BERTSOETAN

GURE LUR
Lur biribilla, bira biraka,
dabil beren ardatzean,
berezko legez esana eiten
eguzki ingurunean;
argitik argi eguzki printzaz
artzen bizia goizean,
gero egunez bero berorik
maitasun ederrenean.

Euskaldunena da euzko lurra
bizitza legez artua,
millak urteetan lan ta izerdiz
eten gabe atxurtua;
euzko gizona izan bear dau
jabe bakar tajutua,
Euzkadi da-ta euzko semeen
Aberri ama osua.

*
Jakiturizko izkuntza bat dau
arkaitz artean sorturik,
izarrak baiño joriagoa
argi indarrez bizturik;
zer dau zelaiak, zer dau mendiak
zer euzkotarrak bizirik,
munduan diran izkuntzlariak
arrituak ditularik.

Euskalerriak beren tokian
indarrez dauka bizia,
arkaitzak gogor, mendiak legun
arru-barren berezia;
solo ta zelai ederrak ditu
ta baratzetan loria,
euzko gizonak lur ontan dauka
legezko eskubidia:

*
Gure arbaso aintzinakoak
zer eduken baruetan...!
jakintz ain argi ta ongarria
eratzeko legietan;

Gure legedi argia dabil
munduko araudietan,
gure guraso aintzagarriak
doaia euken benetan.

PAULIN

ARBASOEN - IZKUNTZA - ZALEAK
JAKINTZA ELKARTEA
Eri Euzkera
"ARBASOEN - IZKUNTZA - ZALEAK", "ELKARTEEN ERROLDE NAGUSIA"n ezarria izan da, G/1249/
88 zenbakiz.
Elkarte au zertarako sortu dan, "Arbasoen - Izkuntza Zaleak" izenak argi adierazten du noski. Elburuak, Araudia'k, 2gn. Atalean, bereiziki, azaltzen dunez, auek dira:

D)

Gure bidea dun edozein Erakunde'rekin ar-emana
izan nai genuke.

Aitatutako elburuak irixteko, ekintza auek ditugu
asmoan:
A)

ITZALDIAK.

Erri Euzkera ikasi, bizkortu ta zabaldu, Eŕrialde
bakoitzean bere euzkalkia eta Euskadi osorako
danean, Azkue'ren "Gipuzkera osotua". (Au, batasunaren egin-gaia izan zan).

B) AR-EMAN BIDEAI (izparringi, irrati e.a.) IDAZLANAK BIALI.

B)

Arana Goiri'tar Sabin'ek egin ta gero Azkue jaunak onartu ta bizkortu zun idazkera izango da
gurea.

C)

Erriko "EUSKERAZAINTZA", Jakitun Batzarrak
ditun arauetan oñarrituko da ta aurrera ere, sorburua uzten ez dun artean.

Adierazitakoakin, Elkartea ' ren asmoak argi ageri diran
arren, euzkalkiak landu eta zabaltzen aleginduko gerala, berriro esan nai degu; au bai da, gure iritziz, EUZKERA jatorraren iturria.

A)

C)

BAZKIDEENTZAT ADIERAZPEN IDAZKIA.

Zeaztasun geiago nai izan ezkero, 1067 Bibal-tokira
idatzi, ala (943) 287130 urrutizkiñera deitu.

14

