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Azkenengo «ANAITASUNA»ren zenbakian auxe irakurri dot: euskal izena baiño
euskal izana dala bearrago. Ume asko dagoz Euskalerrian, ta baita Bermeon be,
euskal izena daroenak; baiña euretarik
asko, euskal izanagaz aztu egin dirala
esan bear. Bermeoko ikastolan gabiltzan
neskato ta mutikoak auxe erakutsi gura
geunskioe, geure lez ume dirán euskaldun
guztieri: txikitarik asi bear dogula benetako euskaldunak izaten; ta orretarako
euskeraz ondo ondo idazten eta irakurten
asi bear dogula.
Euskeraz idazten eta irakurten ikasteko
batuten gara astean iru bidar frantziskanoen kolejioko eskoletan. Edade guztietakoak gabiltz ikastola onetara: guztiz,
eunetik gora. Mutil andieri Mañuko Gotzon abadeak irakasten deutse. Bardingoeri Iñaki frailleak; ta gaiñerantzeko beste
guztieri Santi ta Lurdes neskato-mutillak,
eta Juan eta Karmelo fraille gazteak. Oneetariko beste ikastoletan ez dakit zer
ikasiko daben. Gu, euskeraz idazten eta
irakurten gabiltz batezbe. Lenen lenengo,
zeozer irakurten dogu euskeraz. Gero,
idazkizun bat eta euskal kantuak abestuten doguz. Gertakizun polit politak be,
sarri kontetan deuskuez: Triskilli ijituarenak, Pantxiko baserritarrarenak, Don Fakundo sermolari ospetsuarenak eta abar.
Onez gaiñera, domeka batzuetan mendira
be joaten gara, egun gozo gozo bat igaroten. Sariak be, lantzean bein emoten deus
kuez.
Auxe da, berba laburrakaz esanda, guk
ikastolan egiten doguna. Oraintxe egin
dabe Bermeon beste ikastola barrí bat,
zazpi urterarteko umeentzat bakarrik.
Baiña ¡ikastola onen gaiñean, datorren
zenbakian esango dot zeozer.
Ta amituteko, ikastolan gabiltzan mutil
eta neskato guztiok dei egin gura geuns
kioe Bermeoko lagun guztieri, euskeraz
irakurten eta idazten ikasteko, ikastolara
etorri daitezala.
Agur, eta datorren zenbakirarte.

Martiaren 18, gabaz. Omenaldi bat izan
genduan Zinema frontoian: «Óleskariak»,
Basarri ta Maiz goratuteko ta eskertuteko, erriak egin dauan omenaldia. Jai ederra. Pelotalekua, bete beterik. «Karnaba»
zortzikoteak abestu ebazan asieran kanta
batzuk. Gero, Lasarte bertsolariak, bertso
eder batzuk eskeiñi eutsozan Basarri bere
lagunari. Onen ostean, bertso-azkenekin
berbaldi luze baten, «Oleskariak» taldearen eta Maizen birtute ta egintza batzuk
azaldu euskuzan Basarrik, berak dakian
lez.
Jenteak, bitartean, txalo ta txalo.
«Zarauzko Gaztetxuak» be ezin falta ba,
ta an abestu euskuezan euren abesti ba
tzuk. «Oleskariak» taldeak, Manolo Urbieta zuzendari ta animatzaille zalarik, irulau abesti kantatu ostean, iru txapelduneri, Manolo, Basarri ta Maizeri, oroigaillu baña emon eutsen Alkate jaunak.
Ta amaitzeko, Maizeri, errifa baten lortutako diruagaz erosiriko automobil baten
giltzak emon eutsoezan. Amaiera polita,
apartekoa. Ala maite dauz Zarautzek bere
gizonak.
Urrengo egunean, San José egunez, Mai
zen omenez Cross bat egin zan bertako
ondartzan. Mutiko askok parte artu eben,
eta ikustekoa izan zan. Egia esan, kopak
be ez ziran falta.
Ta azkenik, erri-bazkari bat izan zan
Euromar hotel famaduan, iruren omenez.
Jente asko. Danak pozik.
Joan Mari Torrealday

XA BIER ORMAZA, 12 urte

MUNGIA
Adiskide, oraingoan ba dot barri polit
bat zuretzat. Guraso gazte bazara barriz,
poz geiago artu egizu. Edozelan bere, euskalduna zara. Zeure erria maite dozu.
Umeak ikusita, poztu egiten zara. Egia
da. Eurak dira gure Erriko landara barriak.
Gure erriko ume txikiak ikastola bateri
asiera emon deutsoe. Lenengo negarrak
aztuta, pozik doaz. Zer ikasi, zer egin, zer
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abestu euki dabela diñoe, etxera eldukeran.
Laster, jaiera bat egingo da «Ibaigane»
antzokian. Ederra ziurki. Ta gaiñera, ikastolearen laguntzarako.
Ez daukat ezpairik, atsegingarri izango
dala.
Egieder

ANAITASUNAREN
z u z e n b id e b a r r ía

T o r r e , 3 , 1.°
BILBAO - 5

EUSKERAZ ALEAK
Euskerea Erabilte Aldeko
Alkartasuna

LENENGO ZINTZOTASUN
SARIKETEA
Bizkaiko Aurrezki Kutxearen
babesean
Bilbaoko «Euskerazaleak» Alkartasunak sariketa bat eratu dau,
Bizkaiko euskal ikastoletara doazan amar urterik gorako neska-mutillen zintzotasuna sarituteko.
Bizkaiko ikastola guztien zuzendarieri bialdu jakez Zintzotasun Sa
riketa orretarako oinarriak.
Sariak, datorren bagillean emongo dira. Era onetara:
1. Amabost m illa pesetako sari
bat, punturik geien eukiko dauan
ikasleari.
Ikasle bat baino geiago bardinean egon ezkero, ta ikasleok amar
baino geiago ez balitzaz, lenengo
sari ori euren artean puska bardinetan banatuko litzake.
Amar baino geiago izan ezkero,
bakotxari zenbaki bat emongo jako; eta zotz eginda, amar izentatuko dira, esandako lenengo saria
euren artean puska bardinetan banatua izateko.
2. 1.000 pesetako sari bat, 750
pesetako sari bi eta 500 pesetako
amabost sari, puntu gitxiago daukenen artean zozketa bidez banatzeko.

BAT

Pozarren esaten deutsuegu, gure aldizkari onetako gauzak len baino obeto jarri jakuzala, eta ANAITASUNAK
oraindik aurrera illean birritan, 15ean eta 30ean, uts egin barik urtengo dauala.
ANAITASUNAN lan egiten dogunok, gero ta obeto argitaratu gura geunke gure aldizkari au. Orretarako, zeuen
laguntasuna bear dogu.
Diruaren aldetik ANAITASUNA bear dan moduan ibilli daiten, arpidedun zarien guztiori mesedez eskatzen deu
tsuegu, Aprillaren barruan, aurtengo ordaina (7 5 peseta) bialtzeko.
Ona emen modu bi, bialketa ori egiteko:
• Giro postai a ANAITASUNA c / Torre, 3, 1.“
• Trasferencia al Banco Popular, c/c n.° ............
Milla esker.
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