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SUTAUPOTE LAIKA 
šaukdami 
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Sutaupysite daug dabar taip brangaus lai

ko, turėdami dažniausiai jums reikalingų 

užmiesčio telefono numerių sąrašą. 

Šaukiant pagal numerį, užmiesčio telefoni-

ninkei nereikia teirautis informacijos sky

riuj ir ji jus sujungia daug greičiau. 

O tai yra geresnis patarnavimas jums — ir 

geresnis patarnavimas visai Amerikai, kaip 

tik dabar, kada telefonų linijos reikalingos 

skubiems pramoniniams ir kariniams pa

sikalbėjimams. 

p g Patogi knygele už
sirašyti užmiesčio 

numeriams laukia jūsų 
pas mus ... Užeikit pa
siimti. Tada užsirašykit 
juos, kad nepamirštumėt! 
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THE OHIO BELL 
TELEPHONE COMPANY 

J 

V -irrA 

J 
^ -

•o? S •*£'. V 

. .. •# 
f-j? k* 
K. 

ką 

Koncertas, kuris visus patenkins 

JUUUS KAZĖNAS 
ir jo vedamas vyrų oktetas dainuos Clevelando 
lietuvių salėj, balandžio 22 dieną, 6:00 vai. vak. 
Dalyvauja Clevelando lietuvių radijo valandos 
pranešėjas rašytojas Balys AUGINAS ir Chica-
gos Margučio radijo pranešėjas VI. VIJEIKIS 
Solistui ir oktetui akompanuoja pianistė Regina 

BRAZAITIENĖ 

Juliaus 
Kazėno ir jo vedamo okteto kon
certas Cleveiande. Koncerto pro
grama jau savaime bus įvairi, 
o be to ji bus paįvairinta ir ne
dainuojamais dalykais. Visų 
pirma reikia pažymėti, kad pro-
ramoje dalyvaus — — 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Mauy Friends 

B. of L. E. AUDITORIUM 
Corner of St. Clair & Ontario St. 

Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Saund 
Effect. — Seating capacity 1,200—800 on first floor and 
400 in the balcony. Convenient transportation facilities. 

Frank W. Chopp, Mgr. CH l-073ę 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

ELABORATED ROOFING CO. 

6115 Lorain Ave. ME 1-0033 

clevelandiečiams žinomas, kaip 
lietuviškosios radijo programos 
pranešėjas, bet dar nevisiems 
pažįstamas, kaip rašytojas — 
poetas. Jis padeklamuos keletą 
savo eilėraščių. Tuo tarpu dar 
nežinome, ar tai bus tik lyrika, 
ar bus ir satyros, — ši mūza 
6. Auginui irgi nesvetima... 

Solo ir okteto dainoms pianu 
pritars cleveiande jau labai ge
rai pažįstama, nes jau per dau
gelį metų sėkmingai Clevelando 
lietuvių rengiamuose koncertuo
se dalyvavusi pianistė — 

Balys Auginąs 

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps 

\ b * 

x* 

"S? /f" 

V ̂  ̂  

VJ 

Tai yra tokia pavasarinė proga, kurios neprivalote praleisti! 

Dabar - vasarinės skribėlaites 

T 

Tikros vertes nuo 3.95 iki 7.95 

• Milaniškas šiaudas 

9 Zenith šiaudas 

• Sisal šiaudas 

• Saldainiškas šiaudas 

• Dirbtinis šiaudas 

• Siūtinis šiaudas 

• Kepuraitės 

• Jūreivinės 

• Profilinės 

• Ritininės 

• Beretės 

Ar galit įsivaizduoti, kad tokios pui
kios vasarinės skrybėlaitės perkamos 
TAIP ANKSTI, sezono pradžioj! čia 
nupiešti tik trys pavyzdžiai iš didžiu,-
lio rinkinio. Pirkit greit, bus geresnis 
pasirinkimas! 

Basement Millinery Department 

Regina Brazaitienė 

tikra pavyzdinga čia gimusios 
lietuvių amerikiečių kartos at
stovė. 

Kaip matome, visi ligšiol pa
minėti šio koncerto programos 
dalyviai yra nuolatiniai Cleve
lando gyventojai. Bet tiems, ku
rie laikosi nusistatymo, kad 
"savo krašto pranašas — ne 
pranašas", irgi yra ko šiuo kon
certu susidomėti, nes jame da

lyvaus ir iš CHICAGO:® 
pakviestas, trumpu "O. K." pro-; 
gramoj dalyvauti sutikęs, At 
tik pats atvykti, bet ir būrį sve
čių su savim atsitempti pažadė
jęs ... dailininkas (tik nė daini
ninkas!), dekoratorius, iliustra-
torius, karikatūristas, humorii* 
tas, žurnalistas ir tt., ir tt.. ir 
Chicagos MARGUČIO radijo 
pranešėjas, Chicagos lietuvių 
kasvakarinis linksmintojas ir 
graudentojas — 

Vladas Vijeikis 

Ne veltui čia yra sakoma, kad 
tai bus koncertas, kuris visus 
patenkins, nes jame yra žadama 
daug įvairumo — arijų, lyrikos, 
lengvesnių dainų ir šviežio hu
moro. 

šis koncertas bus įdomus "ir 
senimui ir jaunimui", todėl vy
resniesiems labai patariame pa
raginti apsilankyti į šį koncertą 
ir jaunuosius — tegu pabando, 
įsitikins, kad nebus nuobodu! 

Kaip paprastai, po koncerto 
bus šokiai — prie mėgiamiausio 
SONNY MICHAEL'S orkestro 
muzikos — su įvairiomis pramo
gomis, kuriomis jau iš anksto 
rūpinasi tam paskirta komisijai 
žemutinėse salės patalpose bus 
proga susieiti, pasivaišinti 
kad būtų kuo, tuo rūpinasi kiift 
kompetentinga komisija. 

šį vakarą rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Cle
velando skyrius, siekdamas ne 
tik suteikti Clevelando lietuvių 
visuomenei malonumo bei gi
žios progos pasižmonėti, bet Ir 
supažindinti ją su mūsų turimu* 
mis meno pajėgomis, kurių dar 
neturėjome progos ligi šiol pa
žinti, nors ir turime jas savo 
tarpe. 

O dabar — štai tie, kurie kon
certe turės, be abejo "paskuti
nį žodį". Tai yra 
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O K T E T A S :  p i r m o j  e i l ė j  —  V .  R a u l i n a i t i s ,  
A. Kavaliūnas, P. Stempužis, L. Sagys; antroj 
eilėj — L. Kazėnas, K. Marcinkevičius, A. Ka* 

sakevičius ir A. Liutkus. 
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