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rufíako  Karmengo  Aoia
Birginaren  kanrika*i Artiza’
de4ako Iiuru  de.nda bat  do-
9tL  Aurten  bere  izen lerhe
rarekin  deitutako  E  u s k a 1
Poesia Sariketa  bat antojatu
du.  Euskraz  fflatzktako oler-
ki  bikainak iEuakal Herri  txo
ko  guzietatik  bidaldu  ziran.

Mahiburukoek  (Satrustegi,
liigaray  eta ‘Diez de litizurrun
jaueek)  bere erabakia hona
lake moduan ernan zuten:

Lehereogo  Seria,  iru  miila
pezetakoa,  ‘Arnets  bat  edo
.beste  izeneko poesiak ira-
bai  zuen.  Bere  egilea  MA-
N€X  ERDOZAl’N GYETXH ART
da;  naifartarra da Iberez Frant
zi  aldeko  Naf•arroko Dona
piiauleko  herrian  s&rtu  eta
bizia.

Btgarren  Sane Gipuzko.ako
Zestu  horrian izi  dan AKI
AZKUNE  MIEN,DA  jaueak
beregaratu  zuen  .Mirigotz
eta  bero  izeneko olerkaria
rekin.  Biarren  Sari  bau  ti-
buru moitzo potita bat zan.

Biei  eta  «Artiza.  liiiru
clendako  jabel  nere  gores
man  eta zorknak.

«Graziaren
Bederatziurrenaa
euskeraz  Iruñan

tragan  bern  dan M’artxoko
1 augarrenean Alta  Jesuiteen
Elizan  gure  Nafarroko Zain
dari  den  abieXrreko •Frantzis
ko  Saind u a r 1  eskeioltako
Graziaren  Bederatziurreea
eoskeraz asi  zan. Bedetiu
r,’.n  hau  eguno  emat

rak  entolatu  eta  hernendik
ai ntzinean  prestatzea  nahi
dituenak esanez. Hale dio:

«Iruñean  euskerazko ei
lanaaurreratuz dojia, bide zu
zunez.  Hasieran gaude, laino
dagoneko  beharrenazko gau.
za  batzuek  erabaki  ditugu.
Hauek oso tu  eta beste bern
b a t z u e k  jartzeko gbtltza
Gure  Eliz  barruitiko eliz  a
tuz heldu gana.

Oraindainako  eliz  serbit
zuak.

1)  truñean ematen dire
Mezak euskeraz.

2}Euskal duiientzat  « Parra-
ki  ordekoa»  sotu  ahí  do-
go;  Egiazko parroki  b a t  e n
serbitzu  guziekin  nahi genu
ka  sort  erazi:  urneen kristau
bide  1 ra kaspena ,  zaharragoen
knistau bidera ere bel. Sak:ra
mentutako  eskubidea,  gal-
xoen  lagunrtza, eta atbar.

3)  ‘ Parroki k o  «onulariak»
aukeratu  nahi  ditugu,  bere
ana  beta dezaten. Parrokiko
Batzan honetan apezak, prai
leak  eta  beste  herriko  knis
tauak  badira.  EJiz  Onulari
Salt»  honek  euskerazko eliz
ana  beginatu eta  bere  gain
hartzen  du.  1-lorrela !ruñeko
euskal  Eliz  larparen alderdi
osotzaille da.

4)  «Apostoladutza Saia»
sortti  eta  atondo nhi  dugu.
Gazted.ianen zel al  zabalean
diran  aldiketak ere  bai: herri
jakintzak,  herni  kirolak,  fol-
kiore...

5)  E u a k al  eliz  lanaren
zaintzaiÍerako  Idazkaritza ja-
rri  dogu:7aintzaketako lanak
habeki  egiteko  beharrezkoa
zaigu.

irufíeko  eu’skaldun guziei
adietiazi nabi diegu ldazkeait

za  hoii  lnian  ari  dala. Tokia:
Dorniitaleria karrikan, 1  (Iru
ñeaa  j a k 1 ñ a).  Telefonua:
226207.

Egunero  arratsaldeko 8’ta-
tik  10’etaraino  ofizina  hau
irikia  izanen da.  Euskal He-
miaren  adiskidetara  jotzen
dugu,  esku  zabalka lagundu
ko  diguten ustean.  iruñeko

BARNA
nuneruan  eguneno arratsal
deko  zortzi etati k  aniarneta
ramo  zuen zai  egonen dira
beni  eta  xehetasun gehiago
eniateko prest  eta zure ui-te-
roko  diru  laguntza. erarnan
dezazuen.

Lagundu  denok  bíotz  eta
esku zabalez!

IKUSLE

1AMULARSABIA
IPUIA

Ornen  zeri  neska  bat  bern  batean  eta  egun  batean
ritU  zen.  Egon  zen  hiru  ilabete  en  gatzean  kalenturai
idil..  Pena  hartzen  zuen  etzuela  mezik  aitzea,  diruik  gabe
zaola  etzuela  lanik  iten.  Egun  batez  sendatu  zen  ta  atra
zen  kanpora,  hazaien  bide  batean,  arpati.t  zuen  gizon  gaz
te  bat  beltzez  beztie  eta  erran  zion:

=Zuk  nasIl  nai  duzu  Iana=.
=Bai  behar  dut=.
Erran  zion  gizon  gazte  harek  gateko  karrika  atara,

igateko  bigarren  pisure.  Neka  harek  jo  zuen  aiea,  atra
zen  mazteki  bat  elegantexkoa.  Neska  herek  erran  zion:

=Zuk  nal  duzu  neskatx  bat  serbitzeko?
Erran  zion  baietz  nai  zuela.
=Nok  erran  dazu?=
=Arpatut  gizon  gazte  bat  beltaez  heztia,  harek  erran

dat  tortzeko  hunet=•
=Pasa  zaite  barnera=.
Eta  gero  gan  ziren  salara.  Han  o1asean  aiziren,  eta

Ikusi  zuen  kuadro  bat  paretan  eta  erran  zion:
r=Harek  erran  daut  tortzeko  hunet=
Maztekiak  erran  zion:
=Hure  nere  aemea  da  hiru  urte  hi11a
Eta  neskatxa  arritua  gelditu  zen.

Felisa  Elizagolen  —12  arte.
Ebzosidoko  Ronzezionisten  Esko!akoa.

IPUIA
Behin  batean  bazen  mutil  bat  eta  joan  zen  mendira,

orduan  ikusi  zuen  neska  bat  galdua  eta  erran  zion  mu-
tilak:

NahI  daza  etol’ti  nerekin?
Fta  erran  zuen,—Bai.
Joan  ziren  ibiltaera  pixket  eta  mutua  aitzen  hartzen

giltxaurrak  eta  urrek  eta  belarrektn  sua  egin  eta  arrol
tziak  prexitzeko.  Han  baziren  oiluak  eta  aitu  zuten  lau
arrautz  eta  neskak  hartu  zuen  platanoak  eta  gan  zuten
etxera.  Eta  han  zegon  bere  aita  eta  ama  eta  jarri  zlren
arras  konten  eta  gero  gan  ziren  bazkaltzera  denek  base-
i—i-i batera  eta  hau  egia  bazan  sartu  dedifla  kalabazan.

Elizondo-ko  Ikastolakoa
JAIME  ETXENIKE.  7  urte

GUREIKASTOLAK(XII)

ERABAKI
JORRATUA

Gaai  zailak  izan  ditugu  Ikastolen  jokabidean,  eta
gaur  gogora  ekartzen  dutan  hau  ez  zen  hoberena.  Erre-
xago  izango  Iitzake  ez  aipatzea.  Egiaren  izenean,  halare,
esan  héharra  dago.  Biharko  egunean  kondaira  egiteko
hor  geldítuko  da.

Aurreko  Diputazioak  hartutako.  Ikastolen  «Patrona-
loa»  sortzen  zuen  erabakiak  ez  zuen  bururik  jaso.  Prin
cipe  de  Viana-ko  gure  batzordeak  prestatu,  idatzi  eta  agiri
taxie  jaso  ondorean,  ez  zen  bere  bidez  berriz  Priucipe  de
Viana-ra  itzuli  Ez  gennea  ilabete  askoz  gehiago  liaren
berririk  jakin.

flabete  askoren  buruan,  egosketa  gorria  bazebillela
ikusirit  gure  jendea  lur  jotzen  hasia  zen.  Ordainketak
atzeratuak,  etorkizunean  itxaropen  gutxi,  ispetoreen  al-
detik  aurpegi  txarrak  eta  gure  agintarietan  jokabide  a
girik  ez

Erabakia,  rzkenean,  ez  zen  «Boletinean»  agertu  eta
atzera  bota  zutela  esan  zitzaigun.  Besterik  gabe  geure
etxera  joateko  prest  geneuden;  bairia,  ez  zela  komeni  zio
ten.  Jakinik  hutsaren  pare  zela,  hantxe  jarraitu  genuen
i  xil-ixillk.
tTdan

1972.  Abuztuaren  hamabostean,  Andra  MaTi  egunen
adierazi  zuten  lrufíeko  egunkariak,  denek  dakiten  Dlpu
tazioaren  urratsa  Euskeraren  sallak  zuen  egtnkizun  go-
ns,  aldizkaria  ez  bada,  1rakaskintzjra  aldatzea  erabahi
rilen.  Cuk  ezer  éz  genekien.  Flerriko  rnutil  batek  adierazi
zidan  reri  DIARIO  DE  NAVARRA-K  zekarrena.

Hiramonean  zen  .Euskal  saileko»  lagunak  hildurik
dena  uzten  ginuela  jakinaraztea  Guri  berna  etorritako
hidetik,  eman  genuen  guk  geure  asmoaren  idazkia.
Udazkena

Asko  ziren  gertaeren  bern  jakin  nahian  guregana
zetozenak.  Harriturik  joaten  ziren  ezer  ez  genekiela  ent
zutean.  Batzuk  ez  zuten  sinestu  nahi  ere.

Egun  batez,  gure  agintariak  Madrilen  zirela  jakin
ondorean.  TVE-lik  ikaj  genuen  Diputazioak  irakaskint
zako  eskubideak  berritu  ziuela  eta,  biramonean  egunkari
guziak  jaso  zutena  irakurri  ere  bal

Nere  ustez,  hau  da  itzullaren  hasiera.  Hernendik  da-
toz  giro  bern  baten  oinarriak,  eta  mesede  onik  eman  le-
zeke  guie  artean.  Denbora  gutxireni  buroar’.  ernan  zuen
T)lputazioak  «patronatoa»  sorizen  zuen  erabakia  eta  1zn-
datze  berriak  Geroak  esango  du  znbatetaraino  ballatu
dugun  inoiz  ezagutu  ez  germen  giro  ona.

SAGI

-,-—   -  :             . -    .-  

NAFAR   IZKUNTZAN  ORillA

iÑiZETXIERmllETOREZARRK
Danak  dakiguna  da.  erri  tertez  1965 urt&an b&rrtu  zi-  ñauterk gauza ederra ta arr  ko  ona  dago. Batao  pontea

oneri  ‘bere ñauterik izen aun  ten.  Urrengo  urtean  xeeta-  garria dra  Euskaerrarentzat.  zarra  errornanko  goítiko b
dia  ernan  diotela.  Gure  az-  sun guztiak ondo bIdu ta  Ie-  Gizaldietan  oltura  at  gorda  tartekoa  dauka ta  koru  az
keneko  anaarteko  guda  au-  rritu  ondorean peiikula  b at  dute.n gizorak  zorbaFt bere-  pian egurrezko iflen  etxolak
rretk  bizri’k  zegoen o.tura au  egin zuan. Ortaz ondo orst-  xia  dutela aitortu  bearra de-  oso pofltak daude.
ta  ingiruetako  eret&tk  ¡ka-  zen naiz  antxei  gíñ&ri çjizon  gu.  Azkarrak,  ndarts u a k,  0-am erri ontan 44 cendi bai
ragairzko  az1e.da  b1tze n  satla,  José  María  ri•baren,  &aak, iangiIIeak eta ogGrra.k  dra,  170 bizilagunekin. 1910
zan.  Orduan  Pedro  Mgu&  María  Eena  A.rizm•endi Ma-  dira, batta arrotzari arrera ona garren  urtean  344  bizha9un
Arizkun Arizuk  txistuarie  bi-  nuel Lekuna  eta abar, Dpu-  egiten dakftenak.  zen batek  ztu.  aeti  eItzetzo asko zi
kaiña  zerlrken.  Gerrate on-  tazioak  ere  arnaboat  mlla  ez de  asko lagundu,  Lantz’  ziran. aaserrtar.rak aberatsak
dorean iñauteÑk debekatu zi  pezetekin laguntzen de.  Gaur  eko  apurrak. Emen bz  zrai  ditugu;  etx.e bakotxean  30
tuten.  1943 garren  urtean  ludi osoanezagutzen dute te  guarda batzuek, gzonak zain-  bei  inguruan.  Ba  daude  30
baimea  berexi  batekk  egn  rnerez  du  ikustea.  a  urtero  du  bearrean,  ikaragdrriz k o  erebij  berr  herriak. Gaiñera
zituzten  bakarrik, Julio  Jaro  ikusten degula, aldio  ederra-  eriotzak egin zituzten. Gertae.  baso aundiak dituzte.  Gazte

jakintsuarn  bi-   goa iduritzenzaigu. Lantzko  ra  ura tribarrenek erderaz ja.  batzuek  Ultzama  ta  h-uña’nso  zuan. Emengoak, lapur Ianean daFbil.
aek etzira4a Larnz’ekoak dio-
te.                        Aspaidi Teobaldo Ii  erre

Ernergo  izonefl  izakeraz,   geak I’ruña’ko San Zerntn eu.
be4n erri  ontan entzwidakoak   zoaren  ege  berexiak  eman
zeibat  esan nai du. Orain ur-   zizkion 1264 garren urtea.n.
te  mordoxka  gzaia  etorri     Emen erri  ontari  55  urten
zitz.aiesn ala  joaterakoan be-  erretore  bezala  egonda ko
rebillan  sartu  zanean, alka-  apaiza  euckaidun  idazearen
teak  bene laguntzailieari esari  zena,  aipatzea  merezi  d u,
zion  euskeraz, «saklu  diagu - Erasmo Garro  Lekunberri’ko
astoa».                    semea. 60  urte  apaiz bezella

Erria  oso polita  degu. Be-   beta zktuar eta Lantz’en 1965.
late’ko  bidetik  bizpairu  kilo-   garren trtean  ii  zan,  A’gia
metro  agiten  ditugula  esku-   ta Zeruko Argia adizkarietar
bira  dago. Zela•i batean, anda  euskeraz idaten  zuan. Irufía’ta  soro  ederez  betOa arki-  ko  epaiztegira  euskara  era-
ítzen degu.  Au:rre.na  eliza aer  kastera  gerra  aurretik  era-                 Lañtz (Áida razkia).

man  nai  izen zuten.  1930 ge-tzen  zaigu,  gero  kale  kze  rren  urtean  takigrafian  idaz
 bat,  exe  galantek,  bizpairu  ten  ondo  ikasi  zuan.  EIztzri  zuk  Maria’  kanta, eskok ba  zipe de  Viena aldizkaria be-
enparantza, beste aldera erre  ana  genuen.  Bere  etxeko  dakite g9r.                tuek aritzen dute. Zarra oienka  ta  zubi  zar  bat  gaiñean  atean Jesusen irudia  euske-  Erretore onen diobak Dipu-  tzet euskerak indar aundia du.
eta  inguruan mendiak ipar a-  razko agurrakin  egiña  ipi ñ 1  tazioan goi  maillan  lana egi-  PerFijena etxeko Eusebio nín
dera  batez  ere.  Mtxe  ze-  uan,  oraindik antxen dagona.  ten  duan gizonak esaiten zi-  tak,  bezperatara atizare joan
goen naiko xuri  Oki’lin tonto-  Ba zi1uan kua.derno ecko da-  dan «Nere osabalk asko maite  ta,  lo  artu  on.dorean ameit
rra,  auntzaxeagO Sayoa. Len  nak  euskeraz idatziak.  1935  zuan bere err  aun. Orrelako  setan ala  ornen  zion,  «Iau
galtzara  zarra bertatik  zijoa-  garren  urtean  elizkizunetan  gizoiiak hai eman diotele bi-  enbido. Ordágo. Idukb». On
kion  Bela.teko lepora.  Gaur  goizean oraindik itzaldiak eus-  zia aberatsa erri txiki  auei.  doan danak parrez, jakiña.
esan degun bezela errege bi.  keraz egirten zituan;  eItzettzo  Eta  eiiskera  nola  d ag o  Aurrak  1a  gaztetxo  geie
detik  bazetiua dago.         acko nola  zeuden Meza ra-  gaur? Urte  txanrak nola izan  nak e  dakite  ezetxorez. Gi
ELGANBO burni  urezko urak  gusia erderaz izaten zan. Ca-  ditugun,  era  bat  rnakaldua.  puzkoar sendi  gazte  bizi  da
ditun  iturria  ahpatu bearra de-  riztirnko  kristauikasbidea za-  Emen beti  10  edo  12  ektze-  ostatuan  era  bat  euskeraz
gu.  •Nunbait burni  ugari izaki  rrei  beti  euskeraz  ernaten  tzo zeuden te alek aIdu  dure  rniatzen  diranak. Gizona ar
mendi oietan.               zien. Euskeraz elizan  asko  euskera. A.difiako gizaserneak  tzai Egczkuen zegoen.
Etiza, dorre  sondo luze bate-  abestutzen zuten,  eurrak be-  danak ha  dakite. Zarrak mu-  Rere iñauterik gordetzen di-
kiii  ‘arrosa koilorezkoa da. Kor  rriz erderaz. Azkozez geroago  seaii euskeraz ibiltzen dira jo-  tula,  erri  onek  Olaguek on

euskera bernelio  te  Z.ípria’no santueri ize-  oraindik  Arnabh1ina.ri euske-  lasten Gazteak Ikusten  egin
na  darama. Aldare  nagusian  raz kantatzen zoten,  balta u  tenean, zerbait ulertzen dute-  piten  alegindu bear luke.

Lantz  Erriaren  Ingurua. (Aida  Areakia.           Santa Barbararen  iduri  barro-  rutbidea  kalean eta  Eqizu  nean. carra eoiten diete. Prin-                LATXAGA

EUSKALE.RRIA
Eliz  Barruti  osora ahalik ge-
h  i e ne  nahi  dugu  zabaldu
zaintzai leketa lana».

Beraz  badakizute  lruñeko
euskeklunak  eta  Euskaltza
leak  zar  egin behar duzuten:
Zure  dituek  aman  «Servicio
de  Pastoral  Vasca»  delako
honen  taguntzeko.  Dormite-
tena  karrikan eta  ehenengo

XIX garren mendeko CaIifornia
ko euskal Astekaria

«ARTIZA» Euskal       den euskal        n ondo
-             nean errezatzen  da.  Beraz

Poesía  Sana            hilo honen  12  eguteafl  buka
tuko  da. Ohar bat  ornan be-
harrezkoa da :  :Datorren ¡gen
dean  Bederatziurrena ea  da
Ata  Jesu[teen Elizan erneza
tuko  Dazan  jaiero  amenten
den  euska.l  Mezaren  ondo
raen  baizik.  Ordaa:  jasuíten

Elizakoa arratsaldeko zazpietan
eta  Damas  Apostólicas’  en
El izarena gaubeko zor’tzl eta
e rdi etan.

Joan  ci 1 r a n  artikuloLan, .

Yeneral  horrek MaxiEuskalherria  zipatu  aldizka. ESKUALDIJNEN zuen,
millen  emperadOrea r  e sritik,  beata  zati  batzu  nai  di- p o
hartu  Quertaro-n  [geroagotugu  eman  harria  ele,  nahiz

berriak  zahartuxe  izan.
“loanes         gure

rritar  bat  uate  gabekoan  kol afuailattirik  izan  zena].
BAIONA-n,  errearoa  r  e nTEITACIIAFI.KO patu  da,

bat (agorraren)  26-an  zezen  koBER.RIAK ean.  Dinamite  kartuxa
rridak  izan  dituzte;  ernazte_Ezda  Californian  eskual- arrapatu  ondoan,  su
ki  toreador  batek,  Jusuadunik  izan  behar,  nun  ez- botatu  du,  zer  ga.1za  lan
Diaz  deitzen  denak,  bere  jauduen  aditu  edo  bara  Teha- vercysa  jakin  gabe.  Be-

rehala  lehertu ziez  jencle  guzla  arritu  du.chapi-n  izan  Badakigu.  LOS da,
zilo ARTZA!NAK  HUAANGEL..etan  bezain  b  a  t ikaagarri  bat  eguiten

GOBEftNAMENDUAgure  herrítar  ez  dela  sta- zuelarik  eta  gure  herrita-
Atzo  Parre5do  guzian,  eta  ongi  karkula rra  arrusit  masakratu  du. AINCHANO,

1ga-efl  artzain  bat,  Esta-tuz  uste  dugu  Tehachapi  de- Begui  kanpoan  zllen  eta
eskurnuturra dos  TiflidoS-etako  autoritateza  bigarren  euskal  herria dena  xehatua.
Midikuek arrastatua  izan  da,  zerenEstados  lJnidosetan.  Nahiz eskua  pikatu  dio

zenbait  ardi  sartzera  utziezden  herri  guzian  eskual- te  [snoztu]  eta  bixta  galdu_
ko  duela baitiku  Gobernamenduko  ludun  familia  bat  baizik,  gure

mintzaia  osorik  mintzazen
dakiena,  ezda  a.terik  ez  eta
egunik,  urtean  zortzl  llabe-

Hemen,
herrian  [Los  Angeles]  ,  Ho-
te!  des  Prrenées..ean  da.
TIROKA

r  r  e t  a  n,  CUCAMONGA-ko
mendietan  Berrikitan  Go-
bernamenduak  zonbeit  lur
beretzat  berexi etatez,  nun  ezden  eskualdunik

atzemaiten  karrika  P U fl t  a
den  llabetearen  on-

darrean  bi  frantaes,  G a  n_
baititu,

han  sartzen  diren  artzainak
arrastatuak  izanen  dire.  Piaguzietan.

Artzainek  bel-en  probiaio
Camou,       ar-

diekin  SOLFD.AD-eko  CA-
ÑON-ean

rres  ATNCHANOk  lariin  bate
golzean  ditu  fidantzak  ernanen  xerka_herria  [erosteko] pasataen  tiren.

deitzen eta  berehala  libratu  dute.hemen  da,  eta  beren  Letren
[Letras  de  cambio]  izaiteko,
larrazkeneko  i  1 e  mozterat

amerika_
no  batek,  5  peso  pasai-dre-
txotzat  galdetu  zioten,  eta

Bainan  arratsaldean  E;1-
gart  haren  nausia  arrasta—
tua  izan  da,  eta  fidantzak(artile]  hunat  yin  [etorri]

behar  dute;  arrastroju  de-
erreposturik  eman

gabe,  tiroka  abiatu  zen.  Gan astelehenean  emanen  d 1 t  u.
Gobernamenduko  legue  honak  ere  hemen  dira.  Eira- errezebitu
riek      bortitzak dire,  etabotean  partida  bat-en  egui— tuen,  bat  sabela  parez-par
zoin diren  lur  debekatuakteko  lekua,  Tehachapi  da.

Beraz  pilotaz  kestione,  pL.
lota  partida  bat  handia  joka-.
turik  izan  da  joan  den  ila-

pasatu  ziofla
bertze  biga,  kolperik  gabe;
bala  batek  ixterreai  hunki-
tu  zuen  eta  moltsaren  gal-

.

artzainek  iakin  nahi  batuz
te,  gure  Oflzinarat  yitea
[etortzea]  aski  dute.  Planak
[p!anoak]  eta  izen  guziaKbetean  Biarnesen  e t  a  es-

kualdun  baten  artean,  eta
huna  nola  gertatu  den  afe-
ra.

r  e a u  [sakelaren]  lehertu,
minirik  eguin  gabe.  Hami1
ton  arrastatua  izan  da  eta
Korte  superior-erat  igorria,

[lurren  izenak]  gure  eskue
tan  dire”.

[Zonbeit  u  s  gorabeera,
Joan  den  mendeko  izkiribuBI  blarnesek  eskual  d  u  n preso,  4.000  peso
horietan,  oraiko  idazleek  erebat  desafiatu  dute,  errabo- ren

numerotik  ditugu, esaldi  eta  joskera  garbi  askotean  partida  bat-en  eguite-
ra.  Gure  herritarra  (izana bern  bauek  ekarriko:

1893-uztaiia
aurkituko  ditugu.  Funtsean,
aldizkarietan  agertzen  diranerranagatik  esda  samurtu-

ko),  Banka  Beltza,  bere  bo..
rondaterik  hoberenean  hasi

-  II
14.  Rilbaoko  ondoan,  trein
bat  arras  fite  [laster]  zo-

artikulo  ilun  batzu  baino
euskara  naturalago  eta  ulert

aise,  du  GOYTINOda  eta  bigarren  k 1 n  z e  a n
erran  dee,  enkas  balinbada
Biarnes  gueiago  Teha  c h  a-

aielarik,  mendi
rat  arori  da.  Han  berean  ei
presuna  hil  dire  eta  ogoita

Bu-

errezago
ezpeletarrak  erabiltzen,  bere
Astekari  gogoangarrian.  AL
de  hortatik  behatuz,  barkapi_u,  dener  e g 1 te  n  deela

[apostua].  Hirurgarren  kin
zean  sei  baziren  Banka-ren

hamar        kolpatu.
bao,  Biskayako  kapitala  da.

ESCOBEDÓ  yenerala,  liain
da

kizun  dela  uste  dut,  bern  ho
rien  zaharreria  Agian  beste
aldi  batez  gelago].kontra,  eta  hala  ere  partida

ai  eraman  du.  Biba  Han-
famatua  dena,  arras  en
Mexicon  eta  midikuek  ezdu- &  Apar-J37JXEBARNE

Azkenean  Gora  dezagun
guztiok.  Kantua kaotzen da.

Beste  euskal  Meza

bat  Iruñean

ruñeko  S&rvicio  de  Ras-
toral  Vasca »  deitutakoak (1 ru
ñeko  Artxapez.pikuaren men
dean  dagona)  Martxo  10
egunetik  asita  Afta  Eskola
pos’en  E 1 i z a a  euskeraz
emandako Meza bat  antolatu
du.  Meza hau bereziki Iruña
eta  bere  inguruetako herrie
tako  gaztediari eskeindu eta
zuzendua cia. Ordua:  aube
ko  zortietan.  Egunak: Larun
bateoro.

Puxkanaka puxkanaka gure
Iruñean  euskal Meak  ugari
sortzen art dira.

Euskal  Parrokia

bat  Iruñan

1 rtñeko  Euskal  Pastorel»
delakoak  bi  hizkuntza  tdat
zitako  orriak zabaldu dute be-


