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Gwang. Luf. 14, 16—24. Grom. 1. Son. 3, 13—18. 

  

GSgtan, Dabar Malonės Gziejaš. 
@. @ог 6, 2) 

Dabar tu WießpatiesS jeßkof, 
Dabar jo Siwiefat pafidük, 
Dabar jiš pilns Malonės. 
Dar laufbamė ftow jis, priima; | 
Dar pats jis Bėgi lengvina 
Зат ant funfids Relionės. 

Bet Smertis, Subas aifienf meit! 
Mas Nriftų bėgti! To Wieno reif. 
Re gaißtk, Beip pamėlofi! 

Gromata Brolio iš Tietumos. 
(Bradzia Yum. 25.) 

Taffutini Gpfi mc8 IB ano Brolio @тота!08 tyrem' 

Фар įjenajis Gurinfimas Diemo Raralyftės Brieteliū 

fuirti prabėjęš. 
Kur nep jofid8 Draujmės n'iera, fur fožnaš Praß- 
matė prieš Sofubo Graubenima (of. 3, 1) imaš Mo- 

fitoju butu ir n’atbodams Mpaßtalo Graudenimo 
(Rym. 12, 17) jamę ne tift mien per išmintingą, 
Bet per išmintingiauji už mijuš fitus [aifo8, Eur 3mo- 
ne8 "Durnas it Blugnierigfas Ralbaš girbėbami tafes per 

aufßcziaufia Smintė Išžaufia ir faw patys uffifrauja 

Mokitojü pagal tat, faip jiemsS Aufy8 niežti (2. Tim. 4,3), 
fafau fur teip eit, faip Bitö8 @тота!д8 Bradzioj Nılm, 25 

pajafota, cgia tift turim dywYyfis, Fad ne mufü Sietu- 

woj Rriftauš Runaš, tai efti jo Surinfimas8 jau wifay 
i Stufeliuš fudraffytas. Von Jėzus tift ben weikiey 
te jufimilfta famo Grangien atpirftofios Arifkezionpjtės! 
Nie dabar meš iš ands pradėtojios Brolio Bromatds 
toliauš  pafafofim.  Sijai apie jenąji Surintimą fal- 
bėbamė toliauš teipo tapo: 3 : 

Apie mieną Žobzio Safntojė Dar noriu minėti; tas 
pra Gžiuilės Mofitojis. Taš manę Mano Namūje ap- 
Tanfe, o fabangi mudu jeną Prietelyjtę tarp fawes turima, 
tap Mudu pirm ir po Surinfimo apie Surinfimo Bu- 
buš ir Damabuė falbėjom,“ "ale, muji Dejamimė apie 

„| mainiei ėją. 

fieno Szirdi matyt? Man roboš tu tift menfap te pa= 

9 (e meš iß to ir ne galim DhmMytiš. 

  

Surinfimü Remiennbę tame užtliumo, fa jiš pradėjo 
fafpt, buf naujojo Surinfimo Safptojei miji TBeid= 

95 jam fafiau: Brolau, ar tu gali + 

## naujiji Surinfima ir jo Safytojus. AB jo pras 
Biau, fad jis man pajafptu, fofiūje Daiftūje anie pagal 
jo Miflė meibmainoj? Tai jiš pradėjo įafpti: Ram 

rei Blaufuš ant abieja Bufiü Iygiey Bufūt? Sam 

rei praftus Rubus bemčti arba fam veif Buifpjtę . 

braufti? Mr meš fu Rubais fa nufipelnpfim? Tos 

Наиё Ddel to reif Gurinfime Sploms melitiš? Ram 
jie Malbas iš Rungė ffaito? Del fo jie Marban 

Dievo pirm Malbės it pirm Zodzio (faito ir Dėl fo 
jie „šventas muja Diemaš“ giejt?  IBiflab tai pra 

Meibmainnite. 
San aš jam pradėjau atfilepti jafpbamė: Brolau, 

В: Reifalo Yus anuS perfefinėjai. Mėja jau apie ба с 

"bebim; jū Safptoji gamau pazinti, ale miflyju, -fab 
fijü nep mienė n'iera MBeibmainyė. Mobė wis randas - 
faba ne faba fofš Meidmainpė ir tarp Gafptoja, ale 
tof8 n'ilgap trimoj; nėja 8 bubamė puifus Šodgiūje 
it brąjus Glgime wmeifiep pūl ir prapūl, bet tie, Eurie 
fu Baime pradėję, tie jau Daugiaus, пе faip dwideßimt, - 
beje fit8 baugiaus faip trišbežimt Meti Wießpaties 
Wynyczioj Frut. IB tū ij Burnos ab niefabės 

efu girdėjęs, fab meš per Plaufus at per foft Nubu 

Dėmėjimą arba per fą Fitfą galėtum Dangų pelnptiš, 

bet jie teip mofin, faip Apaßtals jato; fab faš ir fawo 

Runą deginti būtu ir Meilės ne turėtu, tan jam 8 

niefo ne maczptu. | Sie mofin, fab meš mienat ir #& 

pomijam wienat per Rupelnymą Rono Jėzaus galim 

iBganptais »paftoti, ale meš turim + Bong Jėzų tifet ir 

ji mnlėt ir i5 Meilės priek ji turim mengti Та В!а` 

Bageibimą, furfai prieš Dupią farauja. Mėja faš 

Ruifnjte, 8 Didpjte, Ю8 Tabafo ir Brang> 

wyno Bartojims? Tai tift fitš niefs faip IBpildy- 

mas Kuno Bageidimė, furiz jen prie tuš ne faraus 

jam Runą ir Dužią amžina) pražudpti gal. Ale jie, 

tai efti mufū Gafytojei, tacziau grauben: jen faš it 

farauj, fad tajai minau i$-to nefibidziūtų ir ne miflp= 

tu8 už fituš gerejniš arba jau pergalėjes ėjąs, bet jie - 

fafo: fašžin fofie Bagunbomai muš. bar Bendien arba 
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trptoj apnifs, Dėl to jie wis meldzia8: gelbef muš 
nė Bilio; 0 je) fatram i didey funku pra, fawe per= 

galėt,, tap jie ragin wis Daugiaus melftis ir Wießpaties 
RBagalba nufitifet. Iıs būs [aimėt, 

Taygi Brolau, jie be KReifalo apmelūjami buf jie 
mofing ant Blaufü ir ant Nubhü Dėmėjimo arba ant 
fo fitfo pafitifėt, nėja 1В wijü tū dwidekimt Sakytojü 
furius paziftu, tift Вот8 te dew rudas Sermegas f 
Rabėmiš рада! 18 Kampo Budg ale ir tie ne ragin, 

fad meš wift turim teip dewet.  Kodel IJus norit, 
fab anie wifi puifiugs Rubus dewetu.  Suf jau Zmo- 
gauš Szirdis iß jame8 gana mp Puifyfte. Ant to 
ne tei nep mieną ragint, 0 iš Tiejos mujū Lietuwa 
Biūfe Dmidegimi Metūje pra teip Nuba Dėmėjime faip 
ir MBalgiū ben Gėrimū Bataijyme Iabay i Puikvyfte 
užlipufi, jog Motereš 1В to teip Daug Darbo ir Triujo 
pafidavo, jog jo8 per tai menfap prie Gento Raßto 
Martojimo prieiti gal. Szweutg Dien, fad £ Baznyczig 
feliauj tap jau nd anffti Rytg prabeo famwo Kung IB= 
babinti, jeib Bajnyczioj (amo Runus ir Rubus paros 
bpti galėtu. Ar MBiekpatė tofia Raraono Baudziamą 
prašo? Sep faš miflpį, fab Buikyfte ne Grief8, tas 
te (raito įtropjep Bmventąjė Naktą ir te melbzias wier- 
nap, tap Miebpatė jam per Bmentąję Dmaję apreifB. 
Ne veif8 nep wienam 16 Mirgaus fg fafyt. D juf 
žie, furie Prafiybe Rubüfe ir Walgiüfe myl, tie gal, 
įep jie nor, tümt, fą jie tieš fawim uzcziedyje, Daug 

Nogujü apredyt ir Ipalfufiujė pawalgidyt. Ale minau 
me8 wel Prafiybe fü NMeczuftybe per wieng ne laikfykim, 

(Dar ne wiffas.) 

Telefonė arba Tolfalbys. 
(Bradzia Num. 25.) 

San miflab faš apie tą Dalyka ifi Biol pafafpta, 
geray ilitiemję galėfit dabar it Lengwep išmanpti, faip 
ir fofiu Budbu galima pra per Tolfalbt mujū Kal- 

568 Balją toli nujujti. Jus jau žinote, fab prie Tol- 
raßio Gleftrpjtės Maciė Du mMienaip itaijytu Maßynu 

‚ wwienu Syfin warydama baro, Fad ant bmėjė atftu nū 
Н6 fito8 &janczu Wietü 1a8 pats Natas yra raßo- 
mas. Ta pati Maciš mums8 ir Tolfalbij Blūžija. D 
prie Bito naujo Sgradimo Gleftryfte be Daug fitū Brie 
promū jau 18 Ralbėjimo prabeb Hafırodyt ir famwo 

Darbą prowyr. | Tolfalbi ikarbybami ranbame me8 jo 
MWidurij wieng gelžinė Rartife arba Warpftele. Ant 
abeji Szalū 108 Marpltelės yra dwi Belos, Fuvos pla= 
tame Gale { bu Nitineliu jumpnotos pra. Mirbuj ti 
MRitinelia iv tift fofę Tiniję пй TBarpftelio Galo atfu 
pra mienė apmaluš ir diley plonas pleninis Gfarbas 

arba Blefiš. Gze ale bar reif pafafpti, Fab jen fofš 
Gelžis ju Mela aprejtaš pra, tap per tą Mėlą Glef- 

  

  

trpįtės Macei be biegant pajtoj taš Gelžis IG to mag= 
nėtibfė, taip, fad jis fita arti ejanti Gelgfeli prie fameš 
pritraufia, 

Imfim-babar bu ju MBelomis jumienptu Tolfalbju, 
palifim mieną jamo Namūje, o antrajė nuneBfim prie 
famo Raimyno. Mums pro Tolfalbjo Sfnlę be fal- 
6ant prabeb už tos Gfplės ejafiš Sfarbas # to Mir= 
pieti. Kaip meif Dabar taš Sfarbaš 5arpjtelėš Galą 

užtrutin, tap Glettenftės Macis per Melas I faimonijs 
fojė Tolfalbi nugofufi padaro jame ejancgią Warpftele 
magnėtišfą, 0 fa taipojau tam patim Afes Mirffnyje 
ten ejantiji Sfarba prie fameš artp pritrauf. Mums 

nutiluė, Gleftryjte ir Baliu, o Gfarbai abejuje Zol- 
falbjūje mienu SGpfiu nū Kartifiū atšofa. Taip tie 
Gfarbai mienfart ir mienaip jubindamis it Mieneropas 
Dro Banguš padaro. Todėl plafafi ir i Aufe mujt 
prie jao Zolfalbjo befiflaujancgio Raimyno [pg tofio8= 
jau Dro Bangos, fofioš 108 1В ши!й Raflo išeinans 

czojo Balio pajidato, o tobėl tur jiš ir tą pati Balią, 

tuš pacguš Z0DžuU8 girdėti, furuš me8 prie fawo Tol- 
falbjo falbame. 

ЭПе fur ir fa8 pro Tolfalbi išrave8? Mes fawo 
Brietėliemė popivm bar Daug fita įmarbji Daiftū pra= 
neBti meilpdami atfiliepfim ant Bito Rlaujomo jey 
Wießyats welys, welaus Karta. 

Me8 matome ale, fad mum8 nepülas 16 to dywi= 

tieS, jey Fartais mofytieje Zmones ir fu wifokeis mum8 
tobantieš niefingaiš Daiftaiš užfibeda.  Ytėja jie tai8 
belibompbami ir tüfe be tpriniedami pra daug fartd 
ant labap fmarbjü, mijai 3mogoftei naudingi Sėradimi 

pareje. D taip Žmogus i noturišfėjus Daiftus na 
Gutmertojo idietaješ Sylaš ir Galybeš patnręš ir jas 
jam ant Gero pafinaubobamš išpildo jūg 108 бюене 
cgaujaję Bale Tojo, fuvė ji leijbamė jam paliepęš pras . 

sp ant mij68 Žemės ir pamerfĖ ję bo fawim.“ 
. Mon. 1, 26. 28. a— —. 

Bafajaus Saifintojei 

pra, faip jau tnriete, Dabar nū mijū galinguji Cyro= | | 
po8 Biefpacgė, tai efti nū Englenderiü, Nuja, Jftes 
reifiū, +yrancuzijos, Suri, Oralijos ir mufü fufirinte. 
5B fožnės Giti Žemiū pra Daugiaufe> po tris Didgauja 
Galmoczū ten fufičje. Ale fožnas i6 jū pra dar jam 
po felis Bagalbininfus Drauge ėme8, taip fad Iš Mijo | 
71 Bonai babar mujū Giecorpjtės Kanclierio naujame 
Paloczuje wienoje didzoje ir labay puifioje Swetluczoje 
fawo Sufičjimus Iaifo. Ber Prezidenta pra tie Bonai 
fam mufü Ranclievi Firktg Bijmavtė iBlifĖpte, prie | 
furio jie it Gufiėjimo ne ėfant miens po fito Ravos 
b08 jėpfobami апКр apfilanfo; nėja ne be Reifalo :


