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Rev. Coughlin a kardinál
o’Connell.

Nedelní rozhlasová prednáš-
ka Rev. Charlese E. Coughlina
byla vlastne odpovedí boston-
skému kardinálovi Williamu
o’Connellovi, jenž minulý tý-
den prohlásil, že žádný knez
nemá práva mluviti za celou
církev. Kardinál tuto poznám-
ku ucinil pri kritice národoho-
spodárských kázání bojovného
faráre.

Coughlin pravil, že vlastne
vykonává jen rozkaz samého
papeže Pia XI., když se pri-
mlouvá za zásady spolecenské
spravedlnosti. Verí, že nekte-
ré jeho poznámky zpusobí lec-
kde nelibost, ale považuje ml-
cení v techto vecích za zbabe-
lost.

Odpovídá kardinálovi, že a-
ni on sám nemá právo mluviti
za katolickou církev v Ameri-
ce a že by melo býti vystoupe-
no proti bohácum tyjících z
chudého lidu.

V proslovu rozbíral podrob-
neji návrh na vydání desíti mi-
liard dollaru na pomocnou ak-
ci a uvádel celou dlouhou radu
císlic o jednotlivých problé-
mech.

Bankére nazval cizopasní-
ky, jejichž pochybné hokus-
pokusy má platiti obecný lid.

V polemice proti kardinálo-
vi pravil, že byl tímto již tri-
kráte napaden, posledne když
slavil v Bostonu kardinál naro-
zeniny: Ke kritikám mlcel, a-
le když se tak stalo verejne,
musí se prý hájiti a hájiti také
volnost projevu. Vyvracel tvr-
zení o’Connellovo, že by zpu-
sob jeho prednášení se neho-
dil pro duchovního. Po 40 let
prý kardinál mlcel, kdy vlast-
ne se sám mel zasazovati o vet-
ší spolecenská práva.

o

Chtel 30 dní a dostal 90.
V Reading, Pa., Stanley

Swierczewaki, 211etý, zavren
byl do vezení na 90 dní dva
cet pro rušení klidu a ostatek
pro nezdvorilost’ vuci soudci,
C. E. Lease.

Když nejprve odsouzen byl
na 22 dny, Stanley rekl soudci,
aby to udelal ‘tricet”. Soudce
svolil a k tomu pridal šedesát.

o
Na lovu.

V Ashland, Ky., 161etý Wil-
liam Wendell, pri lovu kre-
pelek neštastnou náhodou za-
strelil svého spolecníka, 191e-
tého Harolda Ashworth.

Ashworth byl synem boha-
tého pozemkového obchodní-
ka. Jeho mrtvola byla naleze-
na y melkém výmolu na úpatí
kopce. Wendell mrtvolu ukryl
takto ze strachu.

Z WASHINGTONU.
Plán na investování $5,-

000,000,000 do residencních no
vostaveb tak rychle jak to kon-
gresní akce umožní, je v úva-
ze vysokých vládních cinitelu.
Vláda by prispela 20 proc. tem
kdož si prejí postaviti, vlastní
domov, anebo zamýšlí prístav-
by nebo predelávky, pri do-
mech jež vlastní.

Vedle toho 64 proc. penez
potrebných na takové stavby
by bylo zapujceno bankami.
Jich pujcky by byly zaruceny
federální domovskou admini-
strací (FHA). Zbývajících 16
proc. by stavitel nebo podnika-
tel vlastní stavby si opatril z
vlastních ci soukromých pra-
menu.

Dle toho plánu, FHA by do-
volila pujcku 80 proc. na ná-
klad porízení nevostavby,
kdežto 20 proc. by prišlo z
vládní nadace, angl. subsidy.
Dle vládních výpoctu se má za
to, že kdo bude míti lot a S4OO
hotove, že by mu to stacilo na
okamžité budování vlastního
domova, v rozpoctené cene
SSOOO.

President Roosevelt vzal
$5,000,000 z fondu na pomoc

suchem postiženým a pridelil
tento obnos pomocné admini-
straci k provádení jejího pro-
gramu. Za tyto peníze má býti
koupena další neplodná a su-
choparná puda, aby mohla bý-

ti vyrazena z kultury.
Tato puda se koupí od far-

, máru v krajích, jež byly zamo-
reny suchem, aby se farmári
mohli odstehovali jinam na
lepší pozemky. Pomocná ad-
ministrace, která již pred tím
dostala $25,000,000 prídelu z
fondu PWA, má již nyní za-

mlouveno 2,500,000 akru pudy
na hranicích suchopáru, za kte
rou zaplatí okrouhle od $4 do
$5 za akr.

Guvernér Clyde L. Her-
ring z lowa, praví, že federál-
ní sekretár zemedelství, Hen-
ry A. Wallace ho ujistil, že v
jižní lowe bude skoupen doby-
tek od farmáru,. kterí jej ne-
mají cím krmiti. Wallace o-
známtt, že urychlí tento pro-
gram prostrednictvím AAA.

Federal Surplus Relief
Corporation zadala 20 spolec-
nostem kontrakty na poražení
696,000 kusu hovezího dobyt-
ka vcetne telat, kterýžto doby-
tek byl vládou skoupen v kra-
jích, zamorených suchem. Ma-
so z tohoto dobytka má býti
naloženo do plechovek a má
se dostati potrebným nezamest
naným. Farmárská admini-
strace kupuje tento dobytek a
nouzová korporace ho dopra-
vuje na porážky. V príštích
triceti dnech, pocínajíc 6. pro-
sincem, má býti poraženo 19,-
625 kusu dospelého hovezího

a 3,575 telat každého
dne.

Lesní tábory, v nichž j)o
šest mesícu slouží mladí mužo-
vé, osvedcily se mezi ostatními
nouzovými projekty skoro nej-
Tépe. Zeme z nich bude míti
nejvetší užitek a proto se má
s tímto programem pokracova-
ti.

President Roosevelt také na-
rídil, aby $10,000,000, které
dríve byly prideleny emergen-
cnímu a konservacnímu fondu
na zarízení a vydržování les-
ních táboru CCC, t. j. Civil Con
servation Camps, bylo predá-
no departmentu zemedelství,
který má za ne koupiti další
lesní pozemky, aby mužové v
lesních táborech meli na cem
pracovati.

60,000 nových mužu bude
príštího mesíce dáno do Civi-
lian Conservation Corps, aby
iimi byli nahraženi ti, kterí si
již odslouží šestimesícní lhutu.

V Omaze, Nebraska, bylo
schváleno, aby v sedmé sboro-
vé oblasti, pozustávající z os-
mi státu, bylo 248 táborum
CCC na vánocní svátky dodá-
no maximum 100,000 liber kro
canu. Ježto v techto táborech
slouží nyní 53,000 mladých
mužu, pripadnou na každého
okrouhle dve libry krocaní pe-
v V 1

cene.
Spojené Státy varovaly

Japonsko, že jeho trvání na
námorní rovnosti s Amerikou a
Velkou Britanií ohrožuje mír
sveta a muže vyvolati závody v
námorním zbrojení. Americký
zvláštní vyslanec Norman H.
Davis prohlásil v Londýne ku
shromáždení novináru, že Spo-
jené Státy jsou presvedceny,že
zavržení dosavadního pomeru
(5:5:3) námorní síly zúcast-
nených velmocí, “povede ku
stavu nejistoty, mezinárodního
podezrívání, a nákladné soute-
že která nemuže žádnému ná-
rodu prospeti.”

Davisova rec, první verejný
projev Spoj. Státu ohledne ná-
morní situace vyvolané zauzle-
nými predporaradami v Lon-
dýne, byla pronesena na poky-

ny tajemníka státu Hulla z
Washingtonu. Považuje se za
výstrahu v poslední chvíli, uci-
nenou Japansku, aby si rozmy-

slilo svuj úmysl zavrhnouti ná-
morní smlouvu z Washingto-
nu. Mluve o této smlouve, Da-
vis v záveru své reci pozname-
nal, že “žádný ze zúcastne-
ných státu by ji nebyl pode-
psal kdyby nebyl cítil, že jeho
národnostní bezpecnost tím
byla ohrožena nebo zkráce-
na.”

President Roosevelt se ve
ctvrtek vrátil z Georgie. Po
návratu z Warm Springs, Ga.,
kde ztrávil 17 dní, ujal se vlá-
dy.

V delší porade s misto-presi-

dentem J. N. Garnerem, presi-
dent nastínil své cíle. Mluvilo
se o úleve prací, pojištení ne-
zamestnanosti, svépomocných
usedlostech, übytovacím a vý-
stavním programu,revisi NRA,
vyrovnání budžetu, verejných
elektrárnách, aj. problémech.
Garner pravil, že porada zahr-
novala zákonodárný program
pro snad všecko možné. Na-
znacil, že administrace neoce-
kává nejaké potíže v kongresu

a že také kongres nemá obav
že by president zkrížil jeho
zámysly.

Mezi jinými rádci pozvaný-
mi do Bílého domu byl tajem-
ník orby Wallace,, který pro-
jednal s presidentem slib povo-
lující úlevu malopestitelum ba
vlny; dále taj. státu Hulí a taj.
války Dern, jednající jednak o
situaci s Japonskem a o jmeno-
vání nového štábního šéfa, jež-
to gen. McArthur jde 14. pro-
since do výslužby. President
prijal také úlevného riditele
Hopkinse, který má na starosti
4,300,000 rodin (17 milionu o-
sobz) které jsou na podpore.
Hopkins referoval, že za po-
moci verejných prací, nuzným
se dostane zamestnání, takže
prímé úlevy zvolna odpadnou.

Zprávy úlevné admini-
straci vykazovaly koncem tý-
dne, že na 37,600 rodin bylo
pripojeno v ríjnu k seznamu
podporovaných rodin, jichž cel
kový pocet tak stoupl na 4,-
082,000. V ríjnu lonského ro-
ku podporovaných rodin bylo
3,010,516. Administrace úle-
vy dosud neskoncila seznam
jednotlivých osob na podpore,
ale muže se páciti od 16 do 18
milionu, to jest vcetne žen i
detí. Vzhledem k poctu jedno-
tlivcu na podpore v zárí, cel-
kové císlo za ríjen bude nej-
méne 17 milionu. Musí se o-
všem uvážiti, že pocet živitelu
rodin kterí dostávají nouzovou
práci se vetší, takže se nemo-
hou raditi do téže trídy jako
rodiny, které dostávají prímou
útevu bez práce.

Praví se, že pocet podporo-
vaných jednotlivcu behem zi-
my vzroste na 25 milionu.

Úlevná administrace ozná-
mila predbežné schválení 50
venkovských poloprumyslo-
vých osad pro nezamestnané v
bíde, vzdor tomu," že gen. du-
chodní J. R. McCarl považuje
takové použití úlevných fondu
za neústavní.

Umístení osad nebylo dosud
oznámeno.

Generální navládní Cum-
mings dokoncil program pro
národní konferenci proti
zlocinnosti která byla za-
hájena v pondelí. Jest to do-
posud nejvetší pokus ucinený,
aby se celý národ sjednotil do
boje s bezzákoností.

President Roosevelt, bývalý
tajemník státu Henry Stimson
a Cummings byli mluvcími v
pondelí v zahajovacím sezení
ctyri dny trvající schuze Ná-
rodne proslulí kriminologové,
penologové, a sociální pracov-
níci, stejne jako zástupci tak
rozsáhlých ženských klubu, a
j. se zúcastní ve vyhledávání
širokého pracovního progra-
mu, kterým se má potírati or-
ganisovaná zlocinnost.

Generální návladní Cum-
mings pravil:

“My nehledáme ani pouze
federální nebo jen státní pro-
gram, ale methody v úcinné
spolupráci v zabránení zlocin-
nosti a vynucení zákona, stej-
ne jako aktivní pomoc všech
cinitelu, kterí se zúcastní v ná-
rodním hnutí za potrení hroz-
by zlocinu.”

President žádá o pomoc kaž-
dou osobu.

—Na pomoc v jedenácti
mesících z vládní pokladny
vyplaceno bylo obchodurp, far-
márum a nezamestnaným $4,-
348,947.418.

o
21 obetí denaturováného

alkoholu.
V Portland, Oregon, dena-

turovaným lihem do úterý u-
smrceno bylo 20 osob. ctyri
majitelé lékáren byli zatceni.
Pocet jiných jest težce onemoc
nelých otravou v nemocnicích.

Pocet požáru hotelu jde do
výše 40 o*ob.

V Lansing, Michigan, shorel
Kerns hotel. Pocet obetí zhoub
neho požáru cítán jest na 40
osob. ctrnáct z techto zapla-
tilo požár životy svými. Zra-
není mnohých jest kritickým.
Kolik mrtvol pohrbeno jest
pod sutinami, dnes se neví. My
slí se, že asi 20.

Nekterí z hostí skákali z ho-
rícího hotelu do ledem pokry-
té Grand reky, tekoucí po stra-
ne hotelu.

V hotelu zavládla desná pa-
nika. Výkriky žen mísily se s
výkriky mužu, vlasy, šaty ho-
rely na techto zatím co výcho-
dy na ochranné žebríky ucpá-
ny byly lidskými obetmi.

Mezi mrtvými jest pet clenu
Domu snemovny a jeden státní
senátor.

Ohen vypukl asi o pul šesté
hodine v úterý ráno. Behem
nekolika minut starobylá ctyr
patrová budova byla v plame-
nech.

o ,

Americká tajnost*.
General Hugh S. Johnson,

bývalý mnohomluvný admini-
strátor NRA, jenž z úradu od-
stoupil svým casem, v nedeli
byl tajným hostem presidenta
Roosevelta. Americké noviny
rozhlásily tuto velikou tajnost’
na prvních stránkách svých li-
stu.

Johnson novinárum pri taj-
né své návšteve presidenta v
Bílém Domu, rekl, že NRA je
mrtva skrz na skrz. Prý bylo
a je mnoho tech, kterí jen radí
a prekáží.

Ve stredu mel Johnson dálší
poradu s presidentem. Panu-
jí dohady, že pro neho opet
nejaké místo chystáno.

o

Tony zelí žádné maso.
Šest milionu liber zelí zaslá-

no bylo vládou do státu Mas-
sachusetts pro nezamestnané,
ale ani jedna libra masa. Zá-
silka došla ve 226 nákladních
vagonech. Pomocný admini-
strátor pilne pocítal Po neko-
lik dní hlávky zelí. Sedmdesát
vagonu necháno v Bostonu.

o
Rodina amerického misionáre

unesena bandity v Cíne.

J. C. Stam a jeho manželka,
mladí misionári z Patterson,
N. J., chyceni byli a unešeni
cínskými loupežníky v Jižní
provincií Auhwell. Loupežní-
ci vzali s sebou i dva mesíce
staré dítko.

o

Srážku odnesl dort.
Automobil krajana Františ-

ka Janáka zachycen byl vla-
kem v Clevelandu. Srážku od-
nesl jen dort, který krajan ve-
zl své matce..

V Clevelandu krajan, M.
Straus, byl po 18 roku zamest-
nán u jisté jinonárodní firmy,
kde pracoval a shánel firme
obchod mezi našimi krajany.
Osmnáct let svedomité práce
bylo odmeneno tím, že byl bez
príciny vyhozen.

Straus nelenil a chtel zacíti
pro sebe. Ale tu firma, která
ho napred bez príciny propus-
tila, chtela mu to soudne zaká-
zati. Soud dal však za pravdu
našemu krajanovi. Straus se
svým synem Jaroslavem zarí-
dili pro sebe obchod pod Ur-
inoiu Jerry’s Laujidry & Dry
Cleaning.

—V St. Louis, Mo., Ant. Ho-
rák má opet poštovního holu-
ba, kterého pohrešoval 2 roky
a 2 mesíce. Byl vypušten v
Little Rock, Ark., k letu do St.
Louisu v závodu poštovních
holubu o cenu na vzdálenost:
300 mil. Tuto vzdálenost za
normálních pomeru urazili ho-
lubi v osmi hodinách. Holubi
byli na ceste zachváceni prud-
kou bourí a 34 z nich se vubec
ztratilo.

o

Nizozemsko objednává ame-
rická letadla.

i Albert Plesman, predseda
. Dutch Royal Air Lines ozná-
. mil, že spolecnost objednala

14 amerických letadel, aby u-
. rychlila leteckou službu z Ho-
. landska do Východní Indie.

o
Zmrzli.

V Oto, lowa, 821etý farmár
W. A. Puffett zmrzl pri chuzi
ve spánku v noci. Mrtvolu star-
covu nalezl jeho zet, Lloyd
Griffin. Vyšetrováním se zji-
stilo, že starec ve spánku od-
stranil drátenou sít v okne své
ložnice, vylezl oknem ven a ye
spánku se vydal na cestu. Ušel
asi míli, nežli klesl,nacež mráz
odkonal smrtící dílo.

V Lemars, lowa, Mollie
Prust,B7letá vdova, byla naler
zena ve svém obydlí mrtva.
Zmrzla.
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Christmas Klub peníze
jsou štastné peníze

Prinesou radost do srdcí dítek
a sladkou vzpomínku tem, kte-
ré milujem. Každý dolar jest

poselství dobré vule.
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Popraven.

Francis Glenday, 25 let sta-
rý z Chicaga, byl popraven ve
státním žalári Eddyville, Ky.,
pro zavraždení Bena Keenona.
pokladníka banky v Stamping
Ground, Ky., kterou roku 1932
spolecne s Georgem Tincerem
prepadl.

o
Neúroda amerických orechu.

V kotline u White River v
Arkansas, což jest jedna z nej-
lepších oblastí k pestování pe-
kanových orechu na jihu, je
letos nej menší úroda techto o-
rechu v posledních letech. Ne-
úrodu zpusobily ranné dešte.

°

Rakousko vydá Poderžaje.
Rakousko se rozhodlo, že

vyhoví žádosti Spoj. Státu za
vydání jeho soudum kapitána
Ivana Poderžaje, stíhaného ve
spojení se zmizením jeho ne-
zákonné manželky, Agnes Tuf
versonové, právnice z Detroitu
a New Yorku z dvojženství,
což se udává za prícinu žádosti
o jeho extradici. Doposud byl
uveznen ve Vídni po šest mesí-

ocu.
Poderžaj bude predán ra-

kouské policii, která jej dopra-
ví na nemecké hranice. Od-

tud nemecké úrady jej odve-
zou do Hamburku, a vsadí jej
na americký parník, kde se jej
ujmou americtí detektivové a
doprovodí jej do New Yorku
kde bude souzen.

n
Proc se manželé rozvádí.
V Rockford, 111., Walter G.

Magnuson podal žalobu o roz-
vod, jehož se domáhá na zá-
klade, že od své svatby 22. bre
zna t. r. zhubl o 20 liber. Váží
nyní 107 liber, jeho manželka
178 liber.

o
Pomník padlých v Plasech

zmizel.
Padlým z Plas u Plzne byl

svého casu postaven pomník
kolem nehož byly vysázeny lí-
py. Najednou však pomník
zmizel a lípy byly vykáceny.
Stalo se tak proto, že na míste,
kde pomník stál, buduje obec
novou radnici. Kamene z pom-
níku se užilo pro stavbu rad-
nice, která bude státi asi 140,-
000 Kc. Deska je jmény pad-
lých, snata s pomníku, bude u-
ložena v mestském archivu.
Bude nahrazena deskou no,
vou, bronzovou. Odstranení
pomníku vzbudilo letos o 28.
ríjnu znacnou pozornost.


