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JOSE  MARIA ‘  AGIJERRE,
Almandoztarra.  DIARIO  DE
NAVARRAk  antolatu  t a  o
«AXiLAR  SARIA»  deítzen
den  lzkribitzajje  konkuroa

i’en  frabaztale.  . Zorio.nak!

«Euskal Esku
Iangintza»  liburua

Juan  Garrnendja  Larrañaga
Jauíak  «EuskaV esku-Iangint
a»-rl  buruz  itburu  batzuef
pr&statu  d’itu eta  jarraiotiiko
za!o  argJtaratzeari  beata  li-
urukin.

Orangoz  Iru  Hburu  eratu
ditu  Auñamendj.  deako  U-
buru-bi!dumak  argitara  ema-
nak.

Oraingo  hau  Irugarrena  da
 eta  hontan  artzaintaren  bi
 zia,  gaztagnlza,  yoare  (ioa
o)  -  Ianke  (ioaregiIeak),

&tzkoraeg.iIeák,  abarkagileak
eta  erlojueg:Heak azaltzen  di-
ra.  Beteluko  erinujegilearen
berriak  iaki•narriak  dira,  bai
ta  ere •  Urbia,  eta  Leitzeko
gaztaegintzak  etu  • aítzkorae
 gilenak.

   Erderaz eta  euskeraz  idat
 zitako  irugarren  torno  h a u

1 azaldu berna  da.
1 Durançoko «Euskal
 liburu eta Disko
Azoka»

Urteoro  Durgoko  Erkar
teak  «Euskal Liburu eta  Dis
ko  Merkatua» antlatzen  du
Azaroaren  iehrenbiziko. egu
nean  (Omia  Saindu  egunean
alegia).  ALzo baz  iriki  zan
Azoka  hau eta4ft-udienez  ge-
ro  eta  garrantzi• haundiagoa
izaten  du urtezurte.

Merkatua  iru, egunez irikia
egnen  da:  Atzo,  eta  dato-
rren  larunbatan  eta  igandean
(Marcaren  4 •  eta  5  etan)
Orduak:  Goizetan: • amar  ter-
dietatik  ordu  bietaraño,  eta
arrsataldetan:  bostetatik  be-
deratzietaraño.

Oitura  denez,  Azoka  Du
rangoko  Santa María  Uribe-
rriko  dalakoaren  elizako  ar
kiipetan egpnen da.

Euskal  Herri  guziko  ogel
tabi  Inuguru  .Liburu  Etxeak
edo  EditoriaIak.  beren  libu
ru  eta  diekoak  erakuetera
etorri  dira.

Bidezkoa  d  Sari  ederrak
Izanen  direlaliburu  eta  disko
onenendako.

Azokaren  batera euckal  fcl
folkloreri  buruzko  ágerke
tak,  erta  erakustaidiak  ema-
nen dira.

Ignazio Ifurria
Elizondokoa hilk

Elizondoko  Ignazio  Iturria
Zabala  jauna,  MiltxeItoneko
nagusia  zana, II bern  da  lau
retanogeita  zazpi  urte  zitue
Jarik.  •

Iragan  den  Urrilaren  23
ean  ii  zan  eta  Donosti  eta
Iruñeko  .Astelen  Oñiia». de-
lakoetan  bere  euakeraz idat
zitako  hil-agiriak.  agertu  zi
ran.  EuskaIdun eta  EuskaIt
zalejatorra  izan zañ.

Bara  ahaidekoek bar ditza
ten  nere  dlumi•nik  biotzko
rrenak. Cojan bago.

Euskaltzaindia’ren
berriak   •

Euskail  Akademiak  onhartu
du  Elgóibarko  snie  zen  Pa-
dro  Miguel  Urruzuno  euskal
idazie  eta  Euskaftzaindiaren
aguntzaile  zenari  ornenaldi

bt  egiteko.  Datorren  1973
urteko  Urtarrilaren  (llbeltza)
21  ean izanen dala  asan di-
gute.  Egu  bontan  berean
Euskaftzaincliak  Elgoibarren
bere  hileoroko  batzarra  iza
nen  du.  .

«Raurginiza
1lhieIan» Iihurua.
irabaziailea’

Euskaltzaindiak  bi  urtean
bohin  Domingo  Agirre  de-
ritzan  «Euskal Nobela» Sa-
ria  antoIatzen  du.  Pasatu  be-
rri  den  27  egunean  Donosti
ko  Jauregian  egin  zan  hileo
roko  ba•tzarrean  Euskraj Ake
demiak  Sari  honi  buruz  ha-
nako  erabakiak  onhartu  zuen:
d-laurgintza  Minetan’.  deit
zen  dan  euskal  nobelari  Le-
henbiziko  Sana  emateko.  Sa-
!-i  honen 25.000 pezeta ditu
eta  Bigkaiko  ‘Caja  de  Aho
rros  delakoak  emanak  dira.

Nobela  honen  agila  eta  ira-
baztailea  Mikel  Zarate  launa
da.

Mahiburukoek  Pierre  Lef
fitte,  Xabier  Lete  eta  Euse
bio  ErkFaga izan dira.

Zoi-ionak  Z a r a t e  jaunari
hiotzez.

EUS  KARA
-  Qbanós-en

Ezdu  denbora  aunitz  euskara  galdu  dele  errl
polit  hortan;  Campion  zaharrari  entzun  izan dio-
gu  (ezdu  40  urte)  horko  bereko  jende  zaharre
km  mintzatu.  izan  zela  euskaraz,  berezikl  (ongi
oroitzen  banaiz)  Loyola  deiturako  bere  adiskide
batekin.

Gura  lagun  iruñ-seme  batek  ere,  gerla  den-
boran  tristeki  galdua,  joaten  zelarik  ahaidetara
errl  hortara,  kontatzen  zigun  arriturik  ge!ditzen
zela  hango  andere.  xahar  batekin  solastatzea
zen  aldioro;  mintzazeko doñua  edo  toniliba  arri
garri  zítzaiola.  Obanos-ko  gazte  jendez  arront
bestelakoa  zueta•kotz.  Berek,  Baztan  aldeko  ba
ten  izketa rnodua,  zion,  nabaitzen  ziola;  hala
baiñan,  Obanos  bere  hartako  alaba  harek  eus
karaz  zakienik,  etzuen  ikasi;  etzidan  aipatu  be-
dere.   .            

    Itzak ebakitzeko  eta  esateko  euskal  soiñu
bezaIako  bat  nabaitu  Izan  dugu  guk  ere,  oti
erdaldun  diran  Mañeru-aldeko  zaharren  baten,
oral  40 urte  hamo guttiago.

Alpatu  Izan  dugu  noiz  bait,  191 1  garren  un-
tean,  Obanos-en  eraikitzen  asi  ziralanik  erriko
Eliza,  bedeikapena  ospatzean  apirillaren  25-ean,
Akta  edo Ageria  euskaraz,  erdaraz  eta  latinez

.  izkinibatu  zutela;  euskarazkoa  gordetu  Izan  zen
Herrfkoetxean, eta itzez itz nonela dio:

.  . Hatta  Saindua  Erromakoa Pie  arnai-garrena
zenean; Iruñeko Apezplcúa Jose Loez  de Men
dozó eta Garcia Jauna,  .erriontako Parrokóa Sal-
vador Garisoain, eta  Alkatea Vicente Zabalegifi.

Jaungoikoaren  Gloriarako  eta  S. Juan Rautis
taren  onorean eliza au eguintzen eta bere  len-.
bitzlco  arria  egungo  egunean  bedikatu eta  lpl
ñizuen  Apezpicu  .Jaunak, Apaizaren, errlko  gen-
dearen  eta  emen  beren  izenak utzl  dituten
guizonaren  aurrean.  .

Obanos Apnileren oguel eta bortzgarren egu
nean  1911.  (Siguen  las  firmas del  Sr.  Obispo,
del  Párrocy  del  Alcalde).

OBANOS-KO TOPONIMIA EDO TOKJ-IZENAK

Onaino  ere  euskara  gaixoak  Obanos-en  (Pa-
er  zaharretan  hala-hala  irakurtzen  da  beti,  Oba
cosco.  batere aldatu  gabe)  irauten  du,  bajna
lendetan,  arrien  artean,  beien  eta  oliloen  ar
lean.  Huria  toki-izen  batzu,  euskaJ  herrt  batean
dttezken  bainoeuskaldunago  diranak:

Barrancoandja. Lecerburua (terminacii.5n  de
la  sima).  Bicupea  (binu,  piku,  fiku).  Errotaldea
Estaguibél  (esta,  ester,  aster,  aunitz  toki-izene
tan  sartzen  da  eta  eztakigu  zer  adiaraiten  duen,
Esteribar,  Esterenguibel, Estaregui, Astei-ia, As-
terain,  Astrain). Ibarbero. Iturgaiz (gaitz, abnup

 ,  te)  Iturrieta. .  Larntffl..  (lamia  itzakln  ere
ezautzen  ditugu  Lamiarri (e)  ta,  Arrzkun-en

..  t.arnioclngoerreca,  Berako  Alzate-n,  lamia  da  si-
 ?eria  edo  anclare  eder  j,at,  eskuetan  ispillua

AYEZKOA-KO ERRANERAK ETA 1GAR-

Asmaketako  piripitaki  edo  Igarkizunetan,
ikus-mikus  glsa,  Nafarroan  bildu  ditugu  zen
bait,  eta  aurren ,  antean  Jostatzeko,  euskaraz
ikasben  srl  diran  aurren  artean  bereziki,  ongi
elduko  diralakoan  .  ematen  ditugu  hemen.  De-
nak,  Ayezkoan  eta  Zaraitzun  behintzat,  hunela
asten dira:

1.—Iaun  bat  lepoareki
eta  buru  gabe,  bi besocki
eta  zango gabe.

2.—BetI  kotxean  eta  beti  bustirik...

3.---.Etxe bat zurla,  bazterrik ez
atari  ez Ieionik, trankarik ez

4.—Pobreak barreatzen  eta
aberatsak blltzen...

5.—Xurlxko  da, gorrlxko da,
pentsatzeko  galstoxko  da ..

6.—Arniña  zear  bat,  xostaka  batekli,  Ipurdian.

7.—:-- tutu-!-utU. lau; tate-rata,

lstupa;  aMÜkoeta  ardatza.            .

Orreaga’ko  erromeslaria

1O.—Mandre (m&ndlre) bat, arlzkoa es.
GuzLa estaltzen  eta  ura  ez. . .

1 1 .—Mendíra-tekoan etxera belna,
    etxera-tekoan mondlra

‘       12.—Mintzazen da ta  mlhik ez
badabila  ta  angoIk  ez
Elurra  bezala zurl
ta  bikea bezain  beltz. . .

13.—Arbole kaskorlk gorenera  ¡gan
eta  ugaltenlk txikiena  ezin  pasa

14.—Anka ponpolinatua
g1Itzarlk gabe desarraillatue.  .

1    5.—Axunl utuan  xurl,  antxu  zutuari
gorni, ardi zutuan  beltx.

16.—Araglan bardean  atorra, zar  da...?

     1.—Atorna. 2.—Mihla.  3—Arraulzea.  4.—Mu-
kiak.  5.—Arraulzea.  6—.Maats  zlmurra.  7.—Bela.
8—Tipula. . .  otsoa,  9—Elurra.  1 O.—Ahuntzaren
adarrak.  1 1 —Eskutitza  edo  karta.  1 2.—Alnaurrla.

,-  t3  —Urna ‘fa —Maizua  Massta   1 5 —Arglzagla
&Jokandele.   .     .  

;    .    .  .  .  -    .  -  A. APAT ETXEBARNE

Orrel’iko  gizorzak,  Aez
koa’ko  nortasuna  berexia
ogertzen  digute.  Alakoak
bai  dira  emengo  gizase
ineak  langilleak,  argiak
garbiak  tu  azkarrak.  Aez
koa  ibarrak  aspaldjtjk  es-
kulanetan  trebetasun  aun-
dia  azaldu  diga.  Ortarako
naikoa  da  ikustea  etxe
aurrean  dauzkaten  a r r  i
/anduak,  barrenean  ontziak
eta  sukaideak  tu  gordeta
dítuzten  bitxi  eder  qsko.
Len,  bertan,  dajzetik  egi
ten  bai  zuten  eta  ez  .  no-
langi.  .

Merezi  da  bu,  ¡nendi
bazter  ortara  joatea,  base-
rritar  zintzo  la  artilari
l’rebe  aa  ezagutzeko,  Eus
kalerriko  gizon  argi  bat
¿arkituko  bat  da  lanean.

LATXAGA

GURE . IKASTOLAK (V)

Oral  arte  esan  diren  guziak  «Zabaikunde-ko  orInan
sartzen  dira;  erderaz  «fomento  del  vascuence  esan  ohi
den  ekintzan.  Etxegintzan,  ikusten  ez  den  zimendu  edo
oinarrltako  lana  bezala  da.  Kezka  sortu  beharra  zegon,  eus
kal  gauzak  ankaperatuak  bal  zeuden  gura  artean  askok
ez  zuten  Naparroa  euskal  herritzat  Jotzen  ere.  Nork  eska
tuko,  duela  hamar  ui-te,  ikastolak  Iruñen?  Eta  Iruña  esatean
beste  edozeinherrlxka  esan  genezake.

Zabalkunde  kontuari ba  da  pundu  bat  sua  pízturik  eduki
duena:  Haundien  euskal  eskolak.  Duela  berrogel  ta  hamar
urte,  1922-ko ¡rallaren  17-an,  eskola bi  Idekitzeko erabakia
hartu  zuen  gura  orduko  Diputazioak.. Bern  Jakingarria da
hau.  Seminarioan bat;  eta  maisugintzáko  «Normal»  .  eta
bigarren  mailako  clnstitutoan», bestea.  Askotan  ahaztu  ohi
dugu  gura  aurrekoek  egina.  eta  ¡duritzen  zaigú  mor  ez
bezain  Jatorrak  gerala  gu,  euskeraren alda  zertxoren  bat
buItatzean.  .

Diputaziaren  &abakl  hau  gure  egunak  arte  beta  da.
Mita  ta  bost  ehun  pezeta  diru  polita  izango  zen  garal
hartan,  urteko  sana  honi  bal  zuen  irakasia  bakoitzak.  Espai
niako  gerlak  ere  ez  zuen  hautsi  Seminarioko  euskal  eskola,
eta  gura  eunetaraino  iraundu  du.  Besteak,  hute-artere
bat  gora  behera,  humeak  egin  ditu  eta  hamabirenbat  tal-
de  ba  zen,  igaz,  gura  Diputazioaren  babespean  esjuara
kasten Inuñeko huni buruan.

Eta  arrekeongandiuk  hartutako  kuttun  hau  aurrera  ate-
ratzea  eta  uganitzea  Principe  de  Viana-ko  eskaI  sailarl
zor  zaio;  Diez  de  Ulzurrun  jaun  sendaglleaí  arduradun
bezala,  plzturik Iraunanazi zion  urrezko  ezte!ak  beta  dItj
Jobab1M liorø             

BeitsoIarle  txapelketak  prestatzea  ere  zabaikunde ko
talde  honen  guza  izq  la  bti  gure  al-tean  Hert  
iblli  ohi  ziren  eren  egidkiztira  ahal  bezain  ongi  béen.
Azkenekoz,  gura  txoko  guzietara  heldu  Izan  dinen  euskal
festak  berén  ondore  egokia  ekarri  dute;  eta  ez  da  txikiena,
euskera  jakintza  galia  bezala,  pentsabde  guzitako  naparrak
on  hartu  dezaketen  aberatasun  ‘  benexia  dela  adieraztea.
Zabalkunde  sailak  garrantzt  gehiegi  du  txantxetan  erabil
tzeko;  berrogel  ta  hamar  unte  duela,  lehenbiziko  euskerazko
eskolak  sortu  zirelarlk  mundura  etornltako  eklntza  bezala
Jo  dezakegu. Gure  ustez  Pnincipe  de  Viaria-n -du  bere  Iekua.

Sagi

AXOLAR SAHIA
GERTATUA

NERE AMAR! AITUE
Bein  batean  gan  onen  ziren  kto  famili  zubi  baten

aapira  agur,  Bataun  pasatzera  eta  audik  ¡biltz’en omentziren
eskian  eta  an  urbil  artan  bal  omentzon  nekazarj  etxebat
eta  etxeartakoak  beti  beldurrez  zerbait  ebatsiko  zela  eta
egun  batez  etxeártako  gizora  eta  andrea  ganziren  belarre
tara  mendiko belaibetera eta  utzl  zuzten  bi  mutiko etxeai
kasuiten  eta  erran  zen  amak  ez  gateko  urrun  kas’uiteko
kitoak  deus  ebatsi  gabe.

Bi  mutikoak asi  ziren  pilotan  yO$tetan etan  amak  en-ana
atzendu  zitzayen  eta  kito  andrea  eme  egoki  eta  mutikoyek
batre  etzakitelaik  ollo  bat  ebatsi  eta  mutiko  oyek  kusi
zuten  elba  luma .  kendu  eta  eltzean  sartzen  alzela  kíto
añdrea,  eta gantziren etxera  eta  kontatu  zuzten  olloak  eta
bat  taita.

atek  beitzeari  erraten  zuten  «oral  zar  egin  beardugu
amak  tortzekln  yoco galtu. Pensatu  zuten  . nolaOaitej-e  otua
kendu  biar  sela  eta  ¡n  zuten  katubat  ji,  gantzíren  zubiaren
ondora  eta  kus  zuten  kito  andrea  bazayela  iña  biltzera
silia  egiteko  eta  utzi  zuen  bortz  urteko  mutikobat  eltzeai
kasu ¡ten eta mutikori aspertu.

Gan  zen  ya  ama  ageri  zen  eta  orduein  bi  mutik  oyek
lasterka  gan  tziren  eltzearen  ondora  eta  atra  olloa  eta
sartu  katua  eltzean  muturrez  goiti  eta  bat  gan  tzen  bere
olloaikin  etxera eta  bertzea  gelditu  zen  zubi  gañean  beire
eta  andik  piska  batera  etorri  zen  mutiko  txari-ura  eltzearen
oridora  eta  kusi  zuen  katua  ortzek  agenien  eta  arritua  egon
tzen  ari  begira  eta  ikusi  zuelaik . ama  uyu  egin  zion.  «Ama
olloak  badu  ortzik»  eta  amak  erran  tzion:  «ez  sama,  ez,
oHoak  ézau  ortzik» eta  mutikoak  «ure  eltzeko  olloak  haitu
bada  ortzak» eta  gan  zen  andrea  kustera eta  olloain  partez
arpatu  zuen  katua.  Zer  txaskua  gan  zuen  etzuen  ollo  salda
bezein gootik artiko katu  salda.

Unekin  akabatzen  da eta  baste  bat  arte.
.      ANA MARI EXART

1  ERRATZU

KANARIOA
Bein  batean  Lesakako  gizon  batek  pentsatu  zuen  bere

lagun  baten  bisita  bat  egin  behar  ziola.  Eta  eraman  behar
ziola  kanario bat erregaloz.  .

Ala  bere  kanatioarekin  bazijoan  estaziora.  Trenako  bi
lletia  artutzeko  utzi zuén kanarioa  bazter  batean.

Eta  etorrl  zanean  trena  sarta  zan  barrenean  eta  ala
initxi  zan  Donezbebanera.  Bara  lagunaren  gana  juan  e te
erran  zion:

—Ongi,  ongi eta  zu ere  bai?
—Bal,  bai onso  ongi.
—Zer  gabiltz?
—Ementxen  etorri  naiz kanario bat zuri ekartzera.
—Ederki,  ederki,  eta  nun  daukazu?  .       -

Eta  Juanitok  erraten  dio:
—Oh,  oh,  oy!!  Edenra  egin  dut.  Lesakako  estazioan

uzi  dut.  Eta  alaxen  geldItu  ziran  bik  arrituak.  etzekitIarikan
zar  erran.

Lourdes  Maritxalar Tapia. Lesaka.

i.:  .(...::RIIi1t..

ZABAL KUNDEA

eta  urrezko  orrazia  daramatajena  eta  Bertiia
ranako  etxe-arriia-errietan  ikiisten  duguna).  Le-
gardaIdea  Legardavidea.  Lizapea  (Elizapea).  Ui-
gorila.  Nequsa. Recandia (Erneca). Unbi.zcar eta
bes’te  asko.

8.—Miñe  mlña Iurpeko,
Andee  edema  Eklko
Lope ixapar  ondoko...

KIZUNAK

9—.PlrIpItakI, paapatakt.
Nik baltakit gauze bat..

--,=*—  -—--—----------------.-  -,-  ;  .-].1.]  ... y::..:  o  -.-.‘--  -.- -  —   -
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José  Rota

Orrad  te,’

Garralda’  kó

irudiegillea.

Jose  Rota  Irudieglilea

EusIa1  kufsu uundikoa,  polita,  benetakoa  taaberatsa  deu
Aezkoa’n  Garralda  erria.  Saraitsu’tik  Orreaga’ra  dijoan  bide
ondoan  arkitzen  da,  ipar  aldera  ercitua.  Auzo  Qsko ditu  Gaur
6 1 sendi  bizi dira.

Arte  gaietan,  irudi  grie
gak  oso  atsegin  zaizkio.

Beretzat  danetan  oneníi
Migel  Anjel  da.  Rodrn  ere
atsegirr  zaio  Hernandez,
Kano,  batez  ere  Antxieta
maite  dita.

Gizon  bezela,  oso  atse
giña  tu  alala  degu.  Euske
ra  maite  da,  polita,  ube-
ratsa  tu  berea  dalako.  (lure
eres/a  izan  leiken  gauzik
zoragarriena  i d  u r  itze  n
zaio.

-   Gizon  berex(  bat  ezagu-
tu  dril,  erri  zoragarri  on-
tan,  Jósé  Rota  Orradre  iru-
diegillea,  bertakó  semea.53
urte  dita  ta  berez  bciserri-
torra  da.23  urtekin  así  zari
eskalanetan.  Aunak  jalen
duan  bezela,  berak  en-ex
rnarrazten  zucm.  Bereolo
marrazkien  inguruak  zu-
ran  aiztoarekirz  ebakitzen
zituan.  Ondorean  egurrez-
ko  ur  ontzi  batzuek  egiten
saiatu  zan,  Frantzia’n

.

Arnalirbirjina  bat  eskcitu
zioten.

Oraiiz  dala  amar  urte
e  z  k  e r  otik,  Euskalerriko
gaiak  erabilítzen  ditu  Zor-
t4ren  bat  urte  izango  dira,
artzai  bat  bere  txakurrare-
km  bukatu  zula.  Gero  ber-
tako  gaiekin  asi  zan;  Aez-
koa’ko  alkcitea  ta  bere
emaztea,  Orreaga’ko  erro-
meslaria,  errekete  giida
inutilla  eta  abar.

pensalzen  ikasten  dii.  Es-
kulanak,  bere  burua  aurre-
ratzen  tu  bear  bezela  jazien
laguntzen  dio.

Orain  lbafleta’ko  ¡judo
buruzagia  egin  nai  luke
bere  txakurra  la  aize  ada-
rrorekjjz.

Berrean  irudi  dagoneko
izángo  dira,  bere  eskuetik
ateriak.  Zerbait  egiten  as-
ten  daízean  bi  aste  bear  di-
tu  bukatzeko.  .

Gizori  baten  irudia  egi
ten  ari  danean,  indarra,
begiratua,  arpegia,  .  bere

.  azalizen  ale gintzen

da.  Aizdre  baten  trudia,
esku  artean  daukanean  be-
FjZ,  beçe  irriparra,  begi
ratu  estitsua  ta  biotz  ona
agertu  nai  dita.  Orain  mu-
tiko  bat  egiteko  gogoadau
ka,  bizitaswza  agertzeko.
Eskuekin  egiteko,  zaldia
ten  irudia.  iduritzen  zaio
egokia  tu  izan  leiken  gua-
zik  politena.

ikusitako  zurezko  azpitlak.
Lenengo  ingurua  egiten,

Gaiak  billa  dabillela  oar-
tzen  da,  erri  berexi  bat  tu

Bere  irudi  oieri  bitartez.
Euskalerriaren  edertasuna J3ere  lanetan  gauza  bat

Guratze  batekin  alegindu
zan.  Garai  arlan,  elizako
irudiak  egiuiaz  ezagutu  za-
ten  bere  erriarz  .  Berealci
lnriia’ra  eramateko  anizko

gizon  indartsua  danzkala
ondoan.  Bertako  arpegiak
asko  esaten  diole.  Gauza
polita  bat  ikusitakoan,  egu-
rran  jarri  nai  lake.  Bere
irudi  oiek  egiten  ari  dala,
gei-o  ta  geiago  ikusten  la

tu  nortasuna  ezagutzen  iko-
si  da.  Orain  gero  ta  geiago
jakin  fui  lake,  ortarako
asko  irakurtzen  da.  Bere
lanetan,  euskal  kutsrza  tu
i  ji  d  a r r  a  nabaitzen  dira
ugari

gcirbi  ikusten  degu  Eus
kalerriaren  zaletasuna,  gu
re  lurraren  kutsua.  Itz  gu
Ixikin  esango  genuke,  ,ere
irudi  oietan,  edertasuna  tu
egiaren  maitasana  ikusi  di-
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