím vézti do 2400 blocku E-
vans Chapel road, kde Nováka
napadl.

Holland propušten z vezení.
V sobotu vyšel z vezení bý-

valý president zašlé Chesa-
peake banky, J. Monroe Hol-
land. Odsouzen byl do vezení
na rok. Pro dobré chování se
byly mu z trestu sleveny dva
mesíce.

Skupina novinárských zpra-
vodaju a fotografu cekající
nan u hlavního vchodu, potá-
zala se s nezdarem.

Ve 12.15 po‘pulnoci v nedeli
vyrazil automobil ze brány ža-
láre. V automobilu sedel
vzprímen jenom ridic tohoto,
syn Hollanduv. Bývalý bankér
skrcen byl na sedadle tak, že
obrázek vzat býti nemohl.

Žalárník Martin, jenž Hol-
landa rád se zbavil, udal, že
nevedel jak se automobil do-
stal do nádvorí vezení. Prý
schválne odejel v pátek chyta-
li ryby a zpet se vrátil v sobo-
tu kolem 9té hodiny.

Pet vládních služeb obsazeno
bude vbrzku.

Pet duležitých míst vládní
služby v Marylandu, vbrzku
obsazeno bude, jak naznacil v
úterý James A. Farley, rozda-
vac “jobu” v nynejší demokra-
tické administraci.

“Zasloužilí demokraté” Ma-
rylandští, bombardující cleny
kongresu po celé minulé týdny,
aby neco delali, uspokojeni bu-
dou co nejdríve.

Pet duležitých míst je: vý-
bercí vnitrních príjmu, výber-
cí sla, pristehovalecký komisar
poštmistr Baltimorský a vládní
maršal. Žadatelu o místa tato
a temto menší podrízená hlásí
se sta a sta.

Jeden clen Marylandské de-
legace oblehán je žadateli, kte
rí by rádi byli inspektory nad
japonskými muškami. Praví
se, že kdyby každému žadate-
li dáno bylo místo toto, že by
bylo dosti inspektoru ku stre-
žení každé mušky, jež v lete
by se vzduchem prohánela.

Senátor Tydings, aby zmohl
ohromnou zásobu žádostí stále
docházejících, rozmnožiti mu-
sel pocet pomocníku svých a o-
meziti pocet hodin, v nichž pri-
jímá žadately.

o

Zvýšení mestského dluhu na-
ráží na odpor.

Skupina meštanských a zlep-
šovacích sdružení cítaje vto
Národní ekonomickou ligu za-
slala mayoru Jacksonovi dopis,
v nemž silne se protestuje pro-
ti zvýšení mestského dluhu, a-
by z vydlužených penez mohl
býti postaven viadukt, který
by prímo spojoval západní a
východní cást mesta a na pro-
vádení jiných zlepšovacích
prací.

Skupina tato stojí príkre i
proti návrhu mayorovu, aby
práce ty provedeny byly place-
ním kontraktorum a majitelum
majetku mestskými cennými
papíry, danými jim v jejich
pravidelné cene.

Podobným zpusobem posta-
vili se proti mayorovi i bankéri
mesta. Jak tito tak skupina
protestujících tvrdí, že vydá-
ním dálších cenných papíru
mestský kredit byl by oslaben
až do nebezpecného bodu.

Nekterí kritikové plánu jsou
toho náhledu, že tento vubec
je zbytecností.

Mayor uvažuje o šetrení.
Mayor Jackson naznacil ve

stredu, že jsou vyhlídky na to,
že vydání mestské správy sní-
žena budou. Ustanovil zvlášt-
ní komisi, aby studovala vydá-
ní prvního období nynejšího ro
ku. Plánem mayorovým jest,
aby se predešlo deficitu, by
tím mohla snížena býti zdano-
vací base na rok 1934.

Mayorovi podána byla zprá-
va, že placení bežných a dluž-
ných daní jest lepším nežli by-
lo v lednu, únoru a breznu mi-
nulého roku.

Na dlužných daních zapla-
ceno bylo v prvních trech mesí-
cích letošního roku $689,100.-
71.

o

Kule proletela “zrovna vlasy”.
V žádosti o rozvod udala

Edna R. MacDonald, že po smí
rení se s manželem svým první
noc tímto “stlucena byla straš-
ne.” Manželé oddaní r. 1917
rozešli se v roce 1927. Usmíri-
li se za mesíc na to. V první
noc smírení došlo ku stlucení.
Otázaná na automobilový vý-
let se svými známými 17. pro-
since 1927, MacDonald rekla:

“Když jsme zmírnili rych-
lost’ automobilu zatociti kolem
nároží, pohlédla jsem zpet a
zahlédla manžela pricházejí-
cího s revolverem. Skrcila
jsem se na sedadle. On strelil
a kule mi proletela “zrovna
skrze mé vlasy.”

Soudcem dán jí byl v ponde-
lí rozvod od manžela, Jamese
R. MacDonald.

o

Elktonský bankér zavren.
Irwin T. Keppler, místopre-

sident a pokladník Elkton Ban-
king and Trust spolecnosti a
jeden znej prominentnejších
obcanu v Elkton, zavren byl v
pátek na tri žaloby.

Žalován jest, že viným jest z
podvodu v bance.
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$15.000 náhrady.
Laverio Carvell prircena by-

la soudne náhrada v obnosu
$15,000 za poranení, jež utr-
pel v automobilové nehode 5.
prosince 1931.

Zranen byl, když jel na mo-
torcyklu na križovatce Hano*
ver ulice a Fort avenue a tam
zasažen byl automobilem S.
Harry McLean, prohibicního a-
genta. Carvellovi musela jed-
na noha odnata býti.

o
Ucitelé Goucher koleje pro do-

brovolné snížení platu.
Ucitelé Goucher kolleje se

vzdali 10 proc. ze svých platu,
aby vytvorili reservní fond ku
vyrovnání rozpoctu 1933-34.

o
Penézokazi zatceni.

Dvema státními policisty zat
ceni byli ve stredu dva, když
ujíždeli po Washington Boule-
vard kolem 5. hodiny odpoled-
ne a udali jeden falešný peti-
dolar v Elkridge v garáži. Hlí-
dac garáže uvedomil policii. U
zatcených nalezeno více nežli
padesát falešných petidolaru.

o
Marylandská kvóta do lesních

prací 3.250.
Maryland prispeti má do

kvóty stanovené pro okrsek
tretího armádního sboru poc-
tem 3.250 osob. Do poctu to-
ho prijato býti má 1.000 Balti-
moranu.

Pro 3. armádní sbor žádáno
jest 28.750 osob.

o
Dva hasici vyhozeni z trucku.

Dva hasici jedoucí ku ohni
vyhozeni byli v pondelí z ha-
sicského trucku na križovatce
Homewood a 20. ulice, když
ridic prudce tímto zahnul, aby
se vyhnul srážce s automobi-
lem.

Hasici jeli ku ohni vc. 2014
Greehmount avenue.

Hasici, Harry Otto, bylo vy-
raženo rameno, druhému,
Charles H. Jenkins, preražena
byla ruka. Otto ztratil vedo-
mí, když odhozený narazil na
zed domu.

Voláni byli alarmem ku u-
hašení horícího chrastí a od-
padku.

o
Policajt vedel, jak “naraziti

soudek.”
Ve Snow Hil, Md., došlo v

sobotu 3.2 procentní pivo do
dvou tamních dispensarií. V o-
bou majitelé nevedeli si rady,
jak se dostati do soudku. Na
poradu pozvaný tamní policej-
ní strážník, Randall Purnell,
pomohl bez zdráhání a ukázal
jak “narazit soudek.”

o
Továrna na odevy poškozena

ohnem.
Ohen z neznámé príciny vy-

pukl v prízemí továrny na o-
bleky firmy “United Cloak and
Suit” v budove, c. 37 Hopkins
Place v pondelí ráno.

Odevy umístené prízemí by-
ly bud cástecne ohnem anebo
vodou silne poškozeny.

o

Nutil ženu aby si ho vzala.
Frank A. Elms, 561etý po-

cestný truhlár zatcen byl v Ha-
gerstown, Md. na udání Ethel
Irene Reinert, že ji prinutil ku
odjetí s ním z Winchester, Va.,
do Hagerstown, kde vyzdvihl
si povolení ku snatku s ní. Ne-
žli mohl se ní dáti oddati, uda-
la jej a on byl zatcen. Žalova-
la, že prišel k ní na farmu v
Cross Junction hledaje práci.
Dala mu tuto. Pocal jí vyzná-
vati lásku a na konec hroze jí
zastrelením, prinutil jí s ním
odjeti do Marylandu.

o
Policisté nalezli ‘mrtvého.”
Baltimorské policii rozhla-

sem oznámeno bylo v pondelí,
že v automobilu na rohu Ches-
terfield a Kavon avenue jest
mrtvý muž. V nejvetším spe-
chu spechali policisté, John
Stricker a John Campbell na
oznámenou ulici. V automobi-
lu nalezli muže klidne spícího.

o
Nalezen mrtev v garáži.

Isadore Schapiro nalezen byl
mrtev v garáži v pozadí jeho
domu v 1800 blocku Linden a-
venue. Nalezen byl svojí 17
roku starou dcerou.

Spojené Státy opustily zlatou
basi.

Rooseveltova administrace
rychle a rozhodne zasáhla, a-
by zvýšeny byly a udrženy ce-
ny potreb na domácím trhu.

Ku docílení tohoto president
Roosevelt prohlásil dálší zákaz
na vyvážení zlata ze zeme.

Téhož dne, ve stredu, presi-
dent dovolil pokladnímu odbo-
ru, aby oznámil, že zeme naše
nyní opustila zlatou základnu.

Rozhodl se poslati poselství
kongresu, snad tento ctvrtek,
žádaje v nem, aby mu dána
byla vetší práva rozhodovati o
penežních problémech'zde i v
cizine.

Ve stredu president radil se
delší dobu se svými nejduver-
nejšími rádci na prostredcích,
které nyní uvažovány jsou ja-
ko pomoc ku odstranení nynej-
ší bídy. Kroky tyto jak pro
mezinárodní tak domácí stav
vecí, pozdraveny byly hlasitým
souhlasem kongresu a financ-
ních kruzích zeme. Cenné pa-
píry pocaly rychle stoupati.

Dum J. P. Morgan & Co.,
vydal prohlášení, v nemž zá-
kaz vývozu zlata ze zeme byl
schválen. V prohlášení tomto
firma Morganova, nejvetší pe-
nežní závod zeme, prohlásila,
že zhoršení cena penez v cizo-
zemí mela škodný vliv na stále
klesající americké ceny, mzdy
a zamestnání. Firme zdá se
tudíž nutným, aby tyto škodné
vlivy ciziny zaraženy byly. K
tomu nynejší zákaz zlata slou-
žiti má. Prohlášení toto jest
prvním, jež Morgan vydal od
zárí roku 1931, když tehdy zla
tem placení, jež Anglie prija-
la, schválil jako dobrý krok v
daných pomerech.

V Londýne rozhodnutí Spo-
jených Státu opustiti zlatou
menu, neudelalo žádný vítaný
souhlas. Anglie pocíná se obá-
vá ti, že její vývoz do ciziny u-
trpí a že Americe tím pomože-
no bude na škodu Anglie.

Mnohé bankovní domy ve
Wall Street, New York, krok
presidentuv uvítaly plným sou-
hlasem. Nekteré domy praví,
že Spojené Státy vlastne opu-
stily zlatou menu již pred jis-
tou dobou, když vláda strhla
na sebe kontrolu pohybu zlata
behem bankovního “svátku” v
breznu.

Zatím co ruzné projevovány
jsou názory bankovních domu,
nekterí znalci vyslovili nadeji,
že vládní reservní systém nyní
nastoupil útocnou cestu pro ku-
pování vládních jistin.

Skutecnost', že administrace
nyní jest volnou, aby “dolar
staral se sám o sebe” v cizine,
jak to ve stredu proneseno by-
lo v Bílém Dome, zatím co vše-
chny vládní prostredky sou-
stredeny jsou na zvýšení cen
potreb, jest velikého významu.

Pripušteno a uznáno bylo ve
všech administracních odbo-
rech, že cenná základna jest
nejduležitejším faktorem A-
merické ekonomické situace a
že žádný krok nemá opomenut
býti, aby tato udržena byla na
výši a za žádnou cenu dovole-
no nebylo klesnutí její.

Zatím jiné problémy zeme
studovány jsou. To zvlášte
platí o naléhavé potrebe, aby
vklady na bankách nyní zamr-
zlé ve více nežli 4.000 bankách
zeme, uvolneny byly. O potre-
be této radili se governéri 12
vládních reservních bank po
dlouhé hodiny ve stredu. K ce-
mu porady tyto dospely, verej-
nosti sdeleno nebylo.

Dále uvažováno o rozšírení
úveru pro rozmach obchodu. V
tomto poznamenáno, že v prí-
tomné dobe jest malá shánka
po úveru.

Tretím problémem financ-
ním jest provádení verejných
prací. Tento program, ac o
nem již napsáno a namluveno
bylo tolik, jest vlastne teprve v
pocátcích.

Že provádení mnohých tech-
to verejných prací by pomohlo
ku zmírnení nezamestnanosti,
není pochyby. Radí se
nyní, kolik penez na provádení
programu toho by potrebným
bylo. Soudí se, že by nebylo
více treba nežli asi $2,000,000-
000.

Poprvé od dob Obcanské vál-
ky zeme naše opustila zlatou
bási, jak zrejmým ze zákazu
vývozu zlata do ciziny. Ame-
rika ve skutecnosti má prý zla-


