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IRU OSPETSU

eta illezkor dan Azkue jaunak irabazi eu-
tsoen irakaste-arlo onetan eta berak Bila-
bo'tik Salamanka'ra urten bear izan eban,
grekoen izkuntza irakasteko eta antxe bizi
izan zan urte askotan munduko jakintsurik
aundienetariko bat lez.

Bere idazkietan berbak ugari erabilten
ebazan Unamuno'k, Shakespeare ta Cer-
vantes baiño ez dira eldu bere ugaritasun-
mailla orretara.

Eta au bai au itzelezkoa! Ni abade gazte
nintzala, katolikuak esaten eben Unamuno
sinist-auslea zala. Orain Madrid'eko pasio-
tar dan Quintero aitak atera dau egoera orre-
tatik bere Maisu-Lan nagusi baten bidez.
Ara zer diñon: Unamuno'ren idazkiak onak
dirala gaurko gizakien sinismena biztu ta
bizkortzeko.

UGARTE

Eguenetan Zornotza-Euba'ko "Lauaxeta" Ikastolatik, berebil
aundi guztientzat dan bidez, Bilbao barrura eltzen nazenean, Udale-
txearen aurrean, Nerbion ibaiaren uretan, itxasontzi txiki bat ikus-
ten dot mastil luzeagaz, beste ontzi aundiago batzuren ondoan,
apal.

Diñodan itxas-ontzi onek, izki aundi ta laburrez mastillari lotuta
auxe idazkia dauko: Euskadi-Europa'93-BBk.

Beste alde batetik, izparringiz jakin dodana jatort burura, gure
gizandi ospetsu bateri jazorikoa. Geure aldiko gizona da, gugaz
Getxo errian bizi dana, Ugarte itxas-gizona.

Gizon onek egite itzala egin euskun: 30.000 milla itxasoz egi-
ñez, ludi osoa ingurutu. Orrexegaitik, Euzkadi osoak berari dago-
kion omenaldi orokorra egin eutson.

Bost illebete ta egun bi bear izan ebazan eta ainbeste ta ainbeste
arrisku, galzori, jauspide, oial-ontzia berbera be apurtuta. Zuloz be-
terik dago Nerbion ibaiaren ondoan, Udaletxearen aurrean dan Uri-
bitarte'n, Bizkai'tar eta Euzkadi'ko guztiok gogoratu dagigun
Ugarte jaunaren gorengo eginkizuna.

IÑAKI DEUNA

Eta zein irugarren ospetsua?
Loiola'ko gure Iñaki deuna. Sarritan abestu dautsagu berari "Iña-

zio gure Patroi aundia, Jesus'en konpañia fundatu eta dezu armatu".
Dublin'eko aldizkari bat artzen dot illero, arpidetuta nagoalako.

"Word" da bere izena. Eta oraintsu agertu dau Fater Neary josulaguna-
ren idaz-lan bat eta auxe diño: josulagunen lagundia Euskotar batek
irasi eban orain 500 urte, Paris'en, 1534'an. Jesus'en lagundiaren erri-
irudi bat nai ba'dogu, gogoratu dagigun, eurak, josulagunak. munduko
erri guztietan aurkitzen dirala eta berbea emonda dagozala Aita San-
tuak eta euren Nagusiak bialtzen dabezan toki guztietara joateko.

Iñaki deunaren lagunik aundiena beste euskaldun bat izan zan:
Xabier'eko Frantzisko. Au Japon eta Indietarajoan zan misiolari.

Idaz-lantxu au amaitu baiño len esan bear dogu Unamuno ta
Iñaki Deuna ospetsu nabarmenak, zatika, gizpuzkoar eta bizkaitar
zirala, Unamuno Bilbao'n jaioa baiña aitaren aldetik Bergara-Gi-
puzkoakoa eta Iñaki Deuna,Gipuzkoa'ko Loiola'n jaoia baiña ama
Bizkaia'n dan Ondarroa'koa. Batez be, biok euskaldun eta euskota-
rren biotzeko onoimenez beteak zirala.

LETONA'k (+)
UNAMUNO

Beste gizon ospetsu bat izan gendun Euzkadi'n: Unamuno jakin-
tsua. Onek Gipuzkoa'n ebazan senide batzuk, ez dakit an jarraitzen
daben, baiña berau Bilbao'n jaioa zan, 1864n. urtean, eta emen gera-
tu nai izan eban euskerea irakasten, baiña Arana ta Goiri'tar Sabin

IRAKURLEAI OARRA

ZER aldizkariak eta EUSKERAZALEAK ALKARTEA'k ba-dauke Bilbao inguruan urteko arpidetza eskuratzeko erea.
Etxerik etxe joaten da kobratzaillea. Baiña gauzea ez da ain erreza errietan. Orregaitik eskari au egiten dautzuegu: Bialdu
eiguzue txartel edo txeke bat. EUSKERAZALEAK ALKARTEA'ren izena ipiñi ta 1.500 pezeta dirala idatzita. Txartel ori
sartu karta-azal baten eta gaiñean zuzenbidea ipiñi: EUSKERAZALEAK ALKARTEA.
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