ERESA

BOST BILBOTARRAK
Jaietan poz-emoille izan dira.
Nik ez nebazan ezagutzen eta nik lez beste askok
be ez dabez ezagutu orain-arte. Baiña ezagutu-bearrekoak
dira.
193Tan atzerriratuak izan ziran, Euzkadi Franco'ren
aurka egoala eta arrezkero ez dabe entzute aundirik
izan, baiña bagillaren 11'an Euba'ko Lauaxeta Ikastolak
eratu eban jaira ekarri ebazan.

billez abestiai laguntzeko: Auspo-soiñu edo akordeoi
aundi dizdiratsu ederra joten dau soiñulari sendokote,
bizkor, trebe eta ondo ikasi batek, Bizkaian ospetsu
dan Loroño'ren auspo-soiñu eskolakoa, eta kitarrea,
atabaltxua, durundu sakona ateraten daben bateri-tresna
tximis-girokoak.

NORTZUK DIRAN
ZER gure aldizkari onetan eurai buruz zerbait idazteko, eurai itaundu edo euren barriak jakinbearra izan
dogu eta ona emen ondorena:
— Bost Bilbo'tarrak ez dira oraintsu sorturiko talde
bat.
— Orain 43 urte dirala, lanean ziarduen.

GORAGARRIAK

— Euren balioa isillean egon da beti, sarritan jazoten
dan lez.

Zintzoro diñot. Nire ustez udabarrian, epail, jorrail
eta orril inguruan ainbeste laterri sartzen diran Europa'ko Urrutikuskiñean izaten dan sariketara agertuko
ba'litzaz, gure Bost Bilbotarrok garaitza lortzetik urrin
ez litzakezala ibilliko.

Gure bost Bilbo' tar oneik gizon apal eta zintzoak
dira. Euretarik iñor ez da izan iñoz politikari. Euren
Bilbao, Bizkaia eta Euzkadi maite dabez biotz osoagaz
eta zintzotasunez beterik.

Ara zer diñoen zabalkunde orrian:
Eresa
Jakintzaren muiña da.
Jakintza
erria da, erriaren bizia.

ABESTIAK
Eresi edo abesti sorta ugaria dauke eta ondo-be
ondo ikasita, oraingo trebetasunaz erabilteko.

Erria,
abestien sortzaille ta emoille
gizaldirik gizaldira
bere olerkariak eta bertsolariak
bide dirala.

Abestirik geienak euskeraz abesten dabez eta euren
abesti-sorta aberastuta dauke Urrengoetxea musikalariaren eta Amiano'ren "Estampas Bilbainas"en datozen abestiakaz, soiñua ta itzak gaurkotuta, egokituta eta
euren eginda.

Orretarako
"Bost Bilbotarrak"
Erri-eresian egiten dabe lan,
iraunkor eta betiko izan daiten
gure jaien bizkortzaille.

Ez jakez peitzen euren abesti-sorta orretan beste
abesti euskotar eta "zortziko" asko be, esaterako Iparragirre'ren "Iru Damatxu Donostia ' ko" oso ezaguna.

Zazpi LP argitaratu dabez. Azkenengoa "Gernika.
Bonbaketaren 50 urte-urrena" (37-4-26... 87-4-26).

ERES-GAILLUAK

LETONA'k

Iru doiñu joiki edo tresna eder eta zaratatsuak dara4

