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Ezkerretik eskurnara:

l.--Neguan izaten da. 2.-Aots_la
3. - Aotsa. .- Egazti.-Aots.lagunetako ~na,
4.-Aots.lagulla.-Ants-Iaguna.-(Atz. a 'al.
Fllskal.abizena.,-Aotsetako .hat. 5.~\r J
d¡:rama.--Aotsa.-Alper. 6.-Aots')¡'''un 'a
EIO.-Aots-Iaguna.-Aots.laguna. 7.~ \

a..
I B. .k A . %
agllna.- 10tZ I utua.- otsa. 8'-A I .9.--Senide. oSa.

Goitik Lera:

l.--Zuaitzetako bat. 2.-Aots-Iagllna. ~_
ElIskalerriko Santutl'gi baten izcna. I:~
Aotsa.-Aots-Iaguna.--Ixilik !-Aotsa. ó."
Aots.laglllla.. -Erderaz eta (Atz. aur.) Lra.
Nlln?-Aots-laguna. 6.-Euskal-abizena. 7.
Aots.lagllna. (Atz. aur.) Leku baten. (Atz.
aur.) Ago.-Aots.laguna. 8.-Aots-Iaguna.._
Glizti.-Aots.laguoa.-Aotsetako ba!. 9._
Scni,le. lO..-Aots.laguna. ll.--Bazkari ¡talle,

V-GURUTZEGRAMA AZALPENA

Ezkerretik eskumara:

l.-ZAR 2.--LEGOR. 3.-1. 4.-G. U-
RRO (Orril). J. 5.-ZE (Ez). ERRAL (La.
rre). RE. 6.--EZAGURRADUN. 7.-RU
(Vr). ETZAN. LU. B.-R. NIARO (Orain).
F. 9.-B lO.-AMABI. ll.-ELE.

Goitik bera:

l.-ZER. 2.-GEZUR. 3.-A. 4.-L. LE.
GEN. A. 5.-ZE (Ez). IRUTI (huri). ME.
6.-AGIRREZABAL. 7.-RO (Or). RARAR.
BE. B.-R. OLANO. I. 9.-D. lO.-JRlTLf
] ] .-ENlJ (Une). '

Ooa emen Y-Gurutzegrama au osoan eginda hialdu di¡wtcnell izcllak: Larruskain 'Ja~
liario, markiñarra; Berasaluze'tar Pernardo ta Maortua'tar Miren zaldibartarrak: Borda
tar Anjel eta Gardoki'tar Karmelo, Naparroa 'ko Alesbes'en bizi diran ikasle gaztetxoak:
Aurre'tar Alazne, gernikarra: apaiz.ikasle Zarate'tar Mikel: Etxano'tar Josu. durangoarr¡';
Aotza, dooostierra.

OR-EMENDIKO

, 1 iak ala biolin-jotzaliak?-Paris'
,Be~t5fd:r,Jignteo ~arta batek .ooeJa dio:

jik bla dno iraknrhak ~~.daklte, as~ok
sJ,.uskal Urruña 'o ~ta Parls en, bertsularIeo
l\.;iJlt:lt\ bal jokatu zala joan dao urtian.
l"a.~el l' i~akurle oietako geienak ez daki.
U,,'Jla¡ txapelketa ori daIa.ta, Madrid'eko
1",HtB a'elona 'ko izparringi auodieoak emao
",,, ar~erria. Aspaldi xamarreko kootlla
~lIlen haiiio merezi du aipatzea: ain da
,I¡,.:' , Izparriogi aundi oiek ez dituzte ba
pohla iJertsnIariak biolin.jotzaliakin nastu?
¡¡lIre

l n al dezulc zuek Uztapide hioliña ko.Ikus e I . k . .
I 'lz piao estuluta, Jegla ZUrI-zurl zeruko Z ' .k G

.
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. l ira hiurtun, un l o e o san Izaga
",1' . 7 B . b k
. musika JOlzeo asarn era ere ezlen . E M ., kI ke ilxura txarra Izaogo. ta aUm e ,
J:m bezelak.o ti~iak~o, bere .txapel auodi ta
t.ipa horobIIlakm...! ~,z nal~ g~ro. txa~txe.
Inn ari, eta ara em~n Izparrmgl Olek Itzez-
¡I1.esan duteoa:

«Biolin.jotzaleen txapelketa internazional
bu; Pari,,'en. Paris, 22. Enskalduneo artekn
hinlin-jotzaleeo tXilpelketa internazionala
jhkalu da. Juraduko gizon geienak LA SOR,
BONA'ko ('ta Paris'eko eskola oagusietako
imka"le edo profesoriak zirao. Urruña 'o
(Frauzia'n) aukeratutako lau oberenak jo.
katu dute: Basarri eta Uztapide España'tik
et" Xalhador ela Mattin Fraozia'lik. Azken
erabaki ofiziala izan zao: Leoengo Basarri
(],.,paiía) eta beste iru hiolin.jotzaliak puo-
tnna berdin, irnrak batera. Ain auodia izan
.Ia txapelketa ooen garrantzia, nuo Fraozia'
l.. radiuak eta televisiuak bein baiñn geia.
¡t,.lan jakinarazi diole jendiari.J>

Anka-sartze polit onek. edozein modu-
la.a. gauz hal agl'rtz!'o digu: Berri ori eman
l.uan izparkari edo perodistari ezio zitzai-

rJa hurnao sartu enskaldun hertsulari adotelutzuk Paris'en atera zuten bezelako bu.
rrUlldara atera bear zutenik... Baiño, oaiz

k1rig~rri izan, hurmndara ori beoe.beneta.
Fua Izao zao. Ez bakarrik España'ko eta

ranzia'ko radiuak baita ere radio alema-
n~l '
l. .ela batez ere ioglesak txapelketa orren
L' rn ausarki emao zuten: televisiuak ere
<'re programan sartu zitun, Paris'etik pa-

""Izen diran beste edozeio gizoo.emazte fa.
:llfluen gisa. SORBONA'ko eta beste ikas-
k).a k'agusietako giznnak bertan ziran. Az.'\te o eguniao Palais de Chaillot edo Tro-
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("aJero deitzeo dao etxe nagusi ederrera
ekarri zituzteo. Bai, arrabost auodia eta
ederra hertsulariak Paris'en alera zutena!
Uúazale.J>

Ellskeraren eglloa.-Gazteiz, uriburu li.
raiña, ez daukagu lo; erriz gero ta doto-
retuago dijoa. Oituraz? Bat.batetiko asitze
nutao ez ditu saiets utzi nai beiñoIako oi.
tura, lege zar, izkera ta abar. Bai, euskera
"ute araharrak ere gogo ta zentzu; ezin
bel'az albora utzi, Ta pozik diogu: Gazteiz'
I'n, aspaldi, enskera piztu ta koskonduz di-
joa, zori ooez.

Ona orren agiri-ale bato Praotzisko Xa.
hier santua dugu euskeraren zaindari. ta
oapartar Santu gartsu onen egunean Gaz.
teiz'ko euskaltzaleak, batez cre Ramiro
Maeztu Ikastetxeko euskal-irakasle jatorrak(
ja¡ ederra ospatu zuteo, itzaldi, alkar-iz-
keta ta abesti mamitsuz euskera ta ooeo
1."indaria goi.goi ipiñiz.

Euskaltzaleen Batzarra. - Euskaltzain.
di¡,k, urtero ezta ere, geieoik beiotzat, ba.
tzarrak egio oi ditu or.emeo. Aurten, orain
iru urte Arantzazu'n bezeIa, Bilbao'n eratu
du Euskaltzaleen Biltzar apartekoa, joan.
dako ahenduaren U'an eta }4'an. Izlariak
trebeak eta gaiak sakonak. Ona batzueo
iZl-II' gaiak: Mitxelenak, Euskal itzak zein-
tzuk <limo: Aita Villasantek, Literatura ta
izhllntza biziu; Aita Zabalak, Bertsolariak
era Europa'ko leoeogo gerratea; Juan Go.
rostiagak, C,.ezia'n 11010erabaki zan litera-
tU,r izkuntza; Gabrid Arestik, Barrutia ta
(l/cn aroa; Juao Sao Martin'ek, Eibar'ko
itzok; Alfooso Irigoieo'ek, Bizkai'ko litem.
titrazko euskelkia; L M. Etxeita, Txillarde.
g;. ta abar. Batzar eder onurakorra, urtero,
bukoitzeao erri betean egin bear litzakena.

"XABIER" agerkari berria.-EuskaI arlo.
all ez ditugu aiztu bear, iñolaz ere, aur.
umetxoak. Auek bait.dira gure geroa. Nola.
ko peoaz ikus oi olugu maiz aurtxoak, sei.
aUJar urterarte euskeraz haiño egiten ez zu-
tellak, erderura jotzen. Zergatik? Eskoletao,
bai. elltzuo ta ikasi erderaz dagite, ta gero
errezago zaie izkera ori. Barna umetxoak
IlIaite dituztr ipui, alegi, kontu polit ta
gaiñerakoak ere; ta euskeraz ez dute olako.
rik, eta erderara jo bear.

Zori onez, mugaz bestaldetik, oraintxe es.
kiiiiko digute XABIER, umetxoentzat ille-
nko polita.ZAPA/.
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