
Žinios iš Lietuvos. 

LESNISTVOS VALSC., 
Naumiesčio apskr. 

Šio valsčiaus keliai, kaip 
veik ir viso Naumiesčio ap- 
skričio buvo toki, kad ypač 
rudens ir pavasario laiku 

baugu būdavo leisties kelio-; 
nėn, kad nesulaužius veži- 

mo, neprigirdžius arklių ar- 

ba ir pačiam neinklimpus.* 
Tai pastebėjusios apskričio 
ir valsčiaus valdybos daug 
kartų spyrė valstiečius ge- 
riau taisyti vieškelius ir ki- 

tus .mažesnius kelius, kasti 

griovius. Tečiau dauguma 
valstiečių maža težiūrėdavo 
tų paliepimų ir grasymų ir 
kelius taisydavo tik tarpais 
rengesnieji ūkininkai; tuo- 

met keliai taisyti buvo pri- 
skiriami kiekvienam kai- 
mui tam tikro ilgio tarpais, 
o kaimo ūkininkai vėl pasi- 
dalydavo juos tarp savęs ir 

taip kiekvienas skyrium 
taisydavo savo dalį. Toks 
būdas pasirodė tečiau neti- 

kusiu, nes vienas taisydavo, 
o kitą ir jokiu budu negali- 
ma būdavo prie to priversti. 
Keliai gi darėsi vis labyn ir 
labyn neišvažiuojami. 

Šiaip dalykams virstant, 
apskričio viršininkas, rem- 

damos Suvalkų gubernato- 
riaus paliepimu, jau pernai 
pavasarį pradėjo spirti 
valsčių taisyti kelius ne 

juokais: čia Naumiesčio ap- 
skričio kelių inžinierius su- 

taisė tam tikiu keliams tai- 

syti projektą ir sąmatą. Pa- 

gal to projekto vieškeliai 
Auri būti išpifti. smiltimis ir 

įvyru,' ty.~padaryti kaip ir 

f 
lentai. Sąmatą parodė, jo- 
ei valsčiui reikėsią išmo- 

kėti tuo tikslu per keletą 
metų į 80.000 rub.; valsčiui 

gi, turinčiam tik '29.000 

margų žemės ta našta tie- 

siog butų nepakeliama. Vir- 
šininkui spiriant pildyti pa- 
liepimą, valstiečiai per su- 

eigas vis griežtai mokėti at- 

sisakinėjo ir bandė skųs ties 

augštesniajai vyriausybei, 
na ir visa pasibaigė tuo, 
kad patįs ūkininkai apsi- 
ėmė kelius išpilti “šarvar- 
kiniu budu”, ty. nutarė kad 
nuo kiekvieno 30 margų 
Jauko butų kasmet pavasa- 
rį ir rudenį atsiunčiama 
keliams taisyti vežimas su 

žmogum, arba du žmogų; 
turintiems gi ne daugiau 
penkiolikos margų, tik vie- 
nas žmogus. Tokiuo budu 

susidarė milžiniška darbo 

pajėga: apie 1000 vežimų 
arba 2000 darbininkų. Tai- 

syti pradėta jau nuo pernai 
rudenio, ir kai-kurie tarpai 
vieškelių, kaip per Meištų 
kaimų, pusėtinai pagerinti. 
Tečiau vis dėlto padaryta 
kur-kas netiek, kiek butų 
galima padaryti. Mat, tvar- 

kos labai mažai. 

Taip, antai, kai-kurie 

ūkininkai, pasigerinę kaimo 

šaltyšiui, nepristato kiek 
reikia vežimų ir darbinin- 
kų. 

Patsai darbas daroma ir- 

gi negeriau. Trūkstant 
dažniausiai geram darbo 
prižiūrėjimui, kelio taisymo 
vieta pavirsta stačiai kokia 
tai karčiama, kur grabėse 
rėplinėja ar guli apsvaigę 
nuo alkoholio. Ir, apskritai, 
darbo kontrolė ir patsai 
darbas leidžiami pro pirš- 
tus. Dėlto esti visokių at- 
sitikimų. Spalių 12 d. pul- 

_kas “šarvarkinių’V taislu- 

įįilgalinį vieškelį, grįžo I 

pekšti namon. Vienas iš 

inkaušusių užsimanė ty- 
čioms pervažiuoti per žmo- 

nes, paleido arklius, ir pa- 
griebė po ratais, nesusku- 
busį pasitraukti, vieną se- 

nelį Zenkevičių, Užsienių 
kaimo ūkininkų, nabagui iš- 
dūrė akį, galvų keliose vie- 
tose baisiai apdaužė ir šiaip 
visų apmankė. Laimė dar, 
daktarai sako, pagysiųs. 

Vincė. 

PIVAŠIŪNAI,. 
Trakų apskr.. 

Kiekviename laikraščio 
numeryje šį-tų randi apie 
vartotojų ir ūkio draugijas. 
Pasigirsim ir mes. Po lais- 
vės metų ir pas mus įsi- 
kūrė ūkio draugijėlė “Jed- 
nosc”, kurion prisidėjo vi- 
sos apylinkės bajorai, stam- 
besni šlėktos ir kai-kurie 

Pivašiūnų parapijos vals- 
tiečiai. Išpradžių darbas 

ėjo gerai. 1908 m., kad 

padidinus pelnų, buvo ati- 

daryta sankrova, bet ne 

vardu draugijos “Jednosc” 
(gubernatorius neleido), tik 

kaipo Pivašiūnų vartotojų 
draugija; vis dėlto ištikiu- 

jų sankrova priguli nuo 

ūkio draugijėlės. Sankro- 
vos vedėju buvo išrinktas 
lietuvis gan pasiturintis ir 
rinitas vyras Jonas Gražu- 
lis. Vėliau dar atidarė alu- 

dę. Mat parupo, kad atė- 
mus nors dalį uždarbio iš 
vienintelio Pivašiūnų žydo 
Mejero. Bet žmonių pini- 
gai vis tiek plaukia žydo 
kišenėn, kati ne Mejero, tai 
Stakliškių Rabinavičiaus. 
Turiu paminėti, kad draii- 
gijėlė turi dykai parapijos 
namą, tik aludei išduoda 
nuomon. Rodosi, turint dy- 
kai butą jam reikėtų bu- 

joti, bet kadir daug buvo 

žadėta, o vis tik maža iš- 
tesėta. Šiaip ar taip lenk- 
tines akėčias nupirko ir nu- 

tarė imti nuo savaitės po 
auksiną. Bet metų pabai- 
goje vos šitas akėčias su- 

rado, o užmokesnio, rodos, 
tik už dvi savaiti tegavo. 
Mat, valdyba nežinojo, pas 
ką vasarą buvo tos akėčios. 
Bet šiemet ir akėčių jau 
negirdėti. 

Dar viena yda, ir ta jau 
bendra visos musų apylin- 
kės. Kai išrašo trąšų, tai 
kiekvienam ūkininkui, kad 
ir vieno maišelio, reikia va- 

žiuoti pačiam į stotį 10—20 

varstų, nes kitam neišduos. 
Ne vienas pasako, kad ge- 
riau su žydu pasisamdžius 
į stotį nuvažiuoti, tai už- 
dirbsi pinigų kartais ir vi- 
sam maišeliui nusipirkti, o 

čia už tokį auksiną tąsykis. 
Ateityje vertėtų apie tai pa- 
mąstyti. R. A. 

ŠIRVINTA. 
Šis miestelis bus kokiam 

varste nuo Suvalkų gub., 
Naumiesčio apskr. Rodos 
nedidelis tai tarpas, tečiau 
permaina didelė. Naumies- 
tyje žydi lietuvybė, o Šir- 
vintoj grynas germanizmas. 
Lietuviai tenai jau taip iš- 
tautėję, kad turbut visame 
miestelyje nei vienoje šei- 
mynoje nerastumei lietuviš- 
kai savytarpy kalbant. 
Sankrovų iškabos vien vo- 

kiškos. Yra dar greta vo- 

kiško ir rusiškas tekstas, ant 
lentos viešajame sodne, 
skelbiąs apie uždraudimą 
daryti j eibes ir bausmių di- 
dumą. Toliau lietuviško gft- 

rašo niekur ir su žiburiu ne- 

rastum.* Ir dagi tokių di- 
delių sankrovų savininkai 
kaip Šlomana^, Zilberma- 
nas, pas kuriuos lankosi 
daugybė lietuvių nuo Nau- 
miesčio ir tik iš jų ir tarps- 
ta, —irgi neturi nieko lie- 
tuviško, turbut dar laukia, 
kuomet to lietuviai parei- 
kalaus. Tiesa, lietuviškai 
susikalbėti šiaip-taip gali- 
ma visose sankrovose, bet 
juk be to ir prekyba ne- 

galima butų varyti. 
Daug lietuvių nuo Nau- 

miesčio lanko Širvintos kar- 
čiamas ir geria ten viso- 
kias saldžias,-^gardžias, kar- 
čias. Per Širvintų ypač 
daug- pereina lietuvių dar- 

bininkų, einančių uždar- 
biautų į Prusus..Labai 
gailiai tie darbininkai atro- 
do: eina ten vis daugiausiai 
jauni ir kiek daugiau už- 
dirbdami daugiau ir pralei- 
džia, be to dar lietuviškų 
kalbų išmargina vokiškais 
barbarizmais, <> ilgiau pa- 
gyvenę virsta ir tikrais vo- 

kiečiais. 
Be to Širvinton suplau- 

kia pusėtinas skaičius lie- 
tuvių, einančių Amerikon. 
Iš čia vieni važiuoja į Eit- 
kūnus, kiti Tilžėn. Nesant 
čionai jokios lietuvių išei- 
vių agentūros, išeiviai vie- 
tinių agentų esti labai iš- 

naudojami. Taip už nuve- 

žimų nuo Širvintos ligi Eit- 
kūnų arkliais Mirbacho iš- 
eivių viešnamio užlaikyto- 
jas ima nuo 1 rub. 50 kap. 
ligi 2 rub. nuo žmogaus, o 

veža kartu dešimts ir dau- 

giau žmonių. Be to dar ir 

šiaip visokių nemalonumų 
ir vargo prisieina patirt iš- 
eiviui. Vincė. 

G ARŽI) AI, 
Telšių apskr. 

Garždų muitinės ponai 
perdaug teisingi, savo be- 

pildydami mažiausio maž- 
možio neperleidžia be mui- 

to; taip elgės, vien dėlto, 
kad valstybei iždan ineigas 
padidinus. Ir iš manęs už 

kokį ten mažmožį paėmė 
tris kapeikas muito, išdavė 
didelę spauzdintų kvitanci- 
jų, užrašė į keletu knygų, 
apie tas tris kapeikas siun- 
tė didelį poperį į Vilnių. 
Apskaičius, kiek tai reikė- 

jo poperio ir darbo dėl tų 
trijų kapeikų, pasirodys, 
kad išdas nepadidėjo, bet 

sumažėjo. Vargas pasaži- 
rui, pakliuvusiam į Garždų 
muitinę; moterims kilnoja 
sijonus, vyrams graibo po 
kelnes. Apstoja praeivį 
muitinės ponai, nuo paties 
didžiojo lig pat mažojo, tik 
ir žiūrėk; tam numovė ke- 
purę, kitam batus, kas pa- 
liko be kelnių ar be sijono, 
vienam nuvilko švarkų, ki- 
tam marškinius. Rado pas 
vienų žydelį apynaujus 
marškinius, muitininkams 
pasirodė, kad tai prūsiniai, 
nuvilko, sustatė protokolų,! 
padavė į teismų, pasirašiu- 
sieji po protokolu turėjo va- j 
žiuot prie tardytojaus už 

trijų mylių, paskui į apy-; 
gardos teismų už devynių 
mylių. Teismas pamatęs, 
kad marškiniai truputį ap... j 
žydelį išteisino, o išdui rei- 

kėjo “ pragonų 
’ ’ išmokėti 

kelias dešimtis rublių. Dar 

pas vienų žydelį už aulo 
muitininkai rado šmotelį 
prūsinių mielių, už kurias 
muito prigulėjo viena ka- 

peika; muitininkai pripaži- 
no tas mieles kontrabanda, 
o kaipo už kontrabandų pa- 

ieškojo per teismų penkis 
kartus daugiau, tyv penkias Į 
kapeikas. Vėl važinėjimai | 

pas tardytojų ii į teismų, 

yėį išdtii Jšlkidžiai apie aš- 
tuoniašlfešiiiits rubliu. Teis- 
mas žydelį Apkaltino, išieš- 

kojo peiikias kapeikas ir iš- 
siuntė iš Garždų už penkių 
dešimtų varstų. O dar sa- 

ko nėsfena'1 ištikimų tarnų 
valstybėje. * Tik kartais at- 
sitinka f kaiį) su beždžione, 
kuri, bemylaudama savo vai- 

kų, iš didelės meilės negy- 
vai nuspaudžia. 

Bal—nas. 

PAŠAUKTAS TIE ŠOK. 

Varanavičių klebonas ku- 

nigas Pranciškus Gugispa- 
šauktas tieson dėl pinigų 
rankiojimo po visų Rusi jų 
be tam tikro leidimo bažny- 
čiai statyti. 

Gresia jam už šį prasiu 
žengimų 25 fub. pabaudos 
ir surinktųjų pinigų apver- 
timas vietiniams labdariš- 
kiems tikslams. Surinkęs 
kun. Gugis be konsistorijos 
žinios 600 rub. K. 

VARĖNA, 
Trakų apskr. 

Pas mus girtuoklybė ne- 

siliauna. Šventadieniais ar 

per kermošius visos aludės 
kaip prikimštos. Aludes 
lanko ne tik bernai, bet ir 

moterįs, ii* jaunos mergai- 
tes. Nėra to šventadienio, 
kad nebūtų peštynių. Dau- 

giausia nemalonumų esti 

per atlaidus. Antai rug- 
sėjo 29 d. per šv. Mykolo 
atlaidus-; apie 10 vai. vak. 
Gimdžiau s .aludėje prisirin- 
kę daug bernų taip įsikau- 
šė, kad nebežinojo kur esu 
ir ka dara: nradėio žvdo 
aludėje/ gil šv. giesmes. 
Kasžiijį k policija jų 
nedraudžia 

nis keleivis. 

1t$H!lTVA, 
Į Q ,.r P r;;.:; pi. 
I L k mergei apskr. 

Musų kampelis po trupu- 
tį žengia pirmyn kultūros 

žingsniais. Turime jau var- 

totojų draugiją, ūkininkų 
ratelį ir “Blaivybės” drau- 

gijos skyrių. Bet trūksta 
dar mums lietuvio gydyto- 
jo. Jau trecias mėnuo, 
kaip apsigyveno pas mus 

atvažiavęs iš Lenkijos gy- 
dytojas, bet mums didelis 
vargas su juo, nes ne tik 
nekalba nei žodžio lietu- 
viškai, bet ir visai nesu- 

pranta lietuvių kalbos. 
Žmogus tai jau senas: iš jo 
paties lupų girdėjau, kad 

jis jau 52 metus žmones gy- 
dąs. Argi negalėtų čia. ap- 
sigyventi koks lietuvis gy- 
dytojas? Pirma čia buvo 
lietuvis d-ras Merkis. Mes 

juo labai džiaugėmės, nes iš 
lietuvių ir imdavo labai ne- 

brangiai. Bet raguvieciai 
dar nemoka vertinti gydy- 
tojo: susirgus greičiau 
kreipdavosi pas feldšerį ar 

pas žydų, ą nesišaukia tik- 
ro gydytojo pagalbos. 

Anais metais valsčiuje 
per sueigų buvo kalbėta 
valstiečiams, kad pasižadė- 
tų sudėti gydytojui šimtų 
rublių, bet valstiečiai atsi- 
sakė: kąm reikią, girdi ga- 
lįs parsivežti' gydytoją ir iš 
toliau. [(Girdėjau, kad da- 
bar žydeliai neatsisaką duo- 
ti pašalpos, l 

Raguvoje [yra pastatyta 
sopa vakarams rengti. Per- 
nai čia buvo net keletas 

lietuvių vakarų. Geistina 

butų, kad ir šiemet blaivi- 
ninkai surengtų nors vienų 
vakarą. 

Tėvo sūnūs. 

BUDŽIŠKĖS, 
Trakų apskr. 

Rugsėjo 29 dieną buvo 

pas mus šv. Mykolo atlai- 

dai, į kuriuos atvažiavo še-1 

Taipšiandie persistato karo laivas “Maine”, buvęs nugrimzdęs 
uoste. 

Havanos 

ši kunigai: 4 lietuviai ir 2 

lenku. Per pamokslą Se- 

nąją Traką klebonas ap- 
skelbė 40. valandą atlaidus 
ir pranešė, kad antrą atlai- 

dą dieną visos pamaldos 
busiančios lietuviškos, o pa- 
baigoje vėl lenkiškos. Ant- 

rą dieną susirinkę lietuviai 

pagiedojo visas giesmes lie- 

tuviškai. Tai dar pirmą 
kartą Rudziškiu lietuviai 

turėjo pamaldas savo pri- 
gimta kalba. Per ištisus me- 

tus atsitiko nors viena link- 
sma lietuviams diena. Ačiū 
už tai gerbiamajam klebo- 
nui ir tiems, kurie mumis 

rūpinasi. 
Žmonią buvo labai daug 

ir kai-kurie net iš tolimą 
kraštą atvažiavo. 

A. Karpičius. 

VARĖNA, 
Trakų apskr. 

Musų miestelyje be žy- 
dų gyvena ir lietuviai. Pa- 

rapijonįs taippat visi lietu- 
viai, o jei randasi kur-ne- 
kur prie geležinkelio sto- 

ties ar ant linijos lenkiškai 
kalbančių, tai vistiek mo- 

ka jie ir lietuviškai. Baž- 

nyčioje pamaldos atliekai 
mos lietuviškai, bet klebo- 
nas perskaito kas sekmadie- 
nis evangelijų lenkiškai, o 

ketvirtą, sekmadienį pasako 
ir lenkišką pamokslą. Sa- 
koma lenkiškas pamokslas, 
bet nežinia kam: lietuviai 
to nereikalauja, o lenkų čia 
nėra: jei visi lietuviai išei- 

tų iš bažnyčios, tai tuomet 

pasiliktų- tuščia bažnyčia. 
Vieną kartą aš, bevažiuo- 
damas, pakelyje sustojau 
ramstelyje; suskambino 'mi- 
šioms. L 'Aš užėjau bažny- 
čion pasimelstų. 'Mišioms' 
pasibaigus, klebonas, pagie- 
dojęs “Libera”, pradėjo 
“Aniol Pališki”; ilgai lau- 

kus, niekas neatsiliepė, pas- 
kui vargonininkas atatarė 

jam lietuviškai, taip ir pa- 
giedota lietuviškai. Mat, 
tą dieną mišią buvo už- 
pirkta šlėktų, bet jie ma- 

žai temokėjo lenkiškai. 
Parapijoms keleivis. 

GIŽAI, 
Vilkaviškio apskr. 

Šiomis dienomis buvo Gi- 
žų valsčiuje viršaičio rin- 
kimai. Išrinkta Šulinskas iš 
Rudos kaimo; viršaičio pa- 
dėjėju paliktas senasis pa- 
dėjėjas Boršauskas iš Gi-: 
žų kaimo. i 

Prieš renkant kai-kurie 

kandidatai į viršaičius ne- 

sigailėjo magaryčių. 
Kaip girdėti, po rinkimų 

buvę net peštynių tarp rin- 

kėjų. Mat pas mus dar vis 
renkama į viršaičius ponus 
tų, kuris daugiau duoda ma- 

garyčių. Uola. 

RAGUVA, 
Ukmergės apskr. 

Nuo Raguvos miestelio 3 

varste, prie vieškelio, stovi 
sodžius Vėžiškė, kur naktį 
■rugsėjo 25 d. atsitiko ne- 

laimė. Apie 11 vai. išti- 
ko gaisras ūkininko Petro 
Baltušniko gurbuose, ir su- 

degė 9 raguočiai, 11 kiaulių, 
apie 200 žąsų (Baltušnikas 
verčiasi žąsų prekyba) ir 
daržinė su pašaru. U čia 

ugnis persikėlė į Prano ir 
Kazio Trečiokų trobas. Su- 

degė klojimas su visais ja- 
vais, nes dar nieko nebu- 
vo iškulta. Vėtra buvo di- 

delė, tik ačiū dvarininkui 
Kontautui, kuris už 10 vars- 

tų atsiuntė savo ugnege- 
sius; jie tai savo darbštu- 
mu apgynė kitas trobas. 

Peiktina, kad, gaisrui at- 

sitikus, miestelyje niekas 
neskambino varpais, subė- 
gę miestelėnai gal butų ap- 
gynę Trečiokų klojimą. 
Spėjama, kad. kas padegė 
(o gal vagįs, norėdami pa- 
vokti žąsis), nes ūkininko 
Baltušniko šeimynoje nėra 

tokių, kurie rūkytų tabaką. 
Nuostolio apskaitoma 

virš dviejų tūkstančių rub- 
lių. Antė. 

(“Viltis”). 

Iš Londono. 
Nedėlioj 15 d. spalio lai- 

kė savo susirinkimą ben- 
drovė “Birutė”. Susirin- 
kimas atsibuvo lietuvių 
kliu.be su nedideliu žmonių 
skaitliumi. Pirmiausiai 
raštininkas p. Kiulenas 
perskaitė net kokių dvyli- 
ką susirinkimų nutarimų. 
Toliaus kasierius išdavė at- 

skaitą, kiek per bertainį 
metų įplaukė ir kiek kur 
išduota. Atskaitos skaity- 
mas buvo nelabai aiškus ir 

nuobodus, taip, kad sunku 
buvo kas ir įsitėmyti. Kun. 
K. Matulaitis net ir barė 

viršininkus, mokindamas 
kaip gėriau ir supranta- 
miau galima išduoti atskai- 
tas. Nors ir sunku buvo 
kas įsitėmyti, bet rodos jau 
Įietūvių duonos kepykla tu- 
ri savo gryno pelno ar apiė 
50 svarų sterlingų. Šiaip 

ar taip, bet “Birutei” tuo- 
mi kartu sekasi neperkaipj 
nes daug savaičių pasitai- 
ko, kad turi nuostolių, tai 
vėl kurių savaitę šiek-tiek 
atsigriebia. Kaip man ro- 

dos, tai “Birutė” lygiomis 
išeina. Dabar jau bendrovė 
persikėlė į kitus namus, di 
dėsnius ir brangesnius, tat 
ir vėl pasidaugino išlaidos. 
Miltus nutarė ir toliaus ga- 
benti sau iš Rusijos. Susi- 
rinkime buvo ir karštų gin- 
čų, bet vis be jokios nau- 

dos. Atėjo keletas moterė- 

lių rugodamos už neatsa- 
kantį iškepimų duonos, ypa- 
čiai ruginės. Pasibaigfis 
susirinkimui, muzikantai 
griežė, o jaunieji šoko kad 
net svetainės grindįs braš- 
kėjo. Galijotas. 

Iš pirklybos mokyklos 
egzamino. 

— Kur guli sala Java? 
— Nežinau. 
— Na, o ką turime nuo 

Javos? 
— Nežinau. 
— Na, o iškur imame ka- 

vą? 
— Negaliu pasakyti... 
— Delko ? 
— Nes... tai pirklybos 

paslaptis... 

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubiiejinis paveikslas 

KOVA TIES 

ŽALGIRIAIS 

1 

Didumo 14x24 coliai. 
* Šitas paveikslas — tai re- 

tenybė, tai jubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 

kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo- 
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
veikslas išleista turtu ir spau- 
da “Kataliko”. 
Tokio paveikslo niekur nega- 

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks- 
las papuoštų kiekvieno lietu- 
vio namus, o ypatingai, kuo- 
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus. 
faraUnoSa labat pląlil. fertant “Ii- 
tillko" r«d»ltcl|o|«. ant vlatoa, p«- 
valfcalaa letuoĮa tik 25c. 6b prlalan- 
tlmu In hitu* mltatna, 80c. *s«a- 
tania, Imant Saną, nulaldžlamt 60 
nnotlmtla. 

Užsakymus su p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu: 

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan SI., CHICA60, ILL i 


