NORGEIA GOKA
DOMINO-JOKO BAT
«Guiness» liburuagaz jarraiturik, Bob Speca'ren
izena dekartzuet oraingoan.
Bera «domino» jokoan ludiko irabazle gaillena zan.
Ez, ain zuzen, joko ontan beste edozeiñi irabazten,
bai baiña bere aldetik domino orreik illaran toki
laun baten ipiñi ondoren, denporaldi txikienean lurra
jo erazten.
Galdu eban beingoan 1976'garren urtean norgeiagokako joko au, eta ori ta be txapeldun geratu da
barriro 1.977'garreneko bagillaren 21'ean Pensilvaniako Ikastetxe Nagusian.
Bota dauzan «domino» orrek 50.000 ei dira, eta
ortarako bear izan dauan astia 17 minutu ta 46'27 lipar
edo segundu.
ATZERUNTZ ARI Ñ EKETAN
Nueva Zelanda'ko Paul Wilson'ek be, beste ludiko
goienengo mailla bat lortu dau.
Atzeruntz ariñeketan eun metroko ibillaldi baten,
igazko jorraillaren amargarrenean, 13'3 segundu
eralgi zituan 70 urte azkenetan Robinson izenezko
dantzari bikain batek eukana ziur asko.
Dantzari au Claque Bill deitu oi dan errian jaioa
zan.
EVEREST'ERA
Mendigoizaleei begiratuz, esan geinkena da 56
notin egundaiño Everest mendi-gallurreraiño eldu
dirala.
Itxaroten gagoz euskaldunak ia noiz, «Tximistarrak» edo beste euskal-talde batek be ori berbera
lortzen dauskun.
ZEMU-TONTORRA
Ori ta be, mendi bakan bat dogu Karakaram
Mendi-kateak alde batera itxirik, goirik berakoan,
aundieran, lurbira osokoak kontuan arturik 31'garrena
dana eta oraindiño gizakumerik bere erpiñera bertaratu ez dana.
Bere izena Zemu-tontorra da eta goi-berakoa
7,779 metrokoa ei da.
Everest mendi nabermena baiño 1.066 neurkin
edo metro gitxiagokoa, alegia.
TECNAVAL ELKARGOA
Euskaldunentzat jakingarri dogu injenieria'ko «Tecnaval» deitu oi dogun Bilbo'tar elkargoa izendtu
dabela ludi guztiko konkurtsu-neurketa baten, Suez'ko
urbidearen zear, geroko baten ia 2.000'garren urtearen
inguruetan joan leitekezan itxas-ontziak zenbat eta
zelako aztagai edo toneladakoak izango diran, ze
neurri-kokamen izango dituen ta... abarren azterketak
egiteako.
Agindua emon dautson alkartearen izena, «Suez'ko
Urbidearen Aginpidea».
GEROKO GERTU EGOTEKO
Alkarte onen ardurapean izango dira, oingoz
begiratzea ta jakitea gaur egunean ze joan-etorriak
dituan urbide onek, ze muetako itxos-ontzi ta ontziñoak bertatik igaroten diran eta orrelako beste zertzelada baliotsuak.
Argibide oneikaz ta ludi guztiko ontzien geitze
garrantzitsua bertan geroago ta areago ikustatu
oi danez, geroko baterako gertatuta egotea gura izan
dabe.
Au izan da konkursu onen zergaitia.
A'tar Jo'k

EUSKOTAR JATORRA
Orrialde onetan agertzen dan neskatilla (len), orain
andratxu urteduna, bai ba dala artesa!
Bere izena Tiburtzi. Jaiotzaz eta abizenez, euskotar
jatorra.
Euskalduna be bai.
Nire ta askoren ustez, erderaz baiño euskeraz obeto ta
;eiago egiten dau.
Bost seme-alaba azibako zituan alargunaren alabarik
;aztetxuena zan eta gaztetxu zala urten bear izan eban
°txetik otseintzan ogia irabazteko.
ERRUKARRIAK LENGO ALARGUNAK!
Lenago, esaterako orain 40 edo 50 urte, ez España'n ez
Euzkadi'n ez egoan zar-saririk, ez alargun-saririk.
Errukarria benetan, gizajea, andra alargun beargiña,
>eme-alabarik azteko ba'eukan!
Ondasun txikiren batzun jabe ba'zan be, erriko jauntxukazike zitalak lapurtuko eutsoen geienetan.
Ez arritu ba, Tiburtzi gure neskatotxua, zortzi edo
bederatzi urte zituala, berea ez dan etxe baten aurkitzen
ba'dogu, jateko ta jantziteko bear dauana irabazteko, zere;intxuak egiten. Eta ori bere osasun gitxiak, amaren ondoa
. skatzen ebala.
EZKONGE GERATUA
Gaisorik, makal, osasuna ondo zaindu eziñik, eldu zan
Dgei-ogetamar urtera, beti ona, beti Jainkozalea eta beti,
batez be, zuzentasun-zentzun aundi bategaz.
Osasun gitxi eukalako edo bere sasoian abagunerik izan
ebalako, ez zan ezkondu, «birrotxa» geratu zan.
OKELATEGIAN ZUZEN
Beiñola, bere jaiotetxean, Bizkai'ko erri baten bizi zala,
akelategira joan bear izan eban erostera.
Erosleak ugari ziran erreskada aundian eta bera bere
txandea gordez itxaroten egoan, okelariaren saltze-ekiñaldi
bizkorrari begira. Saldu baiño lenago, jakiña, okelearen
astuntasuna jekiteko, pisua erabillen.
Tiburtzi'k oartu eban saltzaillea, maltzurkeriz, okelea
astunago egiteko aizto ziriz edo orkolo-erpuruz ibilten zala
pisuan.
KONTUZ GERO!
Andratxua, ona ta artesa zan lez, beste erosleen aurrean
.xillik egoan, baiña saltzailleari bizibideko zuzentasuna
rakasteko ta bera lapurkeritik aldenduteko, erreskadan
atzeratu egin zan eta azken geratu.
Bakarrik aren aurrez-aurre geratu zanean esan eutsan:
—Zu, Boni! kontuz gero! Pisu ona emon egizu! Ez zaite
billi erpuruaz edo aizto-ziriaz pisua geiagotuten!
SAL-EROSKETAKO MALTZURKERIAK
Euzkadi'k au lako andra zintzo ta artesak bear ditu,
!apurkeri, okerkeri, maltzurkeri ta zuzengabekeriak aldendu
ta urrinditeko.
Euzkadi'ri begira ez daitela esan España'ri buruz esaten
dana: «Sal-erosgaietan maltzurkeri geien egiten dan Europa'ko lurraldea España da, eunetik larogeik janari-legeen
aurka jokatzen dabe».
EGILUZE'k

