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Yļ ama _ mis umv või- 
damöst,. võida ents sy
damt; sīest ku said 
lab ulzõ jelami.

Uitot sõnad 4.23) 
Jegayks võidab ama_emiņt 

siedā, mis tämmõn um armaz 
ja tõurõz, Yļizos bxbcl sõ
nas säb rõkandtõt yļ seļļiz 
vīļa, mis um amadõr ytist
armaz ja tõurõz . ļļi _um 
sydam. Kien kyl äly ūo armaz
eņtš sydam? Võib voida roušti, 
klendõn äb ūo midea, mis 
'nänton volks ārmaz ja tõurõz 
sldš ma pai; aga sydam ura
jegaydõn rindas. Ja kis kyl 
um v rišting, kis äb võidags
eņtš sydsmt? Sydamõn um ama
sūr täntöks v risting lejas,
ilm sie risting äb vvõi
jellõ. Siepierast jegaykš või
dab eņtš _ sydamt, laz sevolgõ ydstyd' tlera ja algõ 
sien suggõg mittõ mingi ka^j.

Aga mig tiedam, ku ris
ting sydam äb ūo set yd 
ku leja ja ver, aga ku se
um ka mu vel.v Jumal um
lüond jegayd rištingön sydam,
kus um ka jeng ja kust
lab ulzõ jelami, Yļ sydam 
kuj seļļiz yļizos blbõl 
sõnas säb rõkandtõt ja säb 
opatõt ku siedā, um vo ida- 
mcs t. Jumal um luond jegayd
risting rindõ tlera ja pu-
diz sydam, ja^ kord ta ky-
zub jegayd risting kädst
sīe seļļiz Iz ka tagiz. Sie
pierast voidagõm ents sydamt 
algõ se sagõ äbpadizõks,
aga laz se volgo ydstyd
püdi v Jumal jeds, ja v algõ 
mitykš mu sagõ küozõ mäd 
sydamõs, kui yd set Jumal, 
kis um vsydam Luoji ja 
kien entšõmõn slen um vol-
mõst. Meg kyl väggõ võidam
eņtš lejaliz _ sydamt amast,^
mis võiks sien _ tiedõ kajjõ, 
a.gav või mēg võidam ka 
eņtš vaimliz sydamt, kus

sant. KadSkamSz aigast.
kus um jeng ja kust lab
ulzõ jelgmi? Jezus _ kltõb:"Algid kartagid nriļi, _kis
tapabõd leja, aga äb sõitat
jengõ tappõ; aga kartagid 
emiņ siedā, mis võib vido v,
jenģ ja leja eļļo." Seļļizi
vijanikidi um pāgiņ, kis^
tabõd rikkõ J ar a ja vidõ 
ukko mäd sydamt. Pat,__ mis 
tulab kure at, leb māīlma 
ja mad eņtš leja, um _seļ- 
ļi vijanika, kis tāb sädõ
sizzõl mäd sydamõ ja rikkõ 
sie jara, Ja lalara um pid-
dõ sie vijanikan vastõ,
ama ymmar ät ukst ja lä-
bud vāldiņ, leb kus äbjõva 
sydam vijanika v võib päzzõ 
sydamõ. Mäd eņtš küorad ja 
silmad, kadud ja jäigad ät 
seļļist ukst ' ja läbud, mis 
kure kolbatõb, laz volgõ
sädõ sizzõl sydamõ, Yc.s byd
ja ilm vazimist ta rsbub
nänt ukst jav läbud tagan
rckandõs mingiži äbmingizi
pietliši tõitõkši, laz ne j
sags tämmõn vāldiņ tiedot 
ja ta sizzõl lastõt, Sydam 
vijanika um kõval, ta kyl 
mu. o š t äb ku j ta siz zöl_ s äb.
AŠ meg äb üom ydstyd virg- 
sõ, nei ta päzÕb mäd syda
mõ ja tleb siedā äbpüdi-
zõks ja yrgõb jellõ sāl,
ne j kuj tämmõn mlelpierr.õ
um, ja siz sugub nej, ku
risting äb ūo emiņ ents
izand, aga kyl se, kis täm
sydamõs um. Ne j täm sydam
sab riktõt _ jara ja siz^
said äb lä ulzõ emiņ je
lami aga kyl "äbjõvad mõt
kõd, tappiini, ab jelami z rikkimi, 
puortimi, salandimi, äbõigist 
tapartõkst, suoimimi" (MataI5,19) 
ja seļļi sydam äb kolb
emiņ Jumalõn.

Siepierast voidagõm ents 
sydamt{ Voidagõm, laz, ku sydam 
vijanika tuläb, mäd sydam 
ukst volgõ _ täm jeds vizastiz

Uvfi
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vizas, slest _ku až ta yks-
kõrd līb sünd ukst vaild 
sizzõl puggõm, ne j ta jõva
tuoizkõrd päzzõb kievamim ja
siz tämmÕn vastõ piddõ um
lalam. Volgõm virgs ja pa- 
lagõm algSm mēg tulgõm kēr-
tamizõi Pidagõm ka mielso
ku kord Golgatas sai murd-
tõt Jumal Puoga pudi sydam
siepierast, laz ta nej sa-
gõ mäd sydamõd eņtšSmoks.
Tiem siz vāldiņ Izand Jezu-
sõn entš_ sydam vukst, ja 
lassõm tanda eņtš sydamõ
küožõ võtam ja laz ta
jüodõg sin §ydam ja täu-
tõg sle eņtš alastõm an-
dõdõks, siz se līb ydstyd 
võidot amad vijanikad vastõ
ja līb pudi ja Jumalõn
pyvastõt. Vondzi um se riš-
ting, kis um muoistõn^ voidõ
eņtš sydamt, siedā piskist 
aga pyvvõ nurkõ, ja piddõ sie pudizõks Jumal _ jeds.-_
"Pyvalist ät ne, kiendön ät
püdõd sydamd^ siepierast ku 
ne säbõd nädõ Jumaltõ.!l '
(Mat.5:8).

Aga, kis mēšti võib
kxtõ, ku mäd sydam um pu
di? Voi, meg jÕvist_ tfedam,
kuj musta ja äbpüdi mäd
sydam um, kuj se um pattõ
täuž ja kuj väggo sydam
vijanika um _ siedā rikkõn.
Siepierast klerõm jegaykš_ iz
ēntsta Jumal pūol ja pālam
nej kuj Dāvid kõrd _ paliz:
,,Jumal, lüo _ minnõn püdiz_ 
sydam ja % anda minnõn üd 
ja plldziz vaim."(Ps.5/12).

E.V.

Mel. Kas Dievam debesīs 
ļauj valdīt...

Min sydamtõ ūod murdõn Sina,
Üod tända_üdpal piemdõks tiend, 
Sa4 Jezus,uod sle tündõb mina, 
Tez tämmõn armõks,sõbraks lend; 
Ku Sinkõks mina ytõt üob,
Se sydamõ min riemõ tüob.
Min sydamtõ eņtš kandatõmõks,
Sa vieddõn üod,ta madlõb ni,
Ku tanda eņtš viervalemizõks 
Üod püdõks piezzcn Pästaji;
Ku ne j üod minda alaston, 
wej tõvald minda ärmastõn.

Ku volkstÕ tüontõ sydamt minnõn, 
Nänt amad Sinnõn_ändaks ma,
Laz palkõgõd ne yd set Sinnõn 
Siz küolõm yrgsõ võtad Sa,
Min patlist,vajlist sydamtõ,
Laz novvõg ta,eņtš sydamõ,
i*az vigali ka sydam volgõ,
Ma Sinnõn tanda andõ tab 
Ja palab,Jezus,ala puolgõ,_
Sin kändatõm täm Sin jūr tüob; 
Min sydam volgõ küolõmõs 
Sin entsõmõks, ja iganõs,

J.Loskil pierrõ.

_Yt statutõd ezmi sõna.
Yt statutõd ežmi sõna siel- 

distiz kilub i "Yllõ piddõ llvõ 
kleldõ", Jüodõs slest sõnast, 
amši vkus yd Yt mided tieb,
um ežmi aza livõ kīel
ouvõstimi, rõkandimi, opatimi.v
Aga ku ni _ ?t aigast täuz-
kub juba tüoista aigastõ,
ilm mingist panmist ega
kyzzimist uldõpüolstõ yrgõb
izentšõst kub tiedõ_ letkiel-
sõ, kas siz äb sa jäigad
ala tömptõt ?t statutõd pa-
r agr af.

Täužkub um ama kuordi
■ft työd riek õigistiz lē-
miz rada paņņiji._Tām _ näg-
1õks pierrõ um Yt juodõn
työdõ tiemõst. Muolmõdõn sie
pierast ezmi ja pyva aza
um ouvõstõ livõ kill dõ,
amas työsõ siedā rõkandõs.

iüa kutsub sie keraks 
amad _livlist, kien tõvrõz
um livõ ieļ, nustõ ilm vib-
timist kildzistiz eņtš yöl
täudkub libo kīel äbouvõsti- 
miz vastõ.

D.Volganski.

Livõ lit Rlgõs.
T. a. janvar ku 23.p., 

Rigõ Petor-Pāviļ pyvakuodas 
sugiz livõ lat, mis_ jüodiz 
päp R.K.Erviö Pipņomāld^ Lat- 
list, ”LĪv5d sõbrad seļts Let- 
māl" kutsimiz pai, voļto kubbõ
tunnõd ymmar 100, _Kilistõ
livlist pyvakuoda _lõiõd ja 
nõtkistõ püolad palandõkstõn, 
mis s ai tõ kltõt izaizad 
kiels,_mingist livõd^
nej ärastiz külõbõd, _ nej 
vägi arald võibõd kolbatõ.
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Sūr tienandõks Rlgö 

līvlisti päp _izandõn H.K. 
Erviön, kis nigLi iz ūo ja
ra unnõn, ja L.S.S.L-õn., mis 
ju tuoista kõrd perizõl ai- 
gal um _ andõn mäddõn võimist 
kubbõ tulda Jumalt eņtš je- 
makīels pālam.

Y.

Jovguz ja rāndarouz.
Siņņist mägud kuoltis pystlimis 
Pīļub vana jovguz ykšignizj 
Siezõ mazo, tõvald kazatõt,
Um täm sikföz tapa pystatõt.
MStsad alļ,8d ymmar kazabõd, 
Kougõnd lajga mer um vaptlõtõb,* 
Puoj tas putub vastõ jiedalõn, 
Āndab kädfca kub li z j anda''on.
Jara undtõt nurkas Jumalõn 
Mieidiz panda jovguz aļastom. 
Ära ta eņtš sugativperisti,- 
Tundt8b ykstiz vaņsti kõristi.
Ärmaz jovguz, nägfud amniggõks 
Sugli mingist piskist rouvodõn,
Kis ka ienod Ilmas aradSks,
Rikkõd rouvõ vīļa varadõks.

Lembe Randali«

Aigast täužkub.
Livõd yt aigast täuž

kub sai pidtõt tämnaigast 
13, februar ku pavan. Kubbõ-
tunnõd voļto 50 ytlist
(mūliņ 37). Täudkub jüodi ji zõks 
sai A.Breinkopf, siktarõks 
P .Lamberg ja vöid luggiji- 
dõks P. Kapberg ja A,Lamberg nustõt.

Nej kõgaz _lekš oma 
rāndakīels, täs nüzist yöld, 
kis kyzist, ku um rõkandõ-
mõst leipkieldõ, mis jūs
sadiz siļmiz se4 leu ka yt
juodstõ voļ ykš, kis siedā
taz_, Kougimcl sai siz ka
täužkub pidtõt leptīels.

Amā ezmõks se.it mad-
lõtöt ne li" viis t, kis mūliņ
attõ küolõnd, mis jūs täuž
kub pystõ _ nüziz.

Siz yt siktar ändiz 
seļtamiz yrj. jüod_ työtiemiz
lands aigastõs. jüod um kub
bõ tund yļ ama seis kord

ja ama sūr nõvtimi um vond
yļ rovkuoda aža. Rovkuoda äb 
ūo võind siedaigsāņi siepie
rast nustõt sädõ, ku um 
putõn rädõ. Ni kilX voļļi
siedā _ kyllõld kubsõ, Lefcma , 
SÜomõmi ja Eestimā püolst, 
set, ku rā ändajid äb ta-
jid sie emiņ Livõd ytõn
andõ, s.ga tā j id mingiz fond 
puoijtõ, kis siz volks _ sev 
rovkuoda nustaji ja vāļiksi-
ji yļ täm, Nimtõt fond pro
jekt sai jeddõ lugdõt, yļ 
mis siz nuzist kiebist de- 
batõd, mis jūs tuļ n&dõbõks
ku täudkubbõn vastõ fondõ,
kuj seļļisto, kyl mittõ mi
dagid äb ūo, set ku __ ta
täks laz ta volgõ Livõd
yt ja täm _ statutõd rāmis
ja volgõ pudi llvlist tie-
mi. Lopandoks pärimist rovkuo
da fond ažas täužkub iz
tīe, ama voļ seo lebbõrõkan
dimiz kordaio

Siz yt siktar tieutiz 
ku ulzõtund Ož testament 
liv li st- kiels um ne j sūr
kulturtyö, mis vāņ5b ama
mu jara, mis lands_ aigastõs
kultur. nurros um tiedot,.
Livõd ytõn voļļi ka _väggõ
laiem midagid tledõ vsiepie
rast, ku ytõluggõ, až ta
midagid yrgiji, v slen vastõ 
j ela j i mäd ents.Õd valid
nüaen mingi _ pimdi joud„-_
Näg£õksõks, sāji siegdõt yr- 
gandõks _ virgtõ tegiz jema- 
kiel lõIsmist rända koufci,

Revi z ij komi s i j püoIst
sai tieutõt, ku yt kas ja
ama jüod työtiemi um kör- 
dali vond, v

Täimaigisti budzet mis 
balansõb 284,18 lat palõ, 
sai ydyölkõks vastõ võttet.

Nustõt saitõ yt jüodõ:
Jüodiji; P.Breinkopfs-Sikraga

kylo st,
jüodijiz azumnika; L.Jeijs-

Saunagciems kylast. 
SiktarsK.Stalte- Mazirbe kylast. 
Siktar azumnika:P.Lanbergs Pizekylast.
Kasiers G.Lemberg-Mazirbe kylast.

Revizij vkomisij5;
G.Andzenov- KošragsJiyiast,
A. Gutmane-vAnce sküolstõ.
D.Zvirgzdiņš» Saubagciems kylast.

Perizõks tieutiz P.Lam- 
berg3 ku Pize kylas sājid
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tämsövvõ kalemledpyvad vaļ- 
^õstõt ja gaņ jeddõ ka 
ytõn sfe jus jaggõ võtam. 
Jeddõganmi _ sai vastS võttõt 
5a yt v jüodõn sai pandõt 
pyvad aža kõrdõl panm.

Ir: Inika,

Tegiz vaga kyla,
Kaksv aigastõ ta tei 

eņtš püoštimiz työdõ v se 
piški büo£ mõltsiz silt 
allõ. Kaks aigastõ ta äb- 
ļiz miedõn räpüngad tyja-
dõks tiedõ ja naistõn 
k|ņ^.iļi siļmsti ulzõ pikstõ. 
Pāgiņ tienandõkst Vaļikštok- 
sõn, kis täm ni um _vizzõ 
pand, Yrgõs januar kū 1. 
pavaks um Mazirbe kyla mo
nopol büod k1õkštõt. Mädkyla, kus saggold voļ kul- 
tõb v ourimi ja_ märatimi, um 
tegiž vagaks iend,kuj jedmõl.

M.

Kure jeng tagan.
Vaid kylas, Lõz kürands 

perimlez um vond ka kure 
kalpõz, Un ni tämmõn um 
vond se _aiga, ku volks 
andamõst yd _jeng. Ni täma 
land vana Zūonko jūr, yļ 
taļšpyvad, voļto ka um 
vond, un _ nizon, ku tämmõn 
ni nej yd jeng um anda- 
mõst. Vana .Züonkõ kitõn:” No,
sina võid andõ ent s naiz- 
jema, ” ,aga ta Iz ju tie-
diz, ku siedā äb või nuo-
fendõ, ku se um jennõks
Vana, siest ta nej kitiz.
Vana Lõz um ka nej ki-
tõn, ku siedā ta äb või,
ku naizjema um_ jennõks va
na, Ni vana ZuonkÕ kitõn,
Laz _ ta ändag siz sie
Sārmā puois, kien voļ Lõz 
nim. Aga vana Lõz kitõb,
ku se um vel ju kõval
äb ku täma ja ku sien
ta mittõ midaid äb või
buotiedõ. Aga vana Lozõn
um vond_ se mēļ,_ vannõ
Züonkõ ēntāta nuoandam.
- Ni ne labõd siest
piškist kimõrst ulzõ. Un 
ni ne stri^õbõd. Ta ki
tõb laz vana _ Züonkõ _ läkkõ
jedsb,- Vana Züonkõ kitõb

kuv se äb passiji, ku kyla
risting voļļi uks vizzõ
paņņiji. Kaks kuolm kõrd
Lõz um_ siedā tand, laz 
vana Zuomkõ läkkõ. Bet se
um maņņor, ku ta siz līb
kuren cepltõks. Un vvana 
Züonkõ icb i'ž en tš uks 
vizzõ panmõ, äb la jedsõ,
Un vana vSÜonkõ um_ vek ki-
ton vägiž nej:” Sie izandõn,
kien sina üod v kalgõn, sien 
sa ni võid iž ladõl"

_Ku ni Lõz ZÜonkõl
äb ūo mittõ _ midagidv sind 
siz ta um land eņtš kuodai,
Ni ta um land indsm yb- 
bistõn syödõ, tuba päi
ainõ _pystam. Un ni _neitst
um külõn ku vana Lõz ku
reks sāl kodsklņ āt strī-
dõnd, Vtina kure um kitõn:

Sa minda üod piettõn 
diezgan, ni sinnõn um tul- 
mõst, aiga um jüsl" Un siz
ne at muolmõd nej kitõnd
ydtuoizõn, kuolm kõrd_ ne at
nej kitõnd:” Se äb ūo su-
gid nej, kuj sa täd, se
um vnej, kuj ma täb." Tuoi
tegiž _ nejiž. Un vni neitst 
um külõn, ku _ ykš sadab 
tuban jeddõ mäzõ nej ku
broigt. Ku ni ailõbõd vaņt-
lõm,- perimlez pagalam, tuban-
jeds pagalam.

Un ni ne tiebõd pe
rimien berõd. Tämmõn attõ
v onn õa ■_ ;ks sõzartõ un ne
attõ ka berõs« Bet _ni py-
vapava üondžõl, ku zārka 
sāb jedspēģin vīdot, ne
kitõbõd:" Ni um perist J^õrd 
ka vel vaņtlomost vannõ 
veļļo.” Tiebõd zārka vāldiz-
zārka täuž mustidi karrizi 
boridi, mitytõ ristingt  ̂äb 
ūo vond emiņ. Ni rüoikõ-
bõd, ku säbõd zārka vizzõ, 
un matabõd täm j ara. vUn
se um ema rikļig tuoz,kis
siedā entš_ silmaks um nänd, 
voļ se kitiji.Dr.0.Looritsvkubbõ kuordõt 
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