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2202 E. MONUMENT STREET

Vyhlížejte Jako Princezna
Ve Vašich Puvabných

Nových Šatech
Oblecích a Kabátech

První v Móde.. . První v Hodnote!
Úplné Výbery pro Dámy a Deti

sr

2229-31 E. MONUMENT ST.

Pro Jakostní Masa
zajdete do

State Meat Markét, lne.
2227 E. Monument St.

“TELEGRAF”, BALTIMORE, MD., JUNE 22. 1945

GENERÁL
DWIGHT D. EISENHOWER
DOMA.
Celý Washington slavil privítá-

ní víteze nad Nemci.
Hlavní mesto vdecného ná-

roda pripravilo hrímavé priví-
tání svému hrdinovi s peti hvez
dami a se skromným úsmevem
geniálnímu generálovi známé-
mu všeobecne pod jménem Tke’
(Ajk.) Je to generál Dwight
David Eisenhower, oslavovaný
Spojenými národy sveta, jenž
se vrátil na vavrínech domu z
krvavých válek v zámorí.

Po nadšených oslavách v Pa-
ríži a v Londýne v pondelí ráno
priletel do Washingtonu. Hlav-
ní místo mu pripravilo nejhluc-
nejší a též nej uprímne jší priví-
tání, jaké kdy bylo prichystáno
pro vítezného hrdinu.

Hlavní mesto Spojených Stá-
tu prohlásilo pondelí za svátek
k oslave muže, který rídil ar-
mády, jež rozbily moc Hitlera
na západu.

Úrední Washington zastavil
všecku cinnost. Nejvyšší soud
zanechal svoji práci a kongres
i kabinet se venovaly úcte ná-
rodního hrdiny.

školy a obchody byly zavre-
ny, aby deti a prodavaci mohli
se jít podívat na obrovský tri-
umfální pruvod po Pennsylva-
nia Ave., kde pred 26 lety byl
slavnostne vítán jiný hrdina,
generál John J. Pershing.

Vítez v 1. svetové válce, 84
let starý generál Pershing ne-
mohl prijít osobne privítat mu-
že, kterého kdysi protežoval,
protože již delší dobu je upou-
tán na lože ve Walter Reed ne-
mocnici, ale generál Eisenho-
wer míní jej tam pri nej bližší
príležitosti navštívit.

Generál Eisenhower priletel
na obrovském dopravním léta-
dle C-45, na kterém zesnulý
president Roosevelt letel na
konferenci Velké Trojky v Jal-
te na Krymu.

Generáluv aeroplán letel od
Bermudy a u pobreží byl priví-
tán 100 bombardáku a bojo-
vých létadel, které mu pak ci-
nily cestnou stráž a hrmotným
letem jej doprovázely do hlav-
ního mesta.

S Eisenhowerem priletelo 53
jiných hrdinu —27 dustojníku
a 26 vojáku, mezi nimiž byl též
jeden prostý vojín.

Na letišti National Airport
cekala na svého chote pí. Eisen-
howerová a jiní príbuzní a ge-
nerál George C. Marshall, šéf
štábu, mimo jiné vysoké úred-
níky. Odtud jeli všichni do
Pentagon budovy, kde byl ge-
nerál Eisenhowar privítán se-
kretárem války Stimsonem a ti-
síci zamestnancu departmentu
války.

Potom jela auta s vracející-
mi se hrdiny, s príbuznými a s
vojenskými i sttáními úredníky
vlajkami ozdobenými ulicemi
mesta, kde jim tisíce lidu pro-
volávaly slávu a pripravily jim
nadšené ovace.

Komisari Distriktu Kolumbie
podali Eisenhowerovi klíce od
mesta. Pruvod prijel ke kapi-
tolu, kde pred spolecným zase-
dáním kongresu a za prítomno-
sti vládních i vojenských hod-
nostáru a diplomatu hrdina dne
oslovil kongres.

PRÍDEL CUKRU SNÍŽEN.

Zmrzlina a mekké nápoje po-

stiženy dalším snížením
prumyslového prídelu.

Prumysloví spotrebovatelé
cukru, vcetne vyrabitelu zmr-
zliny, sodovek a závodu na za-
varování ovoce budou postižen
ni dalším dvaceti procentním
snížením prídelu cukru oproti
jejich nynejšímu prídelu, pocí-
naje 1. cervencem, jak oznámil
prídelový úrad ve Washingto-
nu.

Vetšina techto podniku bude
se museti obejiti pro príští tri
mesíce se snížením o 22 procen
ta oproti jejich prídelu od 1.
dubna do 30. cervna; pekarum
bude snížen prídel o 20 procent
a vyrabitelum léku o 10 pro-
cent.

Toto snížení privede prumy-
slové závody asi na stejnou ú-
roven v prídelu cukru, kterou
již byly postiženy restauranty,
vyrabitelé cukrovinek, i domác-
nosti v snížení jich prídelu cu-
kru na zavarování.

o

Projev díku generálu Pattanovi
od krajanu v Kalifornii.

U príležitosti návštevy slav-
ného generála George S. Pat-
tona v Los Angeles a Holly-
wood byl mu podán drem. Feli-
xem B. Janovským, csl. konsu-
lem v jižní Kalifornii, projev
díku a uznání za jeho úcast pri
osvobození Ceskoslovenska jmé
nem krajanu v jižní Kalifornii.

Memorandum uznání bylo u-
melecky provedeno akademic-
kým malírem p. Lešovským a
podepsáno za ceské Národní
Sdružení jeho predsedou p.
Chas. Karbasem a tajemnicí
Annou Šafránkovou a za Kraj-
ský výbor predsedou Frankem
Konopou a tajemnicí Pavlou
Skorepovou a csl. konsulem p.
Janovským.

o

Zatýkání henleinovcu.
Pražský rozhlas oznámil, že

pražskému soudu bylo odevzdá
no více než 50 nacistu, mezi ni-
miž mnozí predáci predmni-
chovské henleinovské strany.
Mezi nimi byli: Dr. Rudolf Schi
ketanz. Obergruppenfuehrer
Rudolf Schmidt, predseda praž
ského nemeckého lidového sou-
du Olbricht, dr. Vilem Wachs-
man, dr. Kurt Lastovitschka,
dr. Anton Lastovitschka, Hans
Woschan, dr. R. Fuhrman, Otto
Gesche von Rittersfeld, dr. Her
man Knaus, Kurt Schneider,
Erwin Reiter, Anton Schurer,
Erward Steiner, Franz Novy,
Anton Lipsch, Willi Kleiner,
dr. Viktor Kinderman, Franz
Kugel, dr. Eduard Pohl, Anton
Steinbauer, Erich Sturmer a
podplukovníci pražské policie
Václav Valina, Rudolf Zajíc a
Rudolf Sigl.

Jedno slovo postací.
Vojín se tázal svého devcete,

jestli si ho vezme, až prijde na
dovolenou. Aby se to nezdržo-
valo, mela mu odpovedet tele-
graficky. Dívka prišla do tele-
grafní úradovny a napsala na
telegram pouze slovo “Yes.”
Zrízenec jiupozornil, že by mo-
hla poslati delší telegram, neb
deset slov by jí víc nestálo, ale
dívka odpovedela: “Já vím, ale
nemyslíte, že by to vyhlíželo,
jako bych se chtela honem vdá-
vat, kdybych napsala deset-
krát “Yes”?

Sportovní Hlídka.
KRÍŽKOVÉ ZÁPASY

V COLISEUM.
Príští úterý, dne 26. cervna v

krížkových zápasech poráda-
ných v Coliseum Mr. Ed Conto-
sem v hlavním zápase který ur-
cen jest na dobu jedné porážky
The Great Don Evans, 235 lb.
z Texasu utká se s Henry Kol-
kovich, 236 lb. z Brooklyn, N.
Y.

V následujícím zápase který
urcen jest na dobu 30 minut a-
neb 1 porážky Maurice La-
Chappelle, 197 lb. z Francie
vs. Angelo Savoldi, 218 lb. z
Hoboken.

ZÁPAS DVOJIC.
• Freddie Caroni, 220 lb. z I-
talie a Jesse James, 205 lb. z
Recka vs. Red Carter, 216 lb.
z Norfolk, Va. a Duke Kamuka
210 lb. z Hawaii.

Vítezi získati musí 2 vítez-
ství ze trech utkání.

Jack Smith z Bostonu vs. Ed
“Strangler” White, 235 lb. z
Bostonu.

Zápas tento urcen na dobu
30 minut aneb 1 porážky.

Kdo se chce mile pobavit
necht dostaví se príští úterý na
tyto zápasy do Coliseum.

Po banketu, kde byl cestným
hostem, vrátil se do budovy Pen
tagonž kde mel konferenci s
novinári.

K veceru navštívil Bílý Dum,
kde byl hostem presidenta Tru-
mana a jeho choti.

V úterý ráno priletel do New
Yorku, kde mu bylo pripraveno
další oslavy, a ve ctvrtek vrátí
se do svého domova v Abilene,
Kas., ke své matce, 83 let staré
paní Ide Eisenhowerové.
Triumfální vjezd gen. Eisenho-

wera do New Yorku..
Velkomesto v slavnostním

rouchu vzdalo poctu nejvyšší-
mu spojeneckému veliteli. Nej-
vetší demonstraci v historii
New Pórku zúcastnilo se 6 mi-
lionu lidí.

Slavnostní obrady konaly se
pred new-yorskou radnicí, kde
starosta F. H. LaGuardia ode-
vzdal gen. Eisenhowerovi zvlá-
štní medaili a jmenoval ho cest-
ným obcanem mesta.

Vecer konala se v hotelu
Waldorf Astoria na jeho pocest
vecere za úcasti 1500 osob.

o
Ribbentrop prý není mrtev a

skrývá se v Argentine.
Joachym von Ribbentrop mu-

že prý býti v Argentine. Tuto
fantastickou zprávu hlásí Vin-
cent Pascal, korespondent ame
rického tisku, jehož informáto-
rem prý byl Senor Helvio Bota-
na, vydavatel deníku “La Criti-
ca” v Buenos Aires, který se
nalézá ve vyhnanství a nyní vy-
dává ctmáctidenník “Critica
Libre.”

| Blahoprání ]|
—našemu vnukovi a synovci

•23

Gerald C. Soukupovi
KU GRADUACI
Z POLYTECHNIC INSTITUTE

i :! i!Í
Prijmi naše nejuprímnejší blahoprání ku Tvé gra- II

jji duaci a prejeme Ti v dalších studiích mnoho zdaru!
Dedecek a babicka

P. a pí. LOUIS NEMECEK, ||
dále všichni strýckové a teticky. §

Malý oznamovatel.
HELP WANTED—FÓfTsALE

REALITY NA PRODEJ:
REÁL ESTATE FOR SÁLE:

1600 Block E. OLIVER ST.
near St. PauFs Church

6 svetnic, koupelna, topení hor-
kým vzduchem. Umluvte si
schuzku.

Zavolejte HAmilton 4376
C. EDGAR WOOD

POTREBUJI DOMEK
PRO ZÁKAZNÍKA

6 svetnic v severovýchodní cás-
ti neb Belair Road muže bý-
ti na menší ulici.
KALAŠ, 733 N. Collington Av.

BRoadway 6240
Vecer a v nedeli

BOulevard 1308-J.

PRIJMOU SE ŽENY
na úklid na dobrou farmu.

Podrobnosti sdelí
pí. Mary švehla,

204 N. Rose Street

VÍTE O TOM, ŽE

DIAMANTY
Nejlepší Jakosti
A v Levné Cene
Dostanete Pouze

u ŠVEJDU
Klenotníku

2340 E. Monument St.
Švejdovi prodávají levneji, než

kde jinde, ponevadž mají
malé provozní výlohy.

Navštivte jediný ceskosloven-
ský klenotnický závod v Balti-
more, kde budete obslouženi k

Vaši spokojenosti!
KUPUJTE NA SPLÁTKY!

Ceské Kino
v Belcampu

HRAJE
KAŽDOU NEDELI

Zacátek vždy
V 7 HODIN VECER

HEOKS
zkušený lékárník

v každém prípade
Cvicený, zkušený a plne záso-
ben ku vyplnení receptu dle

predpisu.

Andrew Heck Ph.G.
PATTERSON PARK AVE.
ROH ASHLAND AVENUE

Severovy léky zde k dostání.
Tel. BRoadway 8886 —8757

Dodávka do domu.

Manifestace za Lužici.
(CTK) Pražský rozhlas

vyslal dne 16. cervna tuto zprá-
vu: “Dnes v nedeli se bude po-
rádat v Litomyšli demonstrace
za pripojení Lužice k Ceskoslo-
vensku a za rozšírení našich
iranic. Na schuzi promluví zá-
stupci Lužických Srbu a Ná-
rodní fronty vcetne spisovatelé
Pera Jilemnického.” ,

HELP WANTED

FEMALE
Females To Work
In Vest Factory

Of Men’s Clothing
Establishment

APPLY:

LEBOW BROS.
100 W. Baltimore St.

HELP WANTED

MALE

CORD BOY And
NOTCH BOYS

In Men’s Clotting
Establishment

APPLY:

LEBOW BROS.
100 W. BALTIMORE ST.

HELP WANTED

FEMALE

Women For
Hand Operations:

Pants Finishing
Lapel Padding
Tape Felling
Undercollar Felling

Coat Finishing

APPLY:

LEBOW BROS.
100 W. Baltimore St.

HELP WANTED

MALE OR FEMALE

Underpresser

On Men’s Coats

APPLY:

LEBOW BROS.
100 W. BALTIMORE ST.


