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‘Äigakerrõ "Līvli" subsidõb "Helsingin Akateeminen Heimoklubi",

N e 1' 1# o z k^o v a i
Ü o m õ g m ä l d ,
Matöus evangelõs sāl nlzdõt yl
kuolm kovald Üomõgmald,kis volt 3
länõd Betlemõ mold jūro,laz |Se
laps jedsõ eņtš pūolidi nõtkästõ*gõd ja tarida ylastõgõd.Kasgõr,Baltazõr Ja melhior,voi kui nedi hebrier kielkõks nutiz : Galat,Magalat
ja Saharim.Ne tuoitõ tõitõt Pästajin kuldõ,virakõ ja miridi^mis va
nast tantiz,ku ta um väliksiji,Ju
mal ja ku tfim kūolimi_līh kildi.
Vana, vana legend tīedab vēl yl
neloz kõval kltõ,kis iz sä nimtõt,
aga täm tye tiegud ist üot püolad
nõtkastimi,pälami ja villõv tuomi,
aga um ama sieldõ tuoizvrišting a
ärmastimi ja ält'ijiz rišting tye.
Se nellõz kõval-voļ eņtš zutil
sizzõl pand kuolm tõurõst kivvõ,
yd nutiz adamatõks,tuiz rubinõks,
k u o lm o z -

j a s p -Ls on , j a , n e j- nz k iir

siz tõvaz ieb pimdõks, mä verzimi
sugub ja ruzud sadabõd nelTõnd ko
valõn palõ ja rabbõbõd täm pitkaliz.
Kuolõs ta nutab kjpriigtõ, kiddõ ta
ama sie äiga votšiz ja vodliz,v ja
väri, touvõ ilma allõ ta nab rištõ
rabtõtõ. Silmad muodõ nemi kitõb
tämmõn: "Mima täz syedõ ja sa syet
tist minda. Mina täz jüdjo ja sa jüotist minda. Mina um vorõz ja sa võ
tad minda erita katuks ala. Mina voļ
ruja ja sa tuld minda vantlõm". No
nellõz kõval kizub silmad muodõ ni
mi z kädstõ: "Kuna ? Kuna ma siedā
tei?" Ja silmad mfiodõ nemi,kientä
ta äb tund, kitõb tämmõn: Mis sa
ydõn min ama piškiz vellõn ūod tiend,
siedā sa ūod minnõn tiendl" Nellõz
kõval sieldtõt ja gästõt võil# kuo
lo. Ni ta liediz koriigtõ, kiddõ ta
iga aigiz votšiz.
Väri, se nloz kõval, kinga nim
äb ūo tund 13b, kisvlž äb ūo vändtõt,
umv selli rištõt rišting, mingizon
ristõt rištingõnvum volmõst: se um
rišting, kis erits lezglisto armast
tõb, Tämmõn silmad müodõ nemi kitõb
ni sieldõd sõnadõks: "Tuļ tänõ, sa,
kiddõ min_iza um- pyvastõn, tuļ võta
min iza just vastõ, mis sinnon tui
lab ja mis sinnõn rima Irgandõksõks
um v aļmok s tiedõ11 "
Vana legead.

munt täz Betlemõ lädo,laz volgõ
ehts pūolidi nõtkastõ^pallõs ja
ylastõs eņtš ändõks panda pyva äi
jürõ mäzõ. Ne tästõ riek palõ kubbõ sädõ. Kui legend udpäl selt äb,
siz kubbõsädõb kuož volli vond Babilon_mäsõ, Surs Borzipa kyla Seisaza lätõl, pids riekõ Borzipõ tämmõn voļ äbtomõst yd kõpmien, kis
voļ riek päi pallõks tiedõt, siesVõ ta ei obbõks ja iz sä muntkõks
kubbõ, kis siz ilmõ tända lekstõ
Vooduidtz i s t
ū t o a i Betlemõ, saitõ sinõ, pollizõl päg a s t õ a m a d
l l v õ d õ n
list pyvvõ lapstā ja_tu!tõ kuodaj.
S Ü o m õ s t
ja
S u o m Õ
Jfo nellõnd kovalõn kltiz täm si
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zali 51, laz ta ändag säntõks tie
dõt kõpmien yd eņtš tõurišist kiv
von ja rõm llvõdõn, ku tegvsatõ paidiri__ezmiz äigakera, eņtš ezmiz Ja
vist. Ta nei tei.
Ni ta lal jeddõpedõn, tulab Bet- yd-äinagiz Ilmas. Ka mäd jūso Suo:*
lemõ, kus Romõ suodamied tapist mäa mmõs se aša tuob surdõ rõmõ. Agr. a
amad imbist lapst, kui Herodus sie amadõn um tledamõst, ku ydmlelõn
dā pari, Sāl ta vostiz eņtš rubinõks um Joudõ, jega ydõn pidiks ärmastõm
yd ädaliz naizõn suodamied kädst_
erits äigakerrõ ja jega ykš võib ka
laps ulzõ. Ni ta käbvkuolmkymdõjäi midegõd äigakerrõ keratõ: kui täd
gast! ilma kourii yotšõs siedā Judõ
kylas um,u um jõva veijmi ja nei j
koriigtõ, siedā, kis ama ilma pälõ
jeddõpedõn. Ne,vkis muoštabõd^keratüob vonno. Perizõks sie pävan, ku
tõ lõlidi ja nizidi, võibõd sätõ .
Kristus sjab ristõ rabtõt, ta tulab
n§di tuoimõ. Siz läb se äigakera c
Jeruzalemõ. Sāl golgat rieknaigas
aza jõMstegeddõpedõn. Jalgabnikad
*a vostab värgõst väldiri yd neitst
yd äb Jõdat keratõ nei jennõ ja iz
- erits periz vilaks - jasplsõks.
izand Stäler tieb sle^tuoimijiz tye
Nitta um joutõrn ja tämmõn äb ūo
vel ilmõ maksõ. SelliäI mēdi volks
kon/igõnvmidegõd j-Bdilri andõ, ta pivolmõst Ändas pagiri. Laz volgõ Jo
dab eņtš iggõ kaddõn ja loptõt,
veitõ post kulidi, siz pidiks satõm
sie pierast,ku ta tända äb ūo nand, äigakera Randõ emiri eksemplarid!
tända, kis um se jõvam Iz.No sāl
ydskubsõ ja siz jeddõpedõn jegas ky-

Liīvv l i "
las jaggõ jara;siz volks vajag mingiz,kis võtaks eņtš palo jara jaggomiz . - SŪcmos ka pāgiņ tīedabod,ku
livõdõn tulab ulzõ nänt eņtš āigakera;Suomõs um ka aigakerrõ pannoa
sätõm jemirf ku 25 ristingt. Akatöe
eminen Heimoklubi^Helsingis um võttõn llvõd rou entšõn kazandõksõks
ja tab tiedõ nei jennõ līvlist pie
rast, kui jennõ võit. Aga mäddõn ä
äb ūo pāgiņ rädõ. Veitõ um jova
tiedot: aigakēra tulab jõva ulzõ,^
livõdõn tulab piga (= pakand) eņtš
päp: Alb .Beeinkopf opub sie palõ
ja Heimoklubi maksab tämmor, inter»
nat kulud. Võib voida, ku tulab
sõvvõks livõdõn üz loulrantõz, kus
llbõd ne ama jõvad līvo lõlõd£ siz
amad,vanad ja nuord, võibõd Jantul
allõ nedu^loulõ. .
Amad azad labõd livõdõn siz jõv
vist! Pellõgõd leibõ ja volgõd
llvlist, opatõgõd lapstõn armastõ
randakleldõ, se um jcvam, mis suom
ii võib livlizõn tarmõ.
Sūr pāgiņ tierridi amad livõ
dõn amsti süomlizist.
Līvlist sõbra.
L i v õ
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S i k r õ g . slaš 26, dets.
1.a. D. Volgansky pidiz jeddõluggimiz yl'v llvõd kiel ja kultur.
Ta nlziz, mis um tantõn estlist jelamizõs nänt It "Estonia1',
kis mingist nädild tāgizpēčfon pi
diz 25 a. jutile j pyvad. Sie It
ymmar voļ ama estlist natsional ja
kultur jelami.
Livõdõn volks jemin' tulmõst kubbõ, kus võikstc nõvtõ.yl eņtš rou_
tye. Rou tyesõ äb võimõ.ppsivõd või
da. AŽ sürimist kultur rouz pantõd
mäd klldõ tadõl,siz mēg īž äb tüocfõm siedā puolgõ. Mäddõn um nusta»
mõst ylzõ er'ts mazõ pīkstot kulturõ
ja kleldõ. Ezmi sām kulturõ um rõ-

N ä l g a
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Perzijmal voļ nälga suggõn ja sai
kltõt königõn,
Ku täm amas rikas jalgabs_joutõmd ’
nälgõ küolijid.
Konig Foros siedā külõn,satiz ke
ra jalgäbõn,
Kus eņtš kädkõks täma nei voļ kevratõn:"Teg pidagid
Siedā mlelsõ,aš täd myris mingi
nälgõ küolön līb,
Siz yd rikkõ mina võtab,laz ka
nälgõ küolõg ta
Vizaskucdas;mits līb küolõn joutõmidi.set vizzõ vib
Mina rikkidi".-Ni jälgabs iz küol

N:r 2,
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kandõ ama kleldõ, Siedā mitykš mäd;—
dõn äb või kleldõ äb ka plkstõ rõk
kandõ. Siedā um tämõst entsõn, Mädrdõn volks vantlõmõst munt roust_ta—
gan^ kui ne jelabõd, oppõmõst lūodir
entsõn kulturõ. Kultur^rištingõn u v w
volmõst jõva, ideal rištingõn. Kui—
turõ Pidav yllõ sküol. Siestõ laks,
kui jennõ set võib, satõ läpsi sküo—
lõ. Yl ama piddõ armõks eņtš ama
kiel,
Pierrõ jeddõluggõmõst küldijid
neistõ bildiši SÜomõma illõ (=dabbo
tye ja kultur jelamist. Ykš tuoi saw
jõvvc midegõd oppõ.
Löb löbin jeddõ luggimi voļ jõvo •
Küldijidi voļ pāgiņ:^slkrõgnikadõn
sellist kubbõlemist at mlelpierast,
p d ..
_

v

I r a i skūo 1 sõ 3, janv . t . a . sarg
pidtõt küzõ līvo sküollapstõn. Tar
tust voltö tuunõd kylalist: skūclmēstar izand Tölp ja Tartu Poimukin bi sekretär neitst Ļ. Leeman, Ne von tõ tüonõd Inõ ändikši līvo lapst p i i 
rast .
īrgiz skūolmestar tepste, kltõs
mis um sküol tyesõ tiedot ja kutsõs
vanbiši llvõkiel opatimizõn tülda v
vastõ. Lapst lõlist ja lugist lüol^di.Kylalist rõkandist .^_Izand Tõlp kŠL~
tiz,ku siz, ku llvõd küor un kand
Estimäl lõlamõs, ta um nand, ku līvu —
dõn volli jõva tarni jellõ, Selli t tl —
mi äb või kaddõ. Tämmõn mlelsõ vol
li Nika Polman bilda, kus tanda na'&
kirrõks ja spelõdõks. Se volli sirm—
boi, kis nāgt'iji, ku^.rišting©n müo-stamõst ja tiemõst tyedõ ja volmõst
ka skuolsõ opponõn. Az sēllizi llvidi kui Nika Polman Mari Šaltjär ja
Griet Skadin līb livõd vaisö pagirf,
siz llvõd rou äb kad, Az llvõd äb
tatõ eņtš kleldõ rõkandõ ja eņtš ro
rouvõ yllõ piddõ, siz ne vollid pandõb küorõkst selTizõks, kis. zõigõb'
pustõ oksõ, kus ta Iz iatab palõ.
Neitst Leeman tüob tierridi ja ¥=

nälgõ mitykš ka.~
Rikkõd võtist tagavarast ja mis pai
īend jelamõs,
Jagist siedā joutõmõdõks ja^nälgõ iz
■ * ■;ūo jalgabos .
Fr.Rueckert pierrõ K.Stalte.
(Tuoim äb ūo tulkijizõks ydsmlelsõ, ku sõna "jalgab"' um se Iz, mis
let'kīelkoks "pilsēta". Parimstõz
volks "kyla" aga "sürkyla". Let'list
pidabõd sõna "j algab" en'tš vana sõ
naks. Tuoim.)
e
n,
S a r m a 1.
(j&tk)
Mēg, āl'az-vālda-siniz plagaks laja

" L Ī v l i u K:r2.
_
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võnrio ūd aigastõs Tartu Hõimuklut
bi'st. Tc. sēlta’o, mikš sugroud nei
murtõbõd y! livõd. Siedā ne tiebõd
siestõ, laz sidag süomõ-ugrõ sug±>
roud eņtš vaisõ jo viššõd sicfmošO
dõks ydõkubbõ. Andõkst, mis vollid
tüodõt, Hõimuklubi volli valiks ve1'imizõks kuorVon ydõkubbõ. Tarmõb
livõ rouvõn kõgist iggõ.
pāgiņ lapstõn (ja vel livõ lapstõn) püt.õb sieldõ līvokīel murdõ:
si.e pai läks jc jemin vantlo (ama
jemin kyl vanbistõn), Või 1apstväb
võikstõ kuigõd mõitiz nagt'o eņtš
līvokīel müo.stemist? Luolist (dzejist) yd äb na, ku laps lxvökieldõ
müošteb .
Rousti jennõ pidiz kuodaj sūr
lum võdstimi.
pd.
ī t t'ģesto, 16. jrnvarõs t. a.
xt juond“nopan, ku yd nadil' - 25.
- 30.jnnvar sõnÕ emad livii st ja
itlist sabõd kutstõt tēgal'i viedam
tsepl'a jüstõ xt kynõ. Sab.mekstõt
1 sentim ķabal. Nei ku "talk" äb
sa ilmõ mfeksõ tiedot^ siz jega 100
tēgal pā^;viedajin tüomöst 15 tēgalt ilmõ maksõ,_laz nei_jega ykš
srgõ ka jõvast mxelstõ raz tyedõ
tiemõ lxvõd_sür kubsõtye jüsõ. Laz
ra pel'1'imi iegõ livöd käddõ,siz e
ezmi z nadil' sabõd viedamiz jürcl g
set livõd võttõt. Az livõd tulbõd.
viedam veitõ, siz pierrõ sabõd ka
amad, kis set täbõd, viedamiz juro vottot.
Az amad livõd võtekst viedamiz
jüsõ jaggõ, siz se volks pakand t
tiedõt.^Nägtõm, ku meg uomõ livõd,
kis müoštabõd eņtš rouvõ ouvtö ja
rou tyen kierdõd kädudõks jūro
akkõ.
V.

az lxvõd ents lapstõn penkstõ oppõm
livõkxeldõ set siestõ, ku siz slb
Tflšpyvadõks andikši. Lxvõkxeldõ um
oppõmõst siestõ, ku se um mäd amakēl'. MrmSefi kyl äb laks līvokīel op
piini z jūro võttõ, siestõ ku ne ama
jemin' siedā tiebõd set andõkst pies*
rast. Kis oppõbõd ja rõkandõbõd pc^
rimstõz, näntõn laks ka andõ nänt p
parimõd andõkst.
M ü s t õ

L e t m ä l d õ .

21. janvarõs saeim prezdent L r .
P, Kalniņš leks Landsakscmāl tīerat©
parantöm. Sāl ta līb mingist kaks
nadilt,
Saeim budzet korrmisijõn 20. janv.
voļ istami. A. Linberg kītiz, ku büdzet nx volli kyl kubbõ balankstot,
agr pandõkst sabõd vel pakand yd
tuoiz te.gan kīerdot, mis kātob lüotõkst valiks palÕ ,
J. Breikš kītiz, ku ministõrd ka
binet tagavara fondsö, Skujeniek viš1'iks um lievdõn set 18000 Ls , ageo
volks volmõst 2,5 milj. L s . Tyestõ
ilmõ lenõd roust fondsõ vond set
48000 Ls - volks volmõst 2 miljon
L s . Ma roustõn sai ūtropis mydõt jeara vīla, aga rikkõd püd kõpmiedõn
lasktet jara miljonõd ja tegiž miljonõd. Palkad mazo pīkstimiz pandõKs
volli rüoiktõt ja äb ūo kuod'i.Rokandiz vei yl' minoritat azad ja ul'l'iz tõrg monopol. RÕda sidud mono
pol vol'l'i kievamstiz löbbõ vieddõ,
nei īž ka sizzõl tüodõb leba vīl'a na
monopol.
Vel rõkandist J. Hän ja J.
"Isälm .
20. janv, opntõks ministõr A. Kenin jüsõ kei leflist-lešõd xt azumnikad ja pālist, laz sküolis sagõ
opatõt leiškīeldo ja jemin leiš
geografi jt ja historijt. -

Rändast tietõb, ku yl' Talšpyvad
sküollapstõn andõkst äb vollid öigist jara jagdõt: sellist, kis äb
mūoštajid (ka mamie^lapst) vollid
sänõd jo sūr& andikši äb ku ne, k
kis mūoštajid lxvõkxeldõ jõvist.
Nei võijid kaddõ līvokīel oppijid.
Tuoim tantõks. Äb volks jõvist,

Jougis Irgõb jõva lädõ jei, Vē
nas ucgrõ jüsõ vez um nüzõn yl' 3,32
metõr. Salats jougsõ jei um jõva

edis tutkamõs, ja^ "Kalamied loulõ11
loulõs pakand lekšmõ jeddopēri. Vīd
sturid pierrõ voļ jõva sārma nadõb
nei ku õdõz llnta ja pierrõ võižmõ
nädõ ka mõtsõv ja Kuresaar katuksi,
ja ležgõl, ležgõl vidnaigas kaks
äina küjõ, Sāl äb ūo pallid! jõugõ kõnkidi nei ku mäd rändas, aga
viednaigõ säriõ kazab rou. Vondzistõz saimõ aunad kividon piddõz, set
kaks, kuolm kõrd voļ võtarnõst saps
p ald õ mud a jara. J a ming iz v sturid
pierrõ mēg tēriritizmo eņtš sugroušti. Ändizmõ erits pašid politsei
käddõ, ja ni võizmõ ladõ, kus set
täjzmõ.Ama ežmõks neizmõ sürdõ pār
k o d i s um nlnõn ama ymmar.Nlnõ um
smaga,vannõ müodõ jel,Se pari mõtlõm ka yl' särlist lälam jelamiz,kü

ne voltõ saksad sürizandõd fllõ.Var
rõd palõ voļ keratõt, ku sizzõl leirr
maksab, maks voļ mäd raso nei ymmar
20 santimõ. Ykš izand valdad abbõnd
dõks laskiz mēdi sūršti vari st sizzoi
Nlnõs um muzej, Se īž mīez nāgt'iz jcg
sēļ'tiz y! muzej .Um imlõmõst yl' täm
viššõm,kui ta võib nei jennõ kadõ t
trepist ylzõ ja mäzõ ,T;tledab jegas'
ažast midegod nlžõ.Ja aždi sāl voļ
väggi pagiri.Kis kyl jõdab tikkiž ni žõ,mis sāl voļ.Siedā nädsõ võib või
da set ykš tärni:Koks ka mäddõn vond
selli muzej.Aga mēg kyl kunagist
sīe jür äb sämõ.Minnõn ama. jemin
ml ei pierrõ voltõ rou õrõnd_. Nēdi
vol_mingizi äbmingiži, ka Rünõst_.
Nöbatõ vonnõd k^l veggist naistpüo1'ist, kis nēdi atõ piddõnõd: mündet
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SŪomo āigakērad tietõbõd, ku,ly?
krīz, mis um irgon jõva 1928. a.,
um ama äbjõvaks lend 1931. a. lopandõksös. Sillõtulmiži vond veitõ,
rouvõn oütõn tyedõ, rā kurs saddõn,
Mydõb azadon indad vonnõd väggi almõl. Väggi almõl inda vond võidagõn
set äigast lopandõksõs räz rmzõn. .
Veitõ võinõd mydc mõtsti, mis ma r
rouvõn um ama sūr ra. ovat. Tselulozõ võinõd kyl mydõ jemin kui mulliz
äigast. ül'1'izmad kopõ tüdõt kyl sii
lo jo vfä.itp kui sižalizmā kcpõ vīdot
ulzõ. Nei siz tõrgimiz bilants vond
aktiv
Fagin ulzõ andamiži um vond maa?
roust peritye parantimiz pieraso.
Laz sagõ jemin radõ, valiks um pand
köpõdõn palõ jo sūri tõlidi, tiend
valiks ulzõ andamiži jo piskizoks
ja tiend pāgiņ' pandiks! ymmar.
Las kyl tõrgimiz bilants um vond
aktiv, ikštõz kriz um vond sūr; ka
tulbiz äigast palõ äb võiji panda
jõvdi lüotiksi. Lalamõdõks võikslimi kizub vel pāgiņ joudõ.
Nei siz natõ, llvõd, ku süomlistõn um nei üz kui mäddõn lalamstiz.
Nei ku jega äigast^ ka tämnäigast 25. 24. janvar sanõ Helsinkis
sab pidtõt sugroud kub. JaggÕ võtabõd sugroud it juondstõ kymgõn ristingtõ ja delegatod karaliat ja ingerõd sugroud itist. Sab rõkandtot
kāralist ja ingerod paldinälgalist
roimi st.
Nēs'i pävši SÜomõma ja SSSR_va1'ikšõd klõkšõnõd eņtš vailõ sadimiz
yl yd tuoizkõks äb taplimiz.
güngaserkõ yd kädkõks set nei set
võiz nustõ.
(jätk müreid)
F r , Bergman
L ī 'vlist

)
m u i d l õ b õ d ,

Pāgiņ kõrd ma voļ külõn yl ll
võd, aga set jemin äbjõvvõ kui jõv
võ. Nei se alz jelamizõs um, ku
sellist äbjõvad rõkud yl mingiz
v )0utcpp um lelli. Vond Rändas set
ykš kõrd,
Tuoimõ võtab eņtš pa palõ A. Štāler

2,

pūolpāvan, 23, j a m r a r o s .

"Päevaleht" tletõb, ku voidag to
tõuruks tleml Saksamai teji ēstima
eksportoh kaijo yd miljon krõn jeds
Tol maksud vollid jemin ku pūl nei
sürd kui voidag inda, Siedā äb või
ji maksõ.
Alf, Berthold.
R ā z

yl

k a l a d
sūolim
i
z
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Laz meg kalamied paldin, kus nei
veitõ võib kaldi mydõ, säksmõ jemin
vostajidi ja jo jõvvõ kalad indõ,
siz^mäddõn um ka mūc stamp st.- rāz^ ku(,
erits kaldi suolo. Ma sīds raz tab
yl sie siz keratõ.
_ Iialdi süolõs um vantlõmõst sie
päi, ku mēg nēdi võiksmõ tiedõ jõv
vaks. Kaldi süolõs um vizastiz vaht;
lõmöst äb set yd süolimiz palõ, s g ^
ka suõlõ vissöm, süolimiz rist kõrdõl volmiz ja ama piddxlz püdõm pa
lo, laz võigõ sädõ ezmiz -jovam ka
lad. süolimiz rist kõrdõl volmi ja
püdõz tieb kala parimõks ja tõurõks
SÜomõs ama jemin sīlkidi sūolob
sürd ja piski st pytid sillõ, kien
sürit um 120,_60, 30, 15 ja 8 litort. Ristod āt käd pieraks kūzo
pustõ. Jedmõl, ku sīlkidi īrgob
pinda rīstd, um panmõst sinõ ama p
piddõz voidag papier sillõ, mis
võidab kallõ pü ja pisk makast.
(jätk müreid)
Tuoim tīetcbg ku se um^ežmi "Livliz" Nr tämnaigast. Lūžnikad, pizanikad ja irainikad, kis vel äb üot
sanõd Nr 1.siedā ssbõd iznd Lepste
kädst Irail; kūolkan? kad ja mustanumnikad sabõd Küolkas Disler büodsõ. Vel või sädõ ka tuoimstõ.
pikstõbõd ka mūdŪ nei īž mõtlõ. Nei
se voļ ka minkõks, Jega kord, ku ma
kūliz lividi mädlõm, minnõn voļ nei
ku gruma vast ne di . Aga ykškõrd tuļ
pāva, ku min äbjõvad mõtkõd yl līvcč6
k adi st.
Ilma voļ udstiz edõn alližiz äri
ku mēg lekšmö ekskursi jõ IrailÕ. Ivļa
iz või sentš verro, konts iz ücmõ
päzzõnõd sino. Ma īrgiz panda tadõl
livliži, kis pütist vastõ. Nänt paigõd neist volmõ lopsnad. Jõva ezmiz
odõn ma rüoikiz randõ. Amā ymmar
võiž kogaz nadõ.
(jätk müreid)
Ulzõ andaji Em. štaler.
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