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LOS ANGELES, CALIFORNIA 
PIRMASIS PASIRODYMAS 

Dar ne taip labai seniai čia 
Įsisteigęs Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyrius vie
ną iš paskutinių sekmadienių 
turėjo savo pirmąjį pasirodymą 
kultūrinėje srityje, surengda
mas vaidybos ir dainos vakarą. 
Vaidino K. S. Karpiaus dviejų 
veiksmų komediją "žentai iš 
Amerikos". Vaidino: Z. Vaitek, 
A. Nausifeda, B. Gediminas, A. 
Batkus, O. Bakūniene ir L. Gru
žas. Solistė Helen Bartush -
Swagar padainavo kelias dainas. 
Jai akompanavo muzikas J. Ber
tulis. Jos dainas publika priėmė 
taip šiltai, kad ji dar turėjo 
padainuoti kelias kitas, progra
moje nenumatytas. Publikos bu
vo gausu. 

MEZGASI RYŠIAI SU 
KITATAUČIAIS 

Iki šiol, atrodo, čia su kita
taučių organizacijomis lietuvių 
draugijos nteturėjo glaudesnių 
ryšių. Bet tie ledai jau pralau
žiami: neseniai latvių tautinėje 
šventėje dalyvavo didesnis bū
rys lietuvių, o lapkričio 25 dieną 
ukrainų tautinėje šventėje lie
tuviai dalyvavo jau oficialiai. 
Lietuviams čia atstovavo ALT 

skyriaus pirmininkas Ktileris, 
prof. M. Bfržiška, kuris sveikino 
ALT vardu, ALT skyriaus se
kretorė Aftukienė ir eilė kitų 
asmenų. Lietuviai ukrainiečių 
buvo ypatingai nuoširdžiai pa
sveikinti. Scenoje šalia Ameri
kos ir ukrainų vėliavų buvo ir 
mūsų trispalvė, šventėje daly
vavo vieno amerikiečių politinio 
žurnalo redaktorius, vienas ra
dijo politinis komentatorius ir 
keli foto reporteriai. Ukrainus 
sveikino Kalifornijos gubernato
rius, Los Angeles majoras ir 
6-sios armijos vadas generolas 
Wedemeyer, kurio sveikinimas 
buvo ypatingai nuoširdus ir ža
dinąs viltis. 

Ukrainų kolonija Čia nėra di
delė: visoje Kalifornijoje jų esą 
apie 2,000. Pastaraisiais metais 
čia esą atvykę apie 100 ukrainų 
seimų iš tremties. 

ĮSTEIGTAS LKD SKYRIUS 

Lapkričio 25 d. Los Angeles 
Įsteigtas Lietuvių Kalbos Drau
gijos skyrius. Į valdybą išrink
ti: prof. Alminauskis, Baraus
kas, Br. Raila, Kudirka ir Bir-
žytė. Revizijos komisijon: prof. 
M. Biržiška, V. Bakūnas ir Už
davinys. V. B. 

CHICAGO, ILL;. 
PAMINĖJO KARIUOMENĖS 

SUKAKTĮ 
Padėkos diena šįmet sutapo 

su Lietuvos kariuomenės atkūri
mo data. Tad lapkričio 23 į L. 
tremtinių bendruomenės suorga
nizuotą Lietuvos kariuomenės 
32 m. sukakties minėjimą Chi
cago je galėjo suplaukti ištrūkę 
iš fabrikų visi, kuriems ta su
kaktis brangi. 

šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje po kun. Barausko maldos 
už mirusius klebonas kun. Lin
kus atlaikė mišias, o pamokslą 
pasakė kun. Stašys..Erdvi baž
nyčia šiandien per ankšta. Die
nai deramas nuotaikas sukėlė 
Sodeikos choras, įpynęs į pamal
das mūsų tautines giesmes "žu
vusiems" ir "Apsaugok Aukš
čiausias", ir solistė šeštakaus-
kienė. 

Po pamaldų parapijos salėje 
minėjimą rengėjų vardu atida
rė kun. Stašys. Minėjimui vado
vavęs gen. Plechavičius pabrėžė 
visų lietuvių aukas ir JAV lie
tuvių kraujo ir gėrybių įnašą 
Nepriklausomybės kovose. Kon
sulas dr. P. Daužvardis kalbėjo 
apie kiekvieno lietuvio dabarties 
pareigas didžiojo tautos tikslo 
siekiant. Dariaus-Girėno legio
no atstovas pabrėžė garbę būti 

lietuviu. Raštu sveikino gen. V. 
Nagius ir kt. Chicagoje gyve
nančių lietuvių karių vardu čia 
pat buvo įteikta 210 doL auka, 
skirta Tautos Fondui. 

Lietuvių kompozitorių dainų 
padainavo solistė Kalvaitytė ir 
jaunosios jėgos iš Dainavos an-
ansamblio — Klimaitė ir Peš-
kys. Akompanavo ansamblio va
dovas muz. Sodeika. Nors salė 
su scena talpi ir jauki tačiau ne
dėkinga akustiniu požiūriu jos 
lubų konstrukcija. Tai reikalau
ja iš dainininkų didesnių pastan
gų. Sausakimšoje salėje mažo
kai matėsi senųjų Chicagos lie
tuvių. 

Išvakarėse apie kariuomenės 
organizavimąsi ir jos žygius per 
Margučio radiją kalbėjo gen. 
Plechavičius. 

MARGUTIS LATVIŠKAI 
Latvijos nepriklausomybės 32 

metinės lapkričio 18 d. buvo pa
minėtos par Marguqio radijo 
pusvalandį . Po dienos reikšmę 
apibūdinančio pranešimo latvių 
kalba, Margučio klausytojai 
girdėjo Latvijos himną, Vėliavų 
giesmę, Daržinio "Miškais pa
puošti kalnai" ir Medinio smuiko 
solo. Minėjimą organizavo Chi
cagos latviai. J. p. 

surengti išleistuves. Draugijos 
nario mokestį sumažinti iš 3 do
lerių į 1.50 dolerių per metus. 

Dar kalbėta šeštadieninės mo
kyklos, spaudos ir kitais klausi
mais — be nutarimų. Pageidauta 
šaukti susirinkimus dažniau; už
simoti mažiau klausimų, bet ap
svarstyti juos iki galo. 

BALTIMORĖS LIETUVIŲ ŽINIOS 
LAPKRIČIO 23 DIENĄ 

Lietuvių svetainėje įvyko Lie
tuvos kariuomenės sukakties mi
nėjimas. Kalbėjo K. Pažemėnas, 
A. Leonas ir J. Lietuvininkas. 

SALĖS DALININKŲ POBŪVIS 
Lapkričio 25 didžiojoj Lietu

vių salėj įvyko Lietuvių svetai
nės dalininkų (šėrininkų) pobū
vis. Jo metu skaitykloje buvo 
surengta meniškų dirbinių paro
da. Pobūvyje šį kartą publikos 
nebuvo daug. 

TREMTINIŲ NUTARIMAI 
Lapkričio 26 dieną įvykusiame 

tremtinių draugijos susirinkime 
išrinkta komisija scenai sutvar
kyti iš J. Palubinsko, Buračo ir 
K. Pažemėno. Nutarta apsidėti 
nuolatiniu mokesčiu Tautos Fon
dui — po 5 dolerius per metus 
nuo kiekvieno dirbančio asmens. 
Nutarta paremti Diepholzo gim
naziją mažiausiai 100 dolerių. 
Tam tikslui nutarta rinkti au

kas susirinkime ir prašyti klebo
ną leisti parinkti jų bažnyčioje. 
Susirinkime tam tikslui surink
ta 45 doleriai. 

Nutarta 1951 metų kovo 4 — 
per šv. Kazimierą — gausiaie 
dalyvauti pamaldose prapijos 
bažnyčioje, nes dalyvaus Mary-
lando arkivyskupas, tremtinius 
globojančių organizacijų pirmi
ninkas, norįs pamatyti tuos, ku
riais teko daug rūpintis. Nu
tarta tą dieną parapijos salėje 
Įteikti arkivyskupui dovanėlę 
nuo lietuvių tremtinių. Tuo rei
kalu rūpintis klebonas kun. Men-
delis yra paskyręs du kunigus 
(iš naujai atvykusiųjų), prie 
kurių prisijungs tremtinių drau
gijos ir kitų org. atstovai. 

Nutarta rengti tcemtinių glo
bėjams — garantijų davėjams 
padėkos vakarą. Vakaro komi
sijon išrinkti: A. Leonas, Norei
ka, G. čaplikaitė, C. Surdokas, 
M. Gedgaudaitė, Balčiūnienė ir 
Karalius. 

Kariuomenėn išvykstantiems 

LAWRENCE, MASS. 
MIRĖ ANTANAS ŠVITRA 

Paskutiniams rudens lapams 
krintant, krito lapkričio 20 die
ną ir vienas iš veiklesniųjų Law-
renco lietuvių — Antanas Švitra. 
Visą laiką buvo sveikas, penk
tadienį dar dirbo, o pirmadienio 
rytą jau atsisveikino su šiuo pa
sauliu. 

Velionis čia atkeliavo, kai Lie
tuva buvo dar "tamsi ir juoda". 
Atkeliavęs mokėsi spaudos dar
bo ir Įsigijo spaustuvėlę, kurioje 
spausdino lietuviškus kalendo
rius. Jo spausdinti kelendoriai 
dažnai pasiekdavo New Yorką 
ir Chicagą. 

Būdamas judrus, nesitenki
no vienu darbu. Jis atidarė drau
dimo ir kelionių agentūrą, kuria 
savo laiku naudojosi daugelis ke
liaujančių iš Lietuvos ar į Lietu
vą. Kalendorius jis dar ir 1951 
metams atspausdino, tik jų išpla
tinti jau nebesuspėjo. Draudimo 
ir kelionių biuras tebeveikia, jį 
tvarktt Švitros vaikai ir žentas. 

A. Švitra kilęs iš Dzūkijos, 
Veisėjų apylinkės. Kalbėjo tik 
dzūkų tarme. Jo jau suaugę vai
kai puikiai kalba lietuviškai. 

A. Švitra, kaip tikras dzūkas, 
buvo vaišingas, nešykštus, pat
riotas, lietuviškos spaudos mė
gėjas ir rėmėjas. Priklausė Į 
Lietuvių Klubą, Lietuvai Vaduo
ti Sąjungą, paskutiniu laiku bu
vo Am. Liet. Tautinės Sąjungos 

Lawrence skyriaus pirmininkas. 
Nors A. Švitra nebuvo dides

nių mokslų ėjęs, bet knyga buvo 
jo namų draugas. Jo paliktoj 
bibliotekoj yra daug dabar jau 
retai kur beužtinkamų lietuviškų 
knygų, žurnalų. Paskutinė kny
ga, kurią jis buvo užsiprenume
ravęs, buvo Lietuvių kalbos va
dovas, kuriuo naudotis jam jau 
nebeteko. 

Ant. Švitra buvo pašarvotas 
Čiurlionio koplyčioje ir palaido
tas katalikų kapinėse. Daugiau 
kaip 100 vainikų buvo sunešta 
prie karsto ir didelė žmonių mi
nia lydėjo velionį į kapus. 

Alf. Bumeika. 

NASHUA, N. H. 
NAUJA DVASIA 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos 14tasis skyrius gruo
džio 2 d. čia surengė koncertą, 
kurio programos pagrindinę da
lį atliko Naujojoj Anglija j pla
čiai besireiškią mūsų meninin
kai solistai — J. Krištolaitytė 
ir St. Liepas, pianu lydimi komp. 
J. Kačinsko. Puikioje Junior 
High School salėje susirinkę vie
tiniai ir kaimyninių miestų sve
čiai išgirdo aukšto meninio lygio 
dainavimą— taip didžiai besi
skiriantį nuo Įprastų piknikinio 
turinio programų. Reikia many
ti, kad rengėjai, pavadinę pro
gramoje šį koncertą "pirmuoju 
metiniu", ir ateityje sugebės pa
teikti tokių programų, kurios, 
kaip ir ši pirmoji, sutrauks rink
tinės muzikos mėgėjus. 

Programą paįvairino tautinių 
šokių grupė, vedama H. Antana-

HARTFORD, Conn. 
TURĖJOM PUIKŲ KONCERTĄ 

Vietos TMD skyrius lapkričio 
19 dieną čia surengė puikų kon
certą. Pirmą kartą čia koncerta
vo J. Krištolaitytė, St. Liepas ir 
Vyt. Marijošius. J. Krištolaity-
tės balsas ne iš stipriųjų ir ji 
negali pretenduoti į pirmos ei
lės dainininkių laipsnį, tačiau 
švelniu ir skoningu dainuojamų 
dalykų atlikimu ji susilaukė vi
sai nuoširdžios publikos simpati
jos ir gausių plojimų. 

St. Liepas yra neabejotinai 
augšto lygmens solistas lygiai 
savo balso duomenimis, lygiai 
puikia dainavimo technika lir 
kūrinių interpretacija. 

Solistams meistriškai akom
panavo Vyt. Marijošius, buvęs 
Lietuvos Valst. Operos dirigen
tas, dabar mokytojas Hartt mu
zikos mokykloje Hartforde. 

TMD pirm. W. M. Chase, ati
darydamas koncertą, pabrėžė, 
kad šis pirmas Hartforde TMD 
rengiamas toks koncertas nėra 
paskutinis. Girdėti, kad taria
masi su bostoniškiais dėl litera
tūros vakaro, o taip galvojama ir 
apie Dambrauskaitės — Naura-
gio koncertą. 

Po koncerto įvyko rengėjų Ir 
programos dalyvių bei svečių po
būvis pas p. Gižienę. Svečių tar
pe buvo ir prel. J. Ambotas. 

vičienės. Neseniai susibūrusiems 
šokėjams linkėtina po šio pasi
rodymo nepasklisti, bet toliau 
kruopščiai tobulintis. 

' K. Da. 

DETROIT, MICH. 
RENGIA NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMĄ 

Nuotaikingas ir Įdomus Nau
jųjų Metų sutikimas Detroite 
įvyks gruodžio 31 dieną didžiulėj 
Ukrainų salėj, Martin ir Michi-
chigan gatvių kampas. Pradžia 
8:00 vai. vak. Pabaiga — 4:00 
vai. rytą. Sutikimą rengia Detro
ito skautai ir skautės, šokiams 
gros geras orkestras. Veiks gė
rimais ir užkandžiais turtingas 
bufetas. Įėjimas tik $ 1.00. 

Visi Detroito lietuviai tą va
karą maloniai kviečiami atsilan
kyti j išpuoštą Ukrainų salę 

Rengėjai ' 

PRAŠOM TALKON 
K E T U R I  M eN E S I A I  —šių metų 

spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis, 
skelbiami 

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKU. 
Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai 

irititi tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau 
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu. 

Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročius 
paprastai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo 
atveju jokiu būdu nebūtų galima surengti, Dirva nu
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis 
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams, 
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytojų. 

* 

Penkiolika dovanų: 
Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi

rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertės 
(arba*$10 grynais pinigais). 
i , Šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 

laimėjimo būdu. 
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 

kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką 
bus gauta ne mažiau kaip 250 naujų metinių prenumeratorių, arba 
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių. 

Dvi dovanos: 
f kiekviena P° P*1"#2"8* 

Sios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 
kaip po 400 abejų taškų. 

.Dvi dovanos: 
kiekviena po JfjJXOO 
šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 

laimėjimo būdu. 
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 

kaip po 750 abejų tailm. 

Didžioji dovana — $150 
ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin

tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taškų, 
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų. 

Jei du ar daugiau platintojų turėtų po iygiai taškų, tat ši dovana 
yrteks vienam iš jų laimėjimo keliu. 

Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
sisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo 
1950 metų spalių men. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d., 
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taškas bus paliudytas 
tam tikru ženklu su numeriu. 

% 

Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus 
tik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
tojas. Bet platintoju gali būti kiekvienas senas ir 
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą 
užsiprenumeruoti Dirvą ir atsiųs Dirvai jo prenu
meratos mokestį. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GAU 
LAIMĖTI $10, $50, arba ir $100 VERTES DOVANĄ! 

' Kas talkos metu užsisakys Dirvą ne visiems 
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą 
dalį: jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po 
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės 
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus 
po tris ketvirtadalius taškų. Jei tam taško numeriui 
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės 
to taško atskiras dalis. 

Dovanos bus skirstomas 1951 m. vasario men. 
Smulkiau apie lai bus paskelbta atskirai. 

Juokams nėra vietos... 
(Atkelta iš 5-to pusi.) 

.Vedimas naujos, deja, tuo tarpu 
tik laikraščio reporterio pripa
žintos vyriausybės kontrolėn ... 

Vliko delegacija, paklausta, ar 
tai ji $ati kam nors prisistatė 
tokiu titulu, išsigynė. Bet dabar 
pirmininkas pasakoja anekdotė
lius apie tai, kaip žurnalistai ne
gali susigaudyti sąvokosę ir eg-
zilinės vyriausybės sąvoka jiems 
esanti suprantamesnė, tai jie 
taip ir rašo, o pirmininkas mielai 
sudaro jiems tą patogumą, nes, 
juk Vlikas ištikrųjų ir yra vy
riausybė ... 

Gal taip ir yra su kai kuriais 
žurnalistais, bet užsienių reikalų 
ministerijos tas sąvokas tai labai 
skiria. Turėtų tą skirti ir pre
tendentai į vyriausybės funkci-

Mūsų, lietuvių, akimis, Žino
ma, tas skirtumas nepavojingas. 
Priešingai, mums daug maloniau 

tarti "ministeris pirmininkas", 
negu tik "Vliko pirmininkas'*, 
arba "Lietuvos užsienių reikalu 
ministeris" vietoj "tarnybos vii* 
dytojas". Bet jeigu tą kas ga-
lętų tyčia panaudoti Lietuvos 
interesams pakenkti, tai neturė
tumėm tokios progos duoti vien 
dėl to tuščio malonumo. Ir gaila, 
kad Vliko pirmininkas, vietoj 
daręs viską, kad toki pavojai ne
susidarytų, tą lengvabūdiškumą 
teisina, pašvęsdamas tam didžiu
lę savo interview dalj. Tai žymiai 
sumažina atsovaujamo organo 
orun\| ir turintiems su juo vie
nokių ar kitokių reikalų sudaro 
pamato susimąstyti — ar gali
ma su tuo organu arba jo atsto
vais kalbėtis apie opius ir diskre
tiškus dalykus. Juo labiau — ar 
galima pasirašinėti su jais ko
kius nors susitarimus. .. 

EHBE SE 

PIRMA ŠLIUBAS, PASKUI KRIKŠTYNOS... 
reikalą netinkamu laiku ar ne
tinkamu būdu išsprendus. Reikia 
stengtis pagreitinti tą laiką ir 
ir prieiti prie tinkamo būdo! 

Tam tikslui turėtų būti panau
dotos ir Vliko ir diplomatų turi
mos galimybės. Jos turi būti pa
naudotos sutartinai. Tam reikia 
vieniems ir kitiems žinoti, ko 
iš-tikrųjų siekiama, tai yra, rei
kia iš anksto išsiaiškinti, kokiais 
principais Lietuvos egzilinė vy-
riauybė būtų formaliai sudaro
ma, jei būtų pasiekta tikrumo, 
kad sudarius bus ir pripažini
mas. šitokia tema pasitarimas 
tarp Vliko ir diplomatų būtų bu
vęs daug rimtesnis, negu "sutar
tis dėl kanceliarinio statuto". 
Ir dabar dar ne per vėlu. Tik, 
žinoma, jei į tą klausimą bus žiū
rima ne kaip j "kepurės keiti
mą" bet kaip į istorinės reikš
mės aktą, prie kurio reikia priei
ti visu rimtumu, o ne per kon-
trabandiškus reporterių praneši
mėlius. Ir iš diplomatų tuo atve
ju reiktų laukti ne vien išmintin
go atsargumo, bet ir atkaklios 
iniciatyvos. 

Vliko pirmininkas pabaigoje 
dar kartą nurodo, kad pagrindi
nis argumentas prieš Vliko pasi-
vadinimą egziline vyriausybe 
esąs tik tas, kad tokiai vyriausy
bei reikia turėti svetimųjų pri-
pripažinimą. Ir čia pirmininkas 
nutyli pasiuntinių nurodomus 
motyvus, kodėl to būtinai reika, 
o tą nutylėjęs, labai lengvai "su
kerta" tą argumentą. Girdi, rei
kia pirma turėt vaikas, paskum 
tik galima krikštyti... 

Pradėjus tokiu stilium aiškinti 
dalykus, galima eiti ir toliau. Vli
ko pirmininkui, kaip buvusiam 
ilgą laiką klebonu, negali būti ne
žinoma, kad prieš vaiko turėjimą 
paprastai esti dar šliubas . .. 
Jei įvyksta kitaip, tai krikš
tijant vaikui nepripažįsta tevo 
pavardės... f 

Rimtai kalbant, egzilinės vy
riausybės klausimas neturėtų pa
silikti dabartinėje padėtyje. Jei 
negeras yra kelias tą klausimą 
spręsti, paleidžiant aliuzijas apie 
ją per sąvokų neatskiriančius 
reporterius, tai ne geriau būtų 
pasitenkinti ir vien tik nurodymu 
pavojų, kurie galėtų atsirasti, tą 

NEW CHINA RESTAURANT 
Cleveland's Finest and Most Beautiful 
- Eating Place 

CHINESE and AMERICAN DISHES 
1710 EUCLID AVE. 

KALĖDINIAIS PIRKINIAIS 
apsirūpinkit dabar, pirkdami pas 

kaimynus ir sutaupydami! 
V I S K A S  V A I K U I  

Nepaprasta krautuvė, kurioj jūs galit pirkti viską ir 
pigiai, pradedant būtinais tualeto dalykais ir švelniau

siais drabužėliais, baigiant žaviais žaisleliais 
ir smulkiomis reikmenėlėmis. 

ICfttKšTYNŲ REIKMENYS IR VAIKŲ APRANGA 

ROSEIiAND SHOPPE 
6933 Superior Ave., — Cleveland, Ohio. — EX 1-5224 
MRS. ROSE KUNSITIS — MRS. ROSE BALTRUS 

P J KEESIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildynuNI 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniikai. 
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