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„Št jis tave man, taßyf: Ißganyti, Pafkwieftie: 
jie ant  Aminėlio MBafarienės.“ Apr. Jon 19, 9, 
„Ne mylefit Smietą ney fa8 Siete pra, Sep faš 

“ Gmietą mp, tame nera Tėmo Meilę. Nes miflab, 
"fa6 Smiete pra, butent Runo Pageibimas, @ ХЫ 

_| Bageibimaš, ir Pafididziawimas Sywafjczio ne B 
| Sėmo, bet i Emieto pra. Ir Swietas fugaißta, fır 
famo Bageibimu, bet faš Diewo Wale baro, ia8 рай- 
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„y Tieft amzinay. Amen. 1. Зопо 2, 15 — 17. 
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| Jono Apreißfimas. Gromata Surinfimui 

Tyatyroje. 
Berff 2, 18— 29. 

bi Berftm. 26. „Ras pergal ben [aifo mano Bars 
|buš iii Galui, tam düfiu MBalę ant Pagonü,“ 

—_ Romoti, o ne tingėti, tai mums yaliepta. Mufiü 
mi Miekpatė patš macnuš Karzygy8 budams$ ne nor ant 

Bateifaujancgiė ponamoti. 868 mujū Meprieteliei ix 
ard faip wiernay, Кар мер mums prieš jūš Eomoti 

teifia, tan jau andbap girbėjom. = Tift tief Bicgion bar 
и teif primšti, fab ne gana tift MBalanbėlę arba ir feli8 
imi Metus fomojus, bet ta Roma tur eiti Ё Galui pars 

Vėjus, ii Įiebpatė ant fief mieno fawo Rateimjo ip= 
taręš: „Wadinfk Darbininfą it būf jam jo Alga!“ 
arba ifi ta Monna parėjufi, furioje tu fu jamo Bono 
Зёзаи8 Zodziu fafęė budama: „Atlifta!“ galėji i bi 

” beję Dangaus Swetlyczig įžengti it ju Sprinftaifieis 
už Aminčlio Stalo fėjtis prie bibgiojės Wakarienes, 

te Tangi miernės Kdwos reif ifi Galui. Bet tam, furg šfi 
jie! Galo bus ištrimoję, WießpatS, ir brangia Alga robo. 

Afe fašgi ben Gita Alga, Furi miernamjam pers 
galincziam Rrifgcgioniui žadama? irgi at fa Iß mufü 
faba butu meilpjęs Tale ant Ragoni gauti? Tacziau 
babofim. Mons Diena Žmogų + famo Beida, ne ant 
Mergytės Bet ant Ronpjtės futweres, ir jė ant Žemės 
ftate8, jeib jis ant mijo Sutwerimo  ponamotu, 

   
   

    

  

1. Mo; 1, 26. MNobš Žmonii Giminė bitą. Ponpitę 

iš Daliės pametė per Griefą. Ale potam pats Ponaš 

Sėjuš Samienfiems atfifartüdams pra Dar Glomnejni 
Bonamojimą 3ade&je8S. Nėja jie gauję fėbėti ant DMN= 
Tifa Krafiū ir  jubpti dwylika Giminiu Izraeliv. 
Matt. 19, 28. Lengwaßirdingiemfiem8 Žeme į Das 
Ipfuš prijuloma, Datt. 5, 5., o Wierniemfiem8, Кар 
jie buję ant Daugio Ratyti, Matt. 25, 21., beje fad 
jie gauję Waldzig ant Daug Miejtū. Lu. 19, 17. 
Dgi galiaufiep me8 cia ir bar to galim atfiminti, fą 
bw. Apažtalė Tomis Rurintijomamė primena табу= 
bam8: „Jr ne žinote, fab Szwentiejie Swietg fudvy8? 
Ar ne žinote, fab me8 ant Angėli Sudg laifyjim ?“ 
1. Ror. 6, 2. 3. Tangi Bonnie bey Sudas Szwen- 
tiemjiemė, furie wiernap ir pergalčtinan fomoja # Galo 

iš Tiefjos bus būta. Rofia aufžta ir brangi ВНа 
Domana, tai mum8 raft Wießpatie8  Meilingumas 
firam Gyfiui melps apmafyti. Zam Tarpe tift n'už= 
mirgfim it ne mengfim Fomoti, pergalėti it MBieppatičė 
Darbus laifyti jū ilgiauš jū mierniaus. Amen, 

Iß Paryzo 
bar miš tofios Bjaurybeš pajafojamos, fad Szirdis 
fratoš. Birmoje Sefminii Szwentėje mums Bažnys 
cziofe Apfilanfymo Gmentofės Dmajės befimeldžiant 
tenay peflipfoji Dmaje fawo  išgajtingaji Darbą bai= 
fiaufiofios Nazbajytės it išgatingiaufiū Ipvufnjimi 

mare, taipo, fab Welnia$ gerejnio Džiaugjmo ne ga- 
1&jo aptureti. Meš jau apie tai Niefo ne norim fal 
Bėti, fab tenap nantiniame Kare Francuzat Francuzu8s, 
Broliei Broliuš žudė, ale Sziurpuliei per Runa eit, 

Pfaitant, ju fofia Baijybe toftai nujidame. Maižtininfai 

bumo Daugybė ан Boni, o tarp tujū ir pati 

wpriaujiji Barngo Miefto Ert8 - Wrfkupz Marbu Dar 

bon faip ir ne menfą Sfaitliu Runigū, furie jū MBei- 

fimą ne pagėtamo & Хаг та imetę, MBerjaljipfiamė 

fafpdami, fab jie tūfius žubyję, faip ое jie patirję, 

fab fa8 fugautujü Maißtininfü bujęš žudntaš, ale 

Ierfaljipfiei to Grumzdimo n'atbobami žudė Daugumą



Eugautujė Maiptininti be Bromės, be Damabo Ir 

apfiėjo ju jeiš i5 Dalies ne Кр [ Žmonėmis bet 
faip fır Zwerimis. 

Tat patirdami Maißtininkat Dave Taip jie grumzde 

buwo. Šie £ Ufftatus Kalejime XIaifomüfiug Bonus 

wis po pentis ip Kalejimo- ifwede ir ant Pleciaus 

prie Muno # Eilę fuftate nußowe. O Tab ta @ЦЕ 

nutazbajauta bumo, tay fiti penti gawo iš Kalėjimo ant 
Nuzudyazo eiti ir taip mis toliaus 1В о[ 60 ат 

dar daugiaus Pamonais gulėjo. Kaip Leitmons, Eurjai 

ju Gauja Macijonalgardzii ta Nazbajyftę ifprolyti 
norėdams pas Nalėjimą atėjo iv Kalėjimo Uzweizdui 
fawo ппа ща ĮSyrejniuji  Baliepimą parode, ta) 
Užmeizdas fiet  tief  minfitejuiės Szirdies budams 
jam Kalėjimo Duris atverti ne norėjo, @е ®е 
mons jt už tą Pafiprießyjima tūjau ant Vietos пце 
Raubino, 

MNpfinirtimas prieß Kite fitą tarp Karaujanczujü 
buvo wißfalbetinay didelis. Szitame Maißte buwo 
Nepafiturintiejie mijofiomis nelabonus Walnujü Kal- 
bomis prieš Bafituvincgiūfius ifirßinti, o matydami, Ead 
jie Romoje pražaidę, ir numanydanıt,  fad jie už ВНа 
Maißta Smercziu Eoramott buję, tap jie galiaujie žudė 
fa jie titt iß Tavo Prießininku priėjo ir norėjo pirm- 
eng žo jamo  Neprieteliu  Manfas  ifliumę, pirms 
jaufie> miją Paryzo Dieta Ypacziey Bagogžiū ben 

" Aufžtuji puifiūfius Butus ir Palogius & Puftyne 
pawerfti, mijuv Kelnores, Gtlepus, Gtubas it t. t. 
Betrolije it Parakır pripildvdamt ir ilgais — й 
Szniurai$ ujdegdami, . Durnianfiey ßitame Kare, 
ale yYpacziey Uždegimo Darbe, fiaute Moteres, nėja 
Hrancuzu Mioteriktojes, tad jos Reržte uffidegujioš, 
эца а1р Eotios ZwieryS ir daug Daugiaus už ĮSyrus. 
Kad fofs Neprieteliū į tohiės Moteriptės Ranfas itlinvo, 
tap tas ney jokios Malonės ne табо; ji jė nužudė ir 
jįė fone Drajfpte [udrajte. 

Ale ir Pergaletojei Werfaljipkiei prieß Maižtinin= 
tus baifingianfiey ifilirgine budami, jūs žudė, fur jie 
jūs tift priėjo, ney Moteriü ne HacziedyDdami. Tift tada, 
fao Pulfas Sugautujė per Didelis v0bė8, tan tie tape 
falin & Ralėjimą ant Bromės palvejti. Upe Seine 
(ištart Gične) bumo pilna Ramonė, IG wiend8 ае 
nyczi08 tape 9 Wezimat атопй Galit gabenti. Szeip 
tape, fur Фатопй Krumos ant Ulycziü gulėjo, cepat 
ant Įietės didelios Dūbės išfajtos, Namonai + tajes 
fumefti, Zemėmis apžarjiyti it ta Wieta galiaujiep fır 
fita Ulyczios Zeme įjulnginta.  Mijlyjama, fad Lawo- 
nams Ulycziofe pırwant Paryzo Miefte ip to Dar galėję 
Marat pajtoti. Ale jan gana ат Kartui apie Bitg 
Bjaurybe pafakojus, :   
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Paryzo Durnawimas. 

(Dar pirm Paryzo Zėmimo furaßyta.) 

Tas Biofe Dienofe tof8 didis paftojo, Fad jau bangu ranz 

das, ir tift Flaujyties, faš ten miflab nujidūda, Ant wieno | 

Pleciaus (wadinamo Wangdom) įtomėjo puifuš mati= 

niš it [abap brangus Atminties Stulpas, furjai pir“ 

mamjam Francuzu Giecorui Napoleonui ant Garbės 

6ey Baminčlui baugeropu jo Blomingu Laimėjimų pa= 

ftatptaš bumo. Ant Galonie8 pio 130 autžtojo, įaurai 

Marpnpeziei prilygftancziojo Stulpo ftomėjo ano ее 

coriauš nulčtajis mariniš Abrogaš; о 9На tą Buda- 

wone buwo ant puifiep išmūrytos Kojos attiejta. Jie 

fenep dabar Paryzo rauboniejie Gocijal= Demofratai 

5ep jū fauczianti TBaložia pafimiflyjo, аб bi3 puifujiš 

Atminties Benflas turiė tapti nugriautas. D fodel? 

I6 IVapyfantos prieš Napolčonus, Eurie Arancuzije # 

dideli Targa bey Giedą ėja nugramgdinę. — Beje, 

fad й8 ра о8 Rapolėonas prieš muš pradėtaji 

Karą butu laimėjęš, tai jo ciecorifojė Rraje wel iß 

Naujo butu padriūtinta tapuji; ale fadangi jam 

Giliufia ne prififreipe, tap jiš n'apfencgiamaš pajiojo 

ir bėgti turėjo. D tas Napfentimaš Dabar nutenĖ ir 

ii pirmojo Napoleono, todel MApmertimas ano Marino 

Stulpo tapė fudumtas. D iš Ziejos, 16taji Meijė 

ir turėjo ta puifioji Bubamone Бер Miefto Grožybe | 

per Nanka8 ana Netifeliū pulti. Kitur wifur 106 

Zmone8 fawo Zeme8 apturetaje SGarbe pagirti ir 

fitiem8 iBgirti, ale Paryziffiei ta ipuiečin ben ibpeif ir 

tūmi jame patys [mg Purmai8 apfidrabjto. — Bras 

bžioje jie jubūmę bumo, ta Bubamone Gtufieis nu= | 

griauti, ale mienš Galmėcgus apfiėme, ję ant Žmoniū 

didžio Palinffminojimo wien Syfiu parmerjti o ата 

taip Damadyti, fad gale neyjofė Baipfadyjimė ne nu= 

Пойт, Šeib mirfianti Buvamone ne i Stuf- Stutelius 

įulafiotu, it jeib po Gajū išmurptofios Randenė bey 

Gruti Tefmės Wigruti, bumo ant Ulyczio8 . ftora 

Karta Szaudır ben Mela pafreifta tapuji. Diena ir 

Nafkti dirbdo 16 Darbininfa, УЙ 1В 108 Pujes Mūro 

išpjaubami, ant furioš Stulpas wirfži turėjo. Botam, 

MWirwes fiprey itempus, Kinffmay fußufo moni Зща |, 

fai: „Sau mirt!“ ir po Eefeta Afies Mirjniū gulėjo I; 

puifioji Bubamone i fofiuš 4 Stufius įutrūfufi ant 

Meßlik. Nūg Napolčono Pawidalo Galma  biimo 

nulčfuji. Bjaurey Fieifdami ir bluzuydami, Eiti dainos |; 

bami # Mapoleono fugabintaji Abroza für Rojomis |; 

pajpyvė. | Gfaitlug išmintingejni Birgeliū įufitaręš ir 

durnojancztei Waldziai  pufantro Milijono Franfü už 
: Ц 

GBlaifymą Bio puifiojo Atminties Zenflo [и!е8 bumo, 

tacziau noprojnap; Durnpjte turėjo Tainėti. 35 Bario 

fugriautojo Stulpo Eetanti parygišfoji Waldzia Binins: 

guš faldinti, tobel ne bumo Male, fofi mažą Stufe- 
fufą nutriūfufio Mario palinepti. — 

  
 



"dradėjo Francuzai, 
Jiti jū baifingūji Razbajyfcziü gedetis. 

"bodpti norėdami, 
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Ale tai bar ne gana. Szendieniffoji wyriaufoji 
Baliva mijos Trancuzijos pra, faip žinot, fenafiš 
Ebiers- (Tjev8), furė раг ор Waldzia per [amo 
idžiaujojė NReprieteli Taifo. — © 1В Rerbto prieb Bi 
enajė Ąšoną, niefaip fitaip jė žveifti ne galėdama, ji 
o Nauba, Barpge ejancgėję pafijamino 0 paffun jo 

Juifūjė Butą pargraubino. 

Birm mažnen 80 DMeti, faip Barnze taipjau baijus 

Durnamimas, ale bar bjaurefnis, pafilęš bio, nugude 
Šrancugai Sanuarijaus Menefije Mete 1793 įamo 
Rarafu £ubmifi Szepoliftaji, o ne po Šlgo ir Karas 
впе, jo Šiūpėne, per Nanfas Bndelio. &ар po 
Nera bis neįmietišfajis Rarjas ben Sujuvimas nutpfo, 

o ppaczien Paryzo Žmones Del 
Ewmietui pa= 

fab jie fır tais, fuvie Raraliaus bey 

 Karalėnės Žudymo fu baifingu Nefamimai praße bumo, 
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Е щи Demofratū,  Zelifs Byat wadinam8 , 

t ju jė SBpromyjimaiš nep jofio Darbo ne nort 
urėti, pabubamobino Barpzipfiei ant t08 MBietoš, fur 

№ата[и8 ben Raralėne palaidoti gul, Dieno Namus 
t toję Derėjimo Bažnptele praminė. „Ra mifly8s 
Šu nu muju, fad mes Qudwikfio Bazjuyczia czion 
e ftomint paliffim 2“ fafe dabar paryzißfiu durnojancziujü 
Bien, ar meš Darbi famo Tema, furie tūczie8 taip= 
nu del fawo Walnyhe8, faip ir meš, pajifėle bumo, 
iedčti8 turštumbim! Szalin 16 ЭНЫ [и ta Bazny- 
Ma Taš Zodi8 meif {ufurfte dideli Pulfą taipjai 
aufiancgiū Zmoniū, furie, Geip naudingo Darbo ney 
* šioje Dienoje ne nufimerbami, tūjaus prie Ranfds 
wo ir manbagęję Bažnntelę nugrome, — Weik ро 

„ butent 17tajė Meiji, tūjaus ant Biedū po negman= 
ojo Bažnocgios Nugromimo uzfidege wienoj Patruni 
abrifiej Maraf8, i5 fašzgin  fofio  Mepalidabojimo. 

ibelis Bulfaš Žmonia per tai jamo Gna pametė 
bar bidejnis jawo Sweikata patrotyjo. le 
urnamimaš bar bidyn ėjo. = Špgaftingoji Waldzia 
me iš Traicė8- Bažuncgios mijus fibabrinuė Ir fitus 
entuš Rpfuš atimti, jeib i5 tūja Piningai falami 

Taip pirmto jau ir Ню8 Bažnnogios tape Ip= 
bamotoš. 21 maji Meiji mien8 įmarfiaujūju raudos 

Waldziai 
Znane, fad Gpamėdamimaš paniefintas It uždraintas 

tu, 0 fitjai pirmto, butent 19taji Meiji, nūg Wy- 
aunjybes to Baliepimo ргайе8 bumo, Фар Paryze 
Ijofia Pieno GSglužmą taptu uždraujia. — Argu 
ton biemipfafis Kantrumaš ne meifiep £ funfu Süda 
rfümainyti ture8? Sau beje roboš, Тар toftai prabeb 

fioūti. | Nes Striaufimas епа + Paryza 

ht to pra pirmajis Zenflas. 
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Aylanfymas Metco аи dewynis sapėjal u$ 

vo Mūšio. 

36 Gromatos mieno garbingo Unterofficiero ni 
Garbiį- Sžuci, furiem8 prie St. Marie Dienoje 18 tojo 
Augujto didis Dalnfas Fruminiūujojo ‚ Mılifimo pripüle, 
me8 gaunam partirti, faip ten aplinf Metja Dabar, 

bempnis Menefius po (faudingiaujūji Mupia, mitas 
iBweizd. 38 taip Tapo: 

Mafar Diena a Draugytėje Dmėja Dfficier ben 
bat mieno Unterofficiero + Metja parfelamau. Эи 
ta8 Atlifimas Gen perfunte, Muju pūlufiuji Ramaroti 
nt muju Sardü-Szucu Bateljono = Palaidojimo Wie- 
ta fujėbfoti it jiem8, czonay gražu Baminklo Zentlą 
ypaftatydami , - famo Meilę iBrodnri. Gži Npta meš 
anfjti bumom  išmažamę, Mukio Laufus aplanfyti, — 
Ber Dieną Draugyjtėje Dfficierū ten apfigvalgpdamė 
ав jamo Widuje tief ne jaucziau, faip Dabar Wakare 
prie Stalo be fedint ir be vagant. | Miano Szirdis 
В @ райбацёний Daiftū, furiuš ab Bendien malpti 
tutėjau, labap fujudinta pra. 

Mes Feturi Releimjei ju Pujivežimu i Metjo 
išmažamom.  Mytmeczio Balta IBėjas pūtė, Feftungos 
Grabėš ben Wando Upeš Mojet. mums [abap  mėju 
@тара priešais fmėpe. а8 Žemės Kampas aplinĖ 
Aeftunga ne bagot8, ale Tabap puifu8 pra it gražei 

Muilamönei prilygfta. Metfas gul-Dauboje Iyg fo= 
fiam bibžiam Katile. IBwazawmu8 me8 weifien Ваке) 

prieš Kalna ir per feleta Kiemü mažoti turėjom. Bo 

dweju Giunbė greito Mažamimo me8 ant Daubos 
Kranto bumom užfigamę, о nūg cion muš Sgafije, 
iš mienos Girės pareinanti, ifi + St. Primat numede, 
Didi Solumą meš dabar apmatpti galėjom. Gžion 
bumo ta8 Laufas, ant furio prūjipfiejie Garbijtai nes 
pampjtancgius Garbės Wainifus užfipelnę pra, Eur 

fone mija prūjipfojė Armija taipjau  miernan — [атоо 
Raltybę atlifo. — ай Tulafi8 bitas Wieta8 ir be 
Ggzirbie8 Gujubinimo apmaifžtinčti gal, ap tacztau taip 
ne galiu. — Gzion Apaczioj prie Szafije8 Dirba 1018 
bar Bijinierai, ale ne Szancuš ben Grabeš taijpdami, 
bet bamabningąs Laidojimo Mietas Tiemfiem8 gatas 
mobami, furie iš Bėdos greita) + miena didele Dūde 
o tančiep per fefley palaidoti bumo, o ра ) ant 
Kapo Wietos mandagiey Zemes įuriaujoami.  Zūfžans 
Giei it el Tūfiianciei cžion yra palaidoti. Katp 
toli tift Ats apmato, još nužmelgia ant Daugybės 
та Zenės Stulpeliū, Eurie Žmones it Arflius ара 
dengia. Kiemai išgaftinga> ibpujinti  pafirodo; 
plifi, . futriuppti,  fužaudyti ben apjmilę DMūrai [mg 
bejobami Daugun [inf žvelgia. 

Brie Kiemo St. Marie, fur Karo Dienoje prūs 
fibfiejei Garbai iš Pradjios Iuparnti bumo, meš apji= 
По)е 16 MBežimo Прот it atradom Ykidurije bidžios
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Rapi Mietos tą MBietelę, fur muju Dfficierai miegi. | (Malmėjong) Eur muju fenafis brangufis Raralugė 

Gauptmonė ©. Knejebed bey Giomš Dona pafabino | Giecorus Dienoje bjauriaujojo Mūpio bene farbegiaudėti 

ant prafiūja Rrpzufi Drauge pargabentūjus Mainifė= | [aję8 javo Adynas praleido. — Po Bertaino StundoPfe 

(iu8, nefa czion ilfis mylimi jüjü Kamerotat, ju Furieis | nugabeno muš mufu Wezimag + Grawelotte, З# 

jie ıme Aınze laba futife ir Р8 Е pafidziauge | czion aplinkut Eitniefo ne matai, faip fmuiniaujūjus “ 

buwo. Sr czion dar procamojas Birožuus Pijinierai, | Karo Baminflus: + paltus jūbus Szurmulius pawtriufiug 

Saidojimo Wieta8 Daile aptaijpdami. — Ale dabar | Dmarus bep Kiemus! — Nüg cžion meš grpžom ats 

me8 fEubinomės toliauš mažiodami Tabjaujep tą MBieta | gal ir po pujantro Stunbo, iš Dalies laban Пар раг 

atrafti, fur mufu Gzucai fargtaję Roma bumo fomoję. | Ealniup mažobami, matamieš wel Didžioje Dauboje [а 

Arti prie mieno Kiemo (Žabonmille madinamo) fur | fuvioje Nletjas gul. Dm. a 

taipjan Sfaitlug furauftü Žemės Kauforufü pafivode, 5 

meš radom diveli Szuni, ant Gmiezio Niauflio be R S 

ftowinti ir ju Znirtimu be &danti. Man artyn priz Wifofia Zinia. | 

Zengu8, Szü ne prajtojo famwo Goefi, bet Galmą раг + + Rašoma, fad naujajis Elfaffo Prowincal 

fielę8 Drajep £ mane žurėjo. AE, ale faip gile> mano | vūtajis Szuilia Zofanas ten nep jofio Prießtarawinto| 
Szirdi8 šzeijta tape, faip ıB pamatyti gamau, fab taš | bet pilną Pafimėgimą rades. Kad ten Dabar Suifie""! 
Gzū per еер pafamota Žmogui išiifajės bumo it | ne faip pirma i$ malnos Wales bet ju Prywarta { 

babar jo Raulus apgrauge!  Gžale tūjū viepjojo ilgš | Gzuile eiti tur, ne) mwienam ten Apjunfininu ne pa 
Arflio Rietas, i5 Žemės iBfikipes! firobo, fadangi ano Kampo Žmones jau ir Beip pa, 

Zoliaus eidami meš furadom ir tąš Wietas, Eur | pratę bumo, ne bel bile fofiū niefingu Briežajeziu jamė | 

mano arcziaufiejie Ramarotai Rave buwo įtomėję. | Rudifiuš nu Gguilės Aplanfpmo attraufti, E 
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