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•LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

'DRAUGAS" 
ina kasdieną išskyras nedėldieniūs. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $6.00 
Pusei Metą $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai- 
įs skaitosi nuo užsirašymo dienos 
a nuo Naujų Metų. Norint permai- 
rti adresą visada reikia prisiųsti 

senas adresas. Pinigai geriausia 
ųsti išperkant krasoje ar exprese 
Money Ordef" arba jdedant pini- 
is į registruotą laišką. 
"DRAUGAS" PUBL. CO. 

334 So. Oakley A ve., Chicago. 
Tel Roosevelt 7791 

AMERIKOS VALSTYBiy" 
SĄJUNGA, 

Gruodžio 4 d. Wasliingto- 
įaii šaukiama pietinės ir een- 

ralės Amerikos valstybių 
lont'ereneija. Jos tikslas — 

>anaikinti. arba kaip nors nu- 

lipinti kįlaiH'ius valstybių 
arpe nesutikimus. Ypač pie- 
inėj Amerikoj tie nesutikimai 
)iinta. Suprantama, prie kon- 

ereneijos prisidės ir šiaurinė 
Viuerika. 

15 Vrashing'tono pareina ?i- 
.... ...f flt kon- 

vizija i bus įduotas projek- 
as sudaryti Amerikos vals- 
vUin 11vo-fi)_ Tr a- 

jie tą projektą Šiandie palan- 
riai jau atsiliepiama liet val- 

liškose sferose. 
Tokia sąjunga laba* gali- 

na. Ir ji suloštu c! i tiži ai svar- 

)įg, rolę visoj pasaulio politi- 
koj. Juk Europos valstybės 
ungiasi Įvairiais tikslais. Tai 
r Amer'kai laikas pagalvoti 
įpie laimingesne ateitį. 

Kituomet prezidentas Har- 

lingas skelbė, kad jis nere- 

nia Tautų Sąjungos, nes sta- 

•Įs už kitokią sąjungą, už vi- 

•o pasaulio valstybių sąjun- 
gą. 

Taigi, atrodo, kad Amerika 
\r tik neduos pradžios tai nau- 

ai pasaulio valstybių sąjun- 
gai. Xes jei susidarys Ameri- 
cos sąjunga, ji veikiai nustelbs 
Cautu Sąjungą, kuri neatsako 
=avo siekimams. Ideale ta Ši- 
linga buvo žodžiais. Bet dar- 
)ais pasirodė ją valdo keletas 

žmonių, kūne reprezentuoja 
didžiules valstyjbes. Mažosios 

valstybės neturi balso. Pasi- 
tenkina jos tuoini, kg, sako di 
d'žiulės. 

Sakoma, kad tai konferenci- 
jai Washingtone vadovaus 

i \ alstybės sekretorius Hug- 
lies. Tad nuo jo daugiausia 
priklausys sąjungos projektas. 

Įdomių žinių pareina iš Wa- 

shingtono. lWbo departamen- 
tas praneša, kad Suv. Valst. 
nedarbas pragaišo. To negana. 
Kaikuriose valstybėse ir kai- 
kuriose pramonės šakose jau- 
čiamas darbininkų trukumas. 

Visųpimm tniksta amatnin- 

kų. 
Lygiai šiandie darbininkų 

negali prisišaukti ir ūkininkai, 
kurie patys vieni negali apsi- 

| dirbti ateinant žiemai. 
Tik vienų visokios rųšies 

klerku visur yra užtektinas 

skaičius, pažymi Darbo depar- 
! tamentas. Kai kur tos rnšies 

žmonių ir perdaug. 
Kalifornijos valstijoj dir- 

| bančių skaičius yra penkioli- 

j ka nuošimčių didesnis, negu 
pirm vienerių metų. 

Illinois valstijoje darbo s$-; 
1 lygos taip pasigerino, ko ne-! 
| buta per pastaruosius du me- 

j tu. 

I Cbieagoje, Rockforde, Spring-; 
fielde ir Danville neturima pa-; 
kaktinai paprastų darbininkų.1 į 

Rytinėse valstijose tokia pat 
padėti*. Xew York ui triūsia 

paprastu darbininkų. 
Kad nedarbas pasibaigė, sa-j 

ko Darbo departamentas, tai! 
....... 

[geriausiai liudija faktas, jog 
jf?ng£n įiilest'eliu dirbtuvėlėse 
ir įstaigose šiandie pilnai dir- 
bama. 

l)arl)o pasekretorhis Henn- 
ing pažymi: 

"Liepos mėnesį, 1921 m., 

pusšešto miliono žmonių Suv.! 

j Valstijose neturėjo darbo ir | 
užsiėmimo, šiandie tie visi 

į žmonės dirba". 
1 

— Ar vyras turi pasipasa-j 
į koti nariai viską? 

i 
— Negalima. Juk jis turi i 

; dirbti mažiausiai 7 ar 8 va- 

1 landas į dieną. 

LAISVAMANYBĖS KRI- 
TIKA. 

Laisvamanybės principai1 
priešinasi elementarei paty-1 
rai — vakar matėme. Jie tai- 
pat priešgyniauja gyvenimo 
dėsniams. 

Gyvenimo dėsniais vadina- 
me tuos principus ir tas veiks- 
mo metodas, kurių dėka gy- 
venimas tarpsta," klesti. Tie 
dėsniai' pastoviu ir visuotina 

budu, išėmus kaikuriuos atsi- 

tikimus, teikia mums džiaug- 
smo, pasisekimo, garbės, našu- 

mo, pagarbos, visa tai kas su- 

teikia vertybės musii gyveni- 
mui. Jie t rys k a iš žmogaus 
prigimties ir kuriuos pats gy- 
venimas pareiškia. Taigi, at- 

metus prietarus j šalį, gyve- 

nimo dėsniai šaukiasi sau' 
tarnybos, o ne gyvenimo kurs 
merdi ir nyksta neprisilai- 
kant jo dėsnių. Visos profesi- 
jos ir pašaukimai rodo užda- 
vinius kurtėms privalu tik tar- 

nauti: prezidentai, ministeriai, 
visi kurie vartoja visuomeni- 

nio autoriteto (valdžios) va- 

dinasi tautos tarnai ir tame 

jų garbė. Kuomet aukojamasi 
ir mirštama del kilnaus tiks- 

lo, vadinama tuos vyrus — -di 

dvyriais, karžygiais. Drąsuolis 
kurs puola pavojun, kurs rizi- 

kuoja gyvybę, kurs drįsta žvel- 

gti mirties akysna, gali bu1i 

herojus — didvyris ir išdidus 
niekšas. Tai kuo skiriasi vie- 
nas nuo kito, yra tai kad iš-, 
(iidus niekšas kovoja už savo 

interesus, gi .didvyris už tuos 

idealus kurie jį prašoka. Vi- 

suotinoji sąžinė pripažįsta tą 
skirtumu: vienam ji skiria lau- 
ru vainiką, kitam, kartuves. 

Taigi tai kas duoda asmeniui 

vertybės, nėra panaudotos e 

nergijos kiekybė, bet tikslas 
— obiektas stovįs aukščiaus 

jo, o kuriam jis tarnauja. Drą 
*a, tvirtybė, entuziazmas, visa 

tai ko asmuo pasisemia iš sa- 

vo sielos gelmių, yra galuti- 
nai Įvertinaina sulvg išorinės 
normos. Galutinai ši išorinė, u 

žu asmens stovintis saikas, 
teikia asmeniui vertybės. 

Laisvamanybės šalininkai, 
net ir didžiausi laisvamanybės 
idealo fanatikai privalo tai 

atsiminti. Kuomet jie giria sa- 

vo draugus, juos sveikina, ne 

dėlto kad Jie jų plauko (žmo- 

nės, bet dėlto kad jie pasiau- 
kojo Respublikai, Demokraty- 
bei, Tiesai, Teisybei, Mokslui 
ir t. t. Nieks nedrįsta girti as- 

menį kurs tik sau gyveno, sa- 

vo asmens laisve rūpinosi. 
Toks yra gyvenimo dėsnis. 

Gi tokį doros dėsnių kodek- 

są, skelbia Evangelija. Tasai, 
kurs vadinosį Gyvenimu ir 

kurs buvo gyvybės Viešpats, 
nesiliovė nuolat kartojęs: 
" Nesirūpinkite savimi. Ieško- 
kite pirmiausiai Dievo teisin- 

gumo, gi likusio jus su kaupu 
turėsite... Jeigu norite įgyti 
tobulu gyvenimą, parduokite 
ką turite ir duokite neturtė- 
liams... Tas kurs praranda sa- 

vo sielą del manęs, tas ją iš- 

gelbėjo ''... Visą Mokytojaus 
mokslą galima keliais žodžiais 

aptarti: " Užsimirskite save 

del Dievo ir del artimo". 
Šit ko šaukiasi žmogaus sie- 

la savo. giliausiuose troški- 
muose. Išalkusi laimės, ji yra 
sąmoninga savo troškimo; pa- 

slaptingas nujautimas jai kal- 

ba kad ji negali rasti laimės 

savyje. Tai ko aš noriu, tai 
bendradarbiauti tam kas ma- 

ne pergyvens, kas paliks ma- 

no gyvybės pėdsakus. 
Visi įžymių veikalų autoriai, 

gilus observatorijų nuolat kar- 

toja, kad anaiptol ne sau pri- 
klausyti, laisvo elgimosi pri- 
silaikyti, bet save užmiršti ir 

norint palikti didvyriu, rei- 

kia, anot vieno rašytojo "sai- 
kuoti tai kas galima, ne su 

lyg1 to ko norima, bet sulyg 
to ko norima didesnio už sa- 

ve". 

Tuo t arpu laisvamaniu išma- 
nymu, žmogus turi buti lais- 

* » 

vas ir savo mintyse ir savo 

pasielgimu, dora, o net ir pats 
sau doros sa~ikq, nustatyti'. 

Visa tai kaip matome prieš- 
gyniauja gyveninio pastoviems 
dėsniams. 

STjNUS. — Mamyte, kaip 
tėvuks pažino tave? 

OOTTNA. — *Vienq, .dieni}- 
! aš įkritau į vandenį ir jis į- 
štoko ir išgelbėjo mane. 

I SUNUS .(susimąstys). 
i Keista. Jis nenori mane pra- 
! molcĄ-ti plaukti. 

t. L. D. K, MOTERĮI Sį-1 
JUNGOS VIII SEIMO PRO- 
TOKOLO PASISUK 
Seimai ir jų protokolai su- 

paižindina mumis su organiza- 
cijos darbuote, dvasia, jos lai- 

mėjimais bei nepasisekimais. 
"Moterų Dirvos" No. 9 skel- 
bia Seimo protokolą,. Protoko- 
las ilgeliausias, net devyni 
spauzdinto rašto puslapiai'. Sei 
mo raštininkė bent tris dienas 

ji rašė, prakaitavo, dailino. 
✓ 

Kalbant apie protokolo for- 

mą, tenka pažymėti', kad jis 
labai rūpestingai surašytas, 
kaip aplamai, tik moterys su- 

geba, su visomis smulkmeno- 
mis. 

Įdomumu jis neįdomus, 
kaip ir aplamai visi seimų pro- 
tokolai1. Paprasta, aptrinta, 
nudėvėta Seimo tvarka, daž- 
nai labai įkyri ir nepakenčia- 
ma. Didelis ceremonialas, Sei- 
mo valdininkų nemažesnė ar- 

mija,nors ir lankstus aparatas. 
Regis, su tokia stipria maši- 
na galima butų labiaus už di- 

džiausią vokiečių anuotą 
"Berta" sudundėti ir pajudin- 
ti žemo. 

7TT. 1 /1 J -ITT 
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tai: pasiguodžiama, nusis- 

kundžiama, gera valia parodo- 
ma, atsiprašoma, pagiriama, 
rankomis paplojama, ir rapor- 
tai priimti. Net ir tikrai apsi- 
leidusiems Centro V-bos ir ;• 

vairių Seimo išrinktų komisijų 
nariams—ėms dovanojama, 
atleidžiama, nes Seimas juk 
aukščiausia gailestingumo in- 

stancija. 
Ta pastaba taikoma visiems 

Seimams bei jų protokolams. 
Prašoma neįsižeisti. Kelis kar- 
tus paseimavus, ši technikinė 
Seimo dalis nors didinga, bet 
mažiau įdomi. 

Iš C. Valdybos narių ra- 

portų matome, kad pirminin- 
kės daug pasidarbuota. Jos 
net 29 prakalbos pasakyta.; 
Raštininkės biudžetas rodo 

$11,993,21 įeigų ir $10,17S.02 
išeigų, subalansavus turinti iž- 
de $11,832.10. Naujų narių į- 
s i rašė 213, viso yra 1939 na- 

rės. — Iždininkė tvirtina raš- 
tininkės raportą. 

Sprendžiapt iš raportų, Mot 
S. tvirtai stovi ir jos ūkis 

progresuoja. 
Stoja darban įnešimų komi- 

sija. Jų beveik du tuzinai,-nes 
23. Įnešimai ir nutarimai rodo 

organizacijos krypsnį. Didžiu- 
ma įnešimų liečia finansinę 
sąjungos pusę. Sakytumei, tai 

biznierių, o ne moterų Seimas. 
Tiesa, M. S. yra ne tik idėjinė 
organiz., bet taipat ir palai- 
pinė organiz. 

Įnešimais besiremiantį rei- 
kia manyti, kad pagrindinė 
Seimo mintis — finansiniai 

sustiprinti M. S. Jeigu taip, tai 

Seimas atsiekė savo tikslų. 
Bet vistik gaila, kad mote- 

rys aplenkė savo idėjinius už- 
davinius. Juk jų jautrioji sie- 

ja greičiaus pagauna visus 

musų visuomenės sielvartus, 
jos akylos ir geriaus pamato 
gyvenimo žaizdas. Siaučia mū- 

sų tarpe divorsų epidemija, 
trūksta draugijiniai — socia- 
liai ryšiai, skęsta broliai ir 

seserys ir net vaikai ištautė- 

jimo ir girtuoklybės bangose, 
blanksta tikybiniai įsitikini- 
mai, nyksta santykiai su užju- 
rio idėjos sųjungietėmis ir 't.t. 
Apie tuos ir kitus uždavinius 

nutylėta, ar tik puse lupų pri- 
siminta, Sakau gaila, nes mo- 

terų įtekmė* čia neabejotina. 
i.v sprendžiamoji. 

Vel, jeigu moterys butų ti- 

krai nenusimancios — dova- 

notina, bet Seimo sąstatas ro- 

do jas susivažiavus gabiausias, 
savo inteligencija pirmenybę 
turint. Nežinia kno butų gali- 
ma jas pateisinti, nebent tuo, 
kad ateinančiais metais jos pa- 

pildys šiandien klykiančias 
spragas. •'' 

Iš 1 rezoliucijų svarbesnės 
\ »; /' » -v •: 

šios: -*.«> 

1. dėjimos prie vajaus ren- 

giamo šv. Kazimiero dienoje 
šv. Kaz. Vienuolyno naudai. 

2. atkreipimas Federacijos 
domės į nepripažinimu, teisių 
moterims, nes Fed. C-ro V- 

hoje moterų, atstovės nesą. 
Del pastarosios Imtų galima 

pasiginčyti, nes tikrai žinoma, 
kad Federacija Mot. Sąj. ne- 

ignoruoja. Jeigu jų nėra V-bo- 

je, jos turi įeiti sulyg naujų 
Fed. C-ro V-bos atmainų. Pa- 

6 

žiūrėsime • kaip moterys bran- 

gina savo teises, o kas igno- 
ruoja Federaciją! Tiek to, gin- 
čų nevarinėsinie, nes Feder. ir 

M. S-ga yjra giliausiai įsitiki- 
nę, kad vieni kitų neignoruo- 
ja, priešingai, vieni kitus la- 

bai nuoširdžiai remia. 

C-ro V-ba, jau regis, ta pati 
ką ir pernai; dv. vadas kun. 

M. J. Urbonas: pirm. M. Jo- 

kubaitė, vice-pirm. B. Vaške- 

vičiutė, rast. M. Vaičiūnienė, 
ižd. M. Brenzaitė, iždo glob. 
M. Ivizlaitienė ir B. Dauman- 

taitė, ''Moterų Dirvos'' re- 

dakt. A. Nausėdienė. 
C-ro V-bos pastovumas, yra 

geriausia M. S-gos augimo ir 

tarpimo žymė. Neabejojame, 
kad M. S-ga nuties savo sky- 
riais visas lietuvių kolonijas 
Amerikoje. Jų pastangoms nė- 

ra kliūčių, jų pasišventimui 
nėra ribų. Dieve padėk f 

"ADDISON" LIGA. 

Nei viena šalis, nei viena 

tauta, nei viena lytis, nei vie- 
nos spalvos žmogus nėra liuo- 

bas nuo džiovos. Nei vienas 

lamo sąnarys, nei viena kuno 

dalis neliuosa nuo džiovos. 

Kaulų džiova visai kitokia sa- 

vo apsireiškimu nuo plaučių, 
odos arba smegenų džiovos. 

Thomas Addison buvo ang- 
las žemininkas, mokytojas, 
studentas ir ligų žinovas ge- 
nijus ir per metus 'darė viso- 
kius patėmijimus pakol jis su- 

rado, jog džiova yra šaknis 

ligos, kuri dabar vadinama jo 
vardu. 

"Addison" liga tai adrenalų 
džiova, Adrenalai vra maži or- 7 * 

ganai virš inkstų. Liga pažy- 
mėta su1 didžiausiu parbloški- 
mu, k^&jor stoka, odos tamsu- 
mu ir mirtis. /Grali buti ir kiti 

apsireiškimai bet silpnumas, 
mažakraujystė ir odos tamsu- 
mas svarbiausi. ,, 

Pasiryžimas, kuris pažymi 
Addisono pastangas sekti ligą 
iki jos pradžios, yra svarbus 

žingsnis dvidešimto amžiaus 
medicinos. 

Addisonas gimė bal. mėn. 
1793 m. ir mirė nuo sniegenų 
ligos birž. 29 d., 1860 m. 

Foreigu Languagc Infonrfation Service* 

Žymią dalįfcdarbo ant ser- 

jų ūkių atlieka moterys. 

A. Rimanto. ! 

KM!m LAIDOTUVĖS. | 
(15 1S63 111. sukilimo Žemaičiuose). 

I 

Tur but nėra Lietuvoj žemės sklype- 
io, kuris nebūti] jos sūnų krauju laisty- 

mas? Niovė musų kraštu baisus vokiečiai 

uyžeivlui. Amžius skaudė gudas Tuda- 
us — dėjo mums •sunku verguvės jungą. 
Siurbė mus kraują lenkas suktasis — ir da 
j&r Lietuvą pagrobti tyko. Bet lietuvis 
aria: "Laisvas gimiau, laisvas is numir- 
siu". Ir už savo šventą teisę — tėvų že- 
nės laisvę jau amžius kovoja. 

Į nepriklausomybę einame ne rožėmis, 
iet erškėčiais klotais takais. Tais takais 
)ina tautos didvvriai ir už brangia lais- 

• o c 

v*ę savo galvas deda. Žuvusių vieton sto- 

'H nauji — kovotojų eiies pikio. Musų 
— didvyrių kapas; ilsis jų kūnai 

msrvnj L-otuvos žemelėj, o vėlės nukilo 

šešėlių pasaulin Amžinybės daržan. Bt>t 

.iaug tų didvyrių sušalo Sibiro snieguose, 
iaug jų žuvo Turkestano tyruose. Pik- 
tasis priešas jų kapus naikino — arkliais! 
nindė, su žemė lygino. Senoji lietuvė i 

orangaus kapo neužmiršo; geltonplaukė i 

ietuvaitė ji daina dainuos!.. Ir įspindus 
aisvės saulei mes tuos kapus radom! At- 
simename .didvyrius, juos pagerbti 1110- 

xam! 

Ir senieji Žemaičių Telšiai turi savų- 

jų laisvės kovotojų. Jų vardai aukštai su- 

rišti su mtfsų gyventais verguvės laikais 
ir amžiams Įrašyti prastuolių žemaičių šir- 

dyse. Neturiu omenyj tų mūsų krašto sū- 

nų, kur dabar už laisvę kraują, lieja, bet. 

atsiminsiu tuos, kur jos vardų pakėlė 
tuomet, kada Lietuvoj niauri naktis vieš- 

patavo ir plėšrus erelis jos širdį geleži- 
niais nagais draskė. 

Šių mętų liepos mėn. 17 dien. Tei- 
siuose iškilmingai laidota 1863 m. sukili- 
me žuvę kunigai Izidorius Noreika ir 
Antanas Gargasas. Abu jiedu tais pa- 
čiais metais sušaudyta rusų Telšiuose. Į- 
nirtę kazokai neatidavė nelaimingųjų 
žmonėms katalikiškai palaidoti, bet paka- 
sė ten pat ganyklose, kur sušaudė. Žuvu- 

sieji tebebuvo gyvi žmonių atmintyje. 
Daugelio senelių dar net kapai atpažinta. 
Bet rusų metu apie nužudytųjų palaido- 
jimų negalima buvo neįmanyti. Okupavus 
Lietuvą vokiečiams imta drąsiau apie žu- 
vusiuosius kalbėti, raginta jie iškasti ir 

palaidoti .Kiti' net pasakojo ir tvirtino, kad 

sušaudytųjų kūnai esų iš tos vietos pa- 

vogti ir nežinia kur padėti'. Taip visa iki 
šiol ir susitęsė. 

Bet galų gale susikurė tam reikalui 
komitetas iš 8 žmonių: Kun. Korzono, Mi- 

levičiaus, Goelčlnerlo, Griciaus, Mineikos, 
"Minioto, Prišginto, ir Grakausko. 15 lie- 

pos pabandyta nužudytųjų ieškoti. Žmonių 

nurodymais tuojau atsekta kapo vieta ir 
}>e didelio vargo iškasta lavonai. Nežiu- 
rint to. kad kūnai jau ilgus metus gulė- 
jo žemėje, vis tik dar nesutrunėję, apy- 
sveiki išlikę. Atkasus dar buvo matyti dra- 

panos, avalinės, stulos šmočiukų — net 

griautys (skeletai) nesugriuvę. Abu la- 
vonu rusai buvo apipylę kalkėmis, kad 
greičiai* sunyktų. Vienos griautys visus 
nustebino savo nepaprastu didumu, tai, 
matyt, buta stipraus augaloto vyro. Žmo- 

nių pasakojimais tos griautys turėtų buii 
kun. J. Noreikos, nes jis buvęs aukštos 
stovylos, drūtas-ir nepaprasto stiprumo. 
Anlrojo žuvusiųjų, kun. Gargaso, liekanos 
labiau sunykę, kaulai pajuodavę nuo kal- 

kių. / 

Iškastuosius karstuose ten pat pašar- 
vojo. Vieta gražiai' papuošta vainikais. Su- 
sirinkusi gausinga žmonių minia visų 
naktį budėjo. Galingos giesmės aidas ky- 
la erdvės platybėm Dievobaiminga minia 
meldžia Aukščiausi už vėles savo brangių- 
jų. Rytojaus dieną (16 liepos) vakare 
karstai iškilnynga procesija atlydėta baž- 

nyčiom Vietos klebonas dekanas kun. Kor- 

zonas pasakė pamokslų ir trumpais bruo- 
žais nupasakojo žuvusiųjų gyvenimų. 18 

liepos atlaikyta už mirusius gedulingos pa- 
maldos, o kun. J. Dagilio pasakyta pri- 
tinkamas pamokslas. Ne vienam nuriedėjo 
.graudi ararėlė, atsiminus sunkias tėvy- 
nės dienas ir tuos kovotojus, ktr tiek 

kraujo liejo. Širdis dogo kerštu piktajam 
gudui', kur amžius mus (žudė! Palaidota 
žuvusieji parapijos bažnyčios šventorių* 
jo. Kapas gražiai aptaisytas, apsodintas 
gėlėmis ir gausingai' žmonių lankomas. 

'Žadama statyti akmeninis paminklas, tam 
komiteto renkama aukos. 

II 

Manau, kad skaįt^tojui bus įdomu 
išgirsti keli tų žmonių gyveninio metmens 
ir dalyvavimas sukilime. Taigi, ir nupasa- 
koju kas sekėsi išgirsti1, sužinoti. 

Kun. J. Noreika gimė 1817 m. mažo- 
je bajorų šeimoje Šiaulių apsk. Išėjęs. 
Varnių dvasinę seminariją, 1844 m. įšven- 
tintas kunigu. Vikaravęs Alsėdžiuose, Ga- 
dunave, Mogėdyje, Tirkšliuose ir kt. Bu- 

vęs karšto budo — sangvinikas, augalo- 
tas, petingas, stiprus. Su klebonais, nieku 
budu nesugyvendavęs ir del to nuolat kil- 
nojęsis iš vienos vietos kiton. Pagalios 
1862 m. buvęs nukeltas į Gargždus altaris- 
tų. 

1863 m. ir Žemaičiuose įsidegė suki- 
limas. Prasidėjo judėjimas prieš valdžią 
— norėta rusai išvyti. Krašte ėmė kurfis 
sukilėlių būriai. Kun. Noreika stojo pir- 
mon kovotojų eilėn ir ne kapelionu, bet 

paprastu eiliniu kareiviu. Iš pradžių jis pri 
stojęs prie sukilėlių būrio vedamo S. Gras- 
s'o iš Žemalės (miestelis Žemaičiuose). Ta- 
sai būrys sukinėjęsis vijoje Telšių apsk.; 

bet mūšių su rusais vęngdavęs. Paskui 
jau susidėjęs su kitu "buriu ir perėjęs Jab- 
lonovskio vadovybei Naujasis vadas atvi- 
ron kovon stoti taip pat nesiryžęs, o tik 
rūpinęsis didinti pajėgas. Karštuolis kun. 
Noreika neatidėliojant reikalavęs mūšio, 
bet vadai- griežtai atsisakę. Tada kun. " 

Noreika įtaręs juos išdavimu ir kartu su 

savo draugu Vilkaneckiu pasišalinę iš to 

būrio, manydami sudaryti kitę. Apsisto- 
ję j 19 Mosėdžio parapijoj Vabalių sodžiu- 
je prie Vilkaneckio. tėvo. Skuode tuomet 
stovėję rusų kazt*kai. Jų vadas kapitonas 
Sevčenko kokiu lai budu sužinojęs apie 
tuos sukilėlius ir su kazokais išsirengęs 
paimti. Atvykę į sodžių pareikalavę de- 
šimtininko Untulio nuvesti pas Vilkanec- 
kį. Dešimtininkas turėjęs vesti, bet norė- 
damas Vilkaneckį išgelbėti su kazokais į- 
ėjęs ne prie Vilkaneckio, o prie jo prieši- 
ninkėje gyvenančio nuoąiininko. Nelaimei 
Vilkaneckis pasitaikęs tenai įeiti1 ir rusai 
jį suėmę. Kun. ^oreika iš kafžin kur grį- 
žęs namo, bet pamatęs kazokus ė- 

męs įbėgti. Rusai raiti jipasivįję ir suga- 
vę; vienas jam net ausį Kardu perkirtęs. 
Abu paimtuosius nuvežę į Skuodą. Po po- 

l. ros dienų kun. Noreikų išvežę į Telšius 
kalėj i man, o Vilkaneckis buvęs ištremtas 
Sibiran ir ten miręs. Ilgai varginę kalėji- 
me rusai kun. Noreiką nuteisė sušaudyti. 

(Bus daugiau) 
V 


