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Artzai txakurra
Gizonaren adiskide zintzoena aberetan txa-

kurra da. Txakurra eta zaldia. Baño zaldiaren
berri dakitenak ez dirá ainbeste gure artean.
Txakurra jenda artekoago da: sokatik da-
rabilte emakume ongi jantziak eta sukalde-
tan ere sarrera ba du. Ezin gehiago esan nor-
baiten etxekoitasunean. Joera honek ba du be-
re alderdi txarra: emakumeen eskutan eror-
tzen diren aizkora ta laneko tresna gehienak
bezala, galduan aterako déla txakurra. Esate
baterako, nexkatx lirañekin egiten daña, txa-
kur politen txapelketak asi dirá gure artean.
Gero asiko zaizkie ezpainen gorritzen. Faro-
lak ere kendu beharko bidé baztarretan...

Baño, besteak beste txakurra beti txakur.
Ba dirá otso antzekoak eta axeriari iduriak,
langile ta alferrak, etxezulo eta parranderoak.
Aita-ama onen semetan bezala. Hori bai; txa-
kurraren gauzik xamurrena bihotza da, eta bi-
hotzarekin bi begi argiren begiratua.

Gazte nintzan baño, gogoan dut gaur ba-
litz bezala. Muxarrak arrapatzera joana izan
behar zuen bere txakurrarekin mutila. Atsal-
de beranduan etxerantzean zetortzela langi-
leak, bidera atera zitzaien txakurra. «—Ez dik
irruti ¿zango nagusia-a, zioten beren baitan.
Izan ere, ba zekien ongi Aralar mendiko be-
rri, harén nagusiak. Baño etzuen sosegurik
txakurrak; zerbait adierazi nahia...

—«Txakur honek ez dik gauza onik...»
esan zuten alkarri. Txakurraren poza! ! Beren
bidetik baztartu eta sartu ornen zituen Txa-
gadin. Txakurra beti aurretik, aldian behin
atzera begiratuaz. Han zegon lurrean nagu-
sia, pagotik bota ta lepazurra hautsirik. Txa-

kurrari esker, bizirik jeitxi zuten herrira, naiz
gizajoari etzion asko baliatu. Bihotz oneko
adiskide fina.

Alare, bere lanbidean du txakur bakoitzak,
ehizlari edo abere-txakur, nortasun guzia.
Nork esan, batzutan, ezagutzarik ez duela!
Gizona bera baño gehiago da askotan. Gal-
de tu artzai bati bi gizonen laguntza edo txa- ;
kur on bat nahiago duen mendian; txakurra-
rekin geldituko da.

Aberekilako joku politik asmatu ba du
gizonak, artzai txakurren txapelketa da bat.
Ez da indar kontu, leher edo zapart idi sayo-
tan gertatzen daña; ez odol hustuzko zezen
plazetako heriotz gorria; ezta ere arrisku
aundiko basa-pottokoen eziketa. Artzai txa-
kurren saiotan burua da naguse; ankak arin
eta begiak erne, askotan hitzik gabe dute al-
kar aditzen.
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Huarte Arakil'en egin berria duten saioan
«Rubio» zerizkion txakurrak harrigarriko gau-
za polita egin zigun. Azken saioa. Ardiak sa- jjí
harean sartuak zituen eta bera ere barnera
biaidu zuen nagusiak. Artaldea kanpora eka-
tri behar. Muturrarekin ahal zuen bezala zi-
rritua esian ideki ta sartu zen. Nahiko zuen
ardiak atzetik bulkatzea. Baño, lehenbizikoak
ankak kanpoan ezarri bezain laister, atakan
jarri eta bana-banaka biaidu zituen. Arditan
zituen begiak kondatzen ari izan balitz beza-
la. Etzuken lehenbiziko aldia.

Gizonaren adiskide zintzoena ezik, artzai-
aren mutilik baliotsuena da txakurra.

SAGI

zin bertzean 111

Mugaz bertze aldeko bertsulari
aundia dugu Xalbador. Izenez Fer-
nando eta izaitez aire ilunekoa, irri
urria balu bezala. Hori dio jendeak.
Bainan ezta nahiko jenden errana;
euriarekin Urepeleko zokoan sartu
eta sukaldeko leihotik hango men-
di iluneri begira luzaz egon beharko
du, Xalbadorren berri ongi jakin
nahi duenak. Mendi zulo sakon eta
laino-pe aunditan auzmartu behar
izaiten ditu Fernandok bere gogo-
eta mamitsuak.

Lengoan izanak gera Xalbadorre-
nian. «Hogoi egun ba ditu hondar
beíarrak sarturik, eta geroztik iruz-
ki izpi bat ezin ikus sorotan haste-
ko», zion bertsulariak. Ezta beti pla-
zarik plaza ibiltzea gizon hauen bi-
zia. Eta udan iruzkia nekez ikusten
den funtsetan, neguan zer ¡zango!

Xalbador ezta behar bezala eza-
gutua gure artean. Olerkarien gain-
mailako amasa ba dute bere ber-
tsuak. Barnekorrak dirá hain errex
berak ibiltzen dituen pentsamendu
sakonak. Xalbador, Eskualerriak
denbora guzietan izan duen bertsu-
lari aundienetako bat dugu, naski.

Amarenganik jaiotako guziak be-
zala ba ditu bere hutsak, eta Xal-
bador ez da bere buruaz fidatzen:
«gutitan betetzen ñau ni, nihaurek
egindako lanak», entzuten genion
behin eta bietan lengo aldian. Bil-
dur dio bere izena Üburutan ikuste-
ari; bertso bildumaz zerbait erraiten
ba zako luzamena emaiten du, eza
eta baiaren arteko epe luze bat as-
matzen; pajerraren zama pisua!

Egun batez, epeak mugatu eta
Xalbadorren liburua moldatzen asi
zen, bertsularien aingeru begiralea
den «Auspoa» liburutegia. Gaia ba
zen; saio ederrak ere bai nunbaite-
ko ari mutur luzetan sartuak. En-
tzun eta hartu, moztu eta zuzendu,
goizeko ordu biak arte lan egiñez
prestatu ziren presaka Xalbadorren
kantuak. Egilearen baimena zen ba-
karrik eskas. .

Izpegin muga iragan eta Baigorrin
ostatu, bazkal ondo batez ginen Xal-
badorrenian. Ez da sistima ona baz-
kal ondoko loa nehori galaraztea:
liburua eta lo galdua, ba ziren etxe
hartan bi Üundura. Kafe goxo-goxo
batek berdindu zituen aztapuak, eta
sortu zen haurra: Xalbadorren le-
henbiziko liburua.

Baña, etzen hortan finí solasa.
Izena ginuen falta. Nork erran ber-
tsulariaren barruko kezkak? Ba ote
da amarik hain bortxaz haurra erdi

duenik? «Ezin bertzean», erran zuen
norbaitek. Eta irri zabal batek argi-
tu zuen Xalbadorren aurpegia. Etzen
berehalakoan etorri erdi minak uxa-
tu zituen alegrantzi hura. Denok
poztu ginen, Eskualerria poztuko
den bezala, Baxe-nabarreko bertsu-
lariaren liburu hontaz.

Omenaldi aundia prestatu dio Do-
nostiak Fernando-ri. Beste herri ba-
tzuk egina zioten lehenago; baño
Donostiak bere ¡turnan behar zi-
tuen ur zikinak zuritu. Egun hortan,
presaren presaz egindako liburu ba-
tek «EZIN BERTZEAN» ekarriko di-
tu guregana Xalbadorren bertsuak.
Alkar hobeki ezagutzetik etorriko
da eskuararen batasuna.

J. M. S.

XALBADOR, mugaz beste
aldeko ñapar bertsolaria.
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TUDELA, un Ayuntamiento ejemplar
Charla con D. jacinto Duran,

Concejal del Ayuntamiento tudelano
Pocos hombres, muy pocos, pro-

ducen la impresión de espirituali-
dad, idealismo y fuerza de voluntad
que rodea a D. Jacinto Duran, Con-
cejal del Ayuntamiento de Tudela.

Un hombre extraordinario que me
hacía pensar lo que pudiera ser Na-
varra con sólo una docena como él
en doce de nuestros Municipos.
Nunca pretenderé animarle a con-
tinuar su labor (magnífica labor)
por nuestra música y nuestra dan-
tza. Porque nadie puede prender
otra llama en su entusiasmo. Al con-
trario, el auténtico camino es el de
vuelta, porque es él quien acostum-
bra a anestesiar fatigas y arrastrar
voluntades. Cuando de Norte a Sur
de nuestra geografía he ido hablan-
do de las dificultades que unos y
otros pueblos encuentran para for-
mar un grupo de dantzaris, de la
indiferencia con que, muchas ve-
ces, los órganos representativos lo-
cales miran a la riqueza cultural del
país, he oído lamentarse:

«Si tuviéramos aquí al concejal
de Tudela...».

He querido que hablara para Txis-
tulari de los dantzaris tudelanos,
ese grupo de optimismo y de es-
peranza.

La conversación transcurre en la
penumbra de un salón isabelino. D.
Jacinto es un hombre nervioso, de
hablar rápido, incisivo, que sabe
conmover y, lo que es más difícil,
mover.

¿Cuál es la mayor dificultad que
encuentra para la enseñanza del
txistu?

Muchas. Y un gran problema es
la escasez de txistus. De instru-
mentos de madera, se entiende, que
suenen bien. El txistu, en nuestra
tierra, se reseca mucho. Se aflo-
jan las anillas y tenemos que po-
nerlos a remojo para usarlos. Hace
dos años, localicé uno en un co-
mercio de Bilbao. Pero, cuál fue mi
alegría al descubrir que, tras el
mostrador, había un par más. Cuan-
do el vendedor volvió para hacerme
la factura, le dije: «¡Cómo un txistu!
Son tres...». El pobre hombre no
quería desprenderse de ellos pero
yo estaba decidido a traerlos a Tu-
dela. Me costó Dios y ayuda con-
vencerle. Pero nos eran imprescin-
dibles.

¿Cuántos txistularis tiene en la
actualidad?

Hoy tenemos tres, nacidos en Tu-
dela, que han aprendido en Tudela
y que pueden interpretar música
con txistu. Tres muchachos de 25,
de 15 y de 11 años. Pero actualmen-
te están aprendiendo dos chicos
más y dos chicas.

Nuestra gran falta es ei atabale-
ro, tan extremadamente importante.
El acaba de redondear la dantza.
Nunca tiene que redoblar, como
cree el profano, sino marcar.

¿Y tienen atabaleros?
Tenemos uno. Un muchacho de

16 años pero que no tiene quien
le enseñe. Pienso lo conveniente
que sería mandarlo a Pamplona.
Pero, como trabaja, habría que bus-
carle una colocación idónea. La ver-
dad, es un problema.

¿Cuál ha sido el mayor éxito de
los dantzaris de Tudela?

La mayor ovación fue la de Bil-
bao, ante más de doce mil espec-
tadores, interpretando danzas, pre-
cisamente, vizcaínas.

En el primer número el «Banako»
oyó; luego fue imposible. Hubo que
danzar sin oir la música, de memo-
ria.

¿Qué pide Vd. al País Vasco?
No pido dinero. Pido que nos ayu-

de, que vengan a enseñarnos, que
animen a estos muchachos nues-
tros. Ya recibimos, por ejemplo la
enseñanza de Echeverría, de Bil-
bao, y de Azcona. Queremos opor-
tunidad para ir a actuar. Hay mu-
chos que se titulan muy vascos pe-
ro que hacen muy poco por su país.

¿Encuentra entusiasmo en la ju-
ventud?

Si Vd. quiere un ejemplo le ha-
blaré de Manolo, nuestro actual ins-
tructor. Un muchacho de 19 años
que se dedica, en cuerpo y alma,
al grupo con una afición tal, que no
creo que haya, en todo el País Vas-
co, quien pueda superarle.

¿Cuántos dantzaris tiene actual-
mente?

Quince o dieciséis chicos y vein-
te chicas. Pero habrán pasado por
el grupo unos doscientos. Vienen,
aprenden y se licencian. Pero algo
quedará en todos ellos. Sí, algo
queda, y estoy seguro de que si, al
pasar por la calle, oyen sonar un
txistu, la música les saltará al co-
razón. Muchos de ellos nos traen a
sus hermanos pequeños, a sus pri-
mos, lo que indica que, ausentes
ellos, siguen sintiendo al txistu.

¿Qué principios estima fundamen-
tales en la enseñanza?

No tolerar estrellas y disciplina.
El estreliato crea vanidades y ten-

siones que acaban con la labor co-
lectiva.

Una pregunta personal:
¿Vd. sabe tocar e! txsstu?
Ahora voy a aprenderlo. En cuan-

to nos sobre algún instrumento. Es-
toy decidido. Tengo que tocar el
txistu.

ARANTZAZU

Arantzazu'ko Ama:
Bost gizaldi; bost-eun urte, Rodrigo de Balzategui izeneko artzai gaz-

tetxoari agertu nai izan zenuela. Bost gizaldi. Ta, gaur, ainbeste egunen
ondorean, agurtzen zaitut aitortuaz: ONESIA ZU, ANDRE GUZTIEN AR-
TE AN, O, ARANTZAZU'KO AMA MAITEU

Zuk zer dezu, Arantzazu?; Ames kabi, otoitz leku! Ene Ama, Euska-
lerri salba zazul

¿Qué apoyo reciben los dantzaris
del Ayuntamiento de Tudela?

(D. Jacinto se entusiasma al ha-
blar de sus compañeros de Corpo-
ración. Va trazando una serie de
semblanzas ejemplares entre las
cuales a él se le siente empeque-
ñecido. Pasa el tiempo charlando.
Creo que Tudeia tiene un grupo de
tudelanos envidiable).

El Ayuntamiento se porta mara-
villosamente. Recibimos de él un
apoyo total. Da una subvención de
setenta y cinco mil pesetas, pero,
aparte de esto, tiene otras mu-
chas atenciones que va a ser muy
prolijo enumerar. (Yo admiro pro-
fundamente a Tudela, esa pieza
esencia! de! País Vasco de la cual
espero todo. Sencillamente todo. Yo
la admiro, y creo que se le debe
dar toda la enorme importancia que
tiene).

Defíname la dantza de Tudela.
La de la montaña tiene una be-

lleza extraordinaria, pero es muy
seria. Si se le añade la sangre de
la Ribera entonces se obtiene el bi-
nomio perfecto. Aquí se baila tan
fuertemente que siempre se rom-
pen los palos.

Seguimos las normas estrictas de
la dantza, pero no podemos evitar
que el temperamento sea ribero, y
quizá el éxito del grupo radique en
este factor temperamental.

Ya sabe V. que en Pamplona se
corre delante de los toros. Pues
aquí los tocamos. Esa fuerza tradu-
cida a la dantza es formidable.

Y, fuera del grupo, ¿quiere ha-
blarme de algún otro?

Admiro al de Pamplona. Ha sido
un grupo perfecto, señorial. Yo le
diría a Vd. que con verdadera ca-
tegoría internacional. Nuestra pri-
mera profesora perteneció a ese
grupo. Se llamaba Rosa María Az-
cona.

¿No cree que pueda desvirtuarse
el baile en Tudela?

Nos hace falta que, de vez en
cuando, vengan a actuar aquí para
conservar la pureza de la dantza.
Quisiéramos llevar esa inquietud al
País Vasco para que nos visiten, y
como le dije antes, nos animen.

¿Por dónde comienza el aprendi-
zaje?

Yo creo que debe cuidarse mucho
la jota y los joteros. Lo primero que
los muchachos aprenden es el ba-
nako y las chicas el arku-dantza,
por la disciplina que exigen. Luego
la jota. Hay que dominarla. Nuestros
txistularis han sido antes joteros.

Me ha hablado Vd. de un joven,
ese muchacho «fuerte como un ro-
ble y entregado al txistu como un
místico». Yo quería saber sí, entre
las chicas, hay algún nombre que
subrayar.

Ya lo creo. Muchas. Quizás el
más conocido sea el de Paquita
Santos, con su voz verdaderamente
privilegiada. Donde quiera que ha
actuado ha triunfado siempre.

¿Cómo recibe el pueblo la músi-
ca del txistu?

¿El pueblo? Siempre bien aunque
debemos ser breves. Nuestra mú-
sica les parece música clásica. No
es que no esté educado, no. Lo que
pasa es que no está habituado. Pero
eso es labor de tiempo.

Sé que viene a Tudela nuestro
txistulari Mauricio Elizalde con su
atabalero. Una vez, refiriéndose a
los tudelanos, él, Baztán es y eus-
kaldun, me decía: «esos sí que son
vascos». Sentirse vasco en el Baz-
tán no tiene la importancia y la
fuerza de serlo en Tudela.

Mauricio es un gran txistulari y
un gran maestro. Y su atabalero es
excepcional. Y en cuanto a lo otro,
créame. Si cabe el más y el me-
nos, los más vascos son estos dan-
tzaris.

Y en esto coincido siempre.

MENDAUR

«TXÍSTULARI» izeneko errebistatik
artua.

Batikanoko I I Eliz Batzar Nagusia
Gizona sortu zuen bezela Jainkoak ez bakarka bízitzeko, beste-

rekln eta elkarte batean baizik, alaxen gizonen santutu eta salbatze-
ko arloa, ez bakarka, elkarrekin aienatu gabe, bata besteakin erri
berri bat bezela tajutu nai izan zuen, Berari egitan astortu ta serbi-
tu ta serbitu zetzaion. Salbazioko amaren asieratik, Jainkoak auke-
ratutako gizonak, gizon soillak ez baño, elkargo berexi baten zatiak
bezela artu zitun. Aukeratu okeri, bere asrnoak azalduz, «bere
erria» ots egin zioten ta Sina mendian itun bat josi zuen, iolgarri.

Jaínkoaren elkargoko arazo au Jesukristoren etorrerarekin garbs-
go ta osoturik azaltzen dakigu Jainko-gizona elkargo onen barrenean
sartzen bait-da. Kanako eztaietan maikide ikusten dugu, Zakeoren
etxera bazkarsz joaten da, zergalari eta pekatariekin jaten du. Asta-
ren maitasun izkutuak, gizonen jasoera arrigarriak azaldu zitun, erri
xumearen itzkuntza ta ipui xaloekin, nekazari eta artzaien irudiekm,
gizonen artu-emanak sendi ta gizarteko bízikerak santutu zitun, bere
errsko legeak gogatsu betez. Garai artako ta alderdi aietako edozein
langilleran bizikera eraman zuen.

Erakutsi zien garbi Jainkoaren semeak senide bezeia eikar era-
mateko. Bere otoitzean, Beraren jarraitzale guztik bat izan zitezela
eskatu zuen. Oraindik geiago, Bera Erosle bezela, denengatík iltzera-
ño eskeñi zan «Maitasun aundiago-iñork ez dauka, bere lagunagatik
bizia ematen duenak baño» (Jn. 15, 13). Eta bere apostolueri agindu
zien jende guzieri Ebangelioa erakusteko, gizadi guztia itzuli zedin
Jainkoaren sendira, ontan maitasuna legearen betetze osoa izan
zedin.

Bera il eta piztu ondoan, bíaltzen die Espirítua, Eliz bat egin de-
zaten sinismen ta maitasunez Beregana etorriko diren guztik, de-
nen buru gelditzen dala. Bera, korputz ortan besteak korputz orren
zati bezela elkarri lagun dezaioten, Jainkoangandik artutako doaien
arora batak besteari lagunduz.

Maétasun au egunetik egunera mardultzen joan bear du, bere
buruz aztu ta beste lagunen ona billatuz, oso-osokoa, ordea, zeruan
bakarrik ornítuko da, Altaren etxera bilduko geranean. Goiko esker
edo grazia da ta aspertu gabe Jainkoarí eskatzekoa, Xrístok egin
zuen bezela.

«ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAÍS VASCO»

«AUÑAMENDI» Argitaldariak «Enciclopedia General Ilustrada del
País Vasco» delakoaren lehenengo liburua edo tomua argitaratu berri
du.

Enciclopedia honek iru zati ¡zango ditu. Zati bakoitzak Euskale-
rriko gai batzuk erakutsiko dizkigu.

Hona hemen gai guziak:
Lehenengo zatiak: Euskal gaiak. Gai hauek Euskalerriari buruz da-

gozkienak ¡zango ditu. Denak abecedarioz jarriak.
Bigarrenak: Lan bereziak. Monografía modukoak: Izkuntza, Lite-

ratura, Arteak...
Irugarrenak: Euskal Bibliografía. Gau hauek guziak Yon Bilbao

Irakasle yaunak prestatuak.
Atera berri den liburu honek «Euskal Literatura» gaia dauka.
Tomu honek zazpihuen orrialde inguruan baditu eta ongi apaindua!;

gañera.
Merezi du erostea.

ARANTZAZU'KO AMA BIRGIÑAREN BOSTEHUNGARREN URTEA

Aurten betetzen dirá bostehun urte Zeruko Ama Birgiña Errodrigo
Balzategiko artzaiari Alona mendian agertu zitzaionetik.

Hau dela-ta urte hontan erromesa etengabe joaten dirá mendi hortara
Arantzazu'ko Andreari agurtzera.

Bijoaz hemendik ere gure agur eta otoitzak Gipuzkoa'ko Andre Mari
Nagusiari.

EUSKALTZAIND1A-REN AZKEN BILLERA

Yoan berri den Uztaillaren (Agorrilla) bigarren ostiralean, zortziga-
rrenean, Donostian eta Gipuzkoa'ko Díputazionean, Euskaltzaindiak bere
illeoroko Sillera izan zuen.

Argitaratzen ditugu segidan artu zituzten erabaki yakingarrienak:
o Rikardo Arregi'ren eriotza aitatu da ta gazte saiatuaren oroime-

na ta samin-agurra adierazi ziran. Euskaltzaindiak berea egiten du Rikardo
zenaren eriotz-miña.

• Azkue'ren iztegia urte-bukaerako lehenengo tomua argitaratuko da.
Lan guzi hau Mitxelena jauna'ren begipean egingo da.

« Gaur izkuntzaren gaurko egoerari buruz Azterketak egitekotan di-
rá Euskalerri osoan GAUR eta SIADEKO Elkarteak. Bi Elkarte hauen as-
moak hortaz jaso dirá eta Euskaltzaindiak hortarako izendaduta duen Ba-
tzordearen eskuetan uzten da, Elkarte hoien asmoak ikertzea.

® «Naparroa'ko Symposium» delakoa asmotan da oraindik. Hortarako
«Principe de Viana»-koekin alkar artu beharko dala, esan da.

• Datorren illean Euskaltzaindiak ¡zango du bere berrogeita marga-
rren Urteburua. Lehenago, Iruñean, Bitorian, Baionan eta Bilbon egin dirá
billerak. Oraingo hau Billera guzien azkenburu bezela egingo da, eldu den
¡Mearen (Buruillan) 21 egunean. Ain zuzen ere, egun horretan betetzen di-
rá 50 urte, Euskal Akademiak edo. Euskaltzaindiak Gipuzkoa'ko Diputazioan
;zan zuen lehenengo billera egin zanetik.

Billera horren ondoren, zenbait itzaldi labur emango dirá lehenen-
go euskaltzain gipuzkoarrei buruz.

Ala entzungo diegu LUIS MITXELENA'ri, Luis Elizalde zanaren bizi
ta lañen berri emanez.

ANIZETO ZUGASTI apaizak, Erramon Intzagarai'ren berri emango digu.
LUIS VILLASANTE praille argiak. Sebero Altube'ren lan eta bizi-

tza argituko digu.
Eta JOSÉ ARTETXE'k bere aldetik, Karmelo Extegarai'ri buruz aita-

tuko digu bukatzeko».
IKUSLE
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NORTASUNEAN BAT
Ametsez txoraturik
zoana gaztean,
onelaxe mintzo zan
lagunen artean,
sorterrian agertu
zan aldi batean,
gaztetxoei lagunduz
zentzuan sartzean.

—•—
«Beltza, bai, beltza zaia
etxetik ioatea;
bat-batean negarrez
ait-amak uztea;
bakebizitza, latzan,
gogor trukatzea;
ta estea (noiz arte?)
etxeko atea!

Emendik bota nindun
ianaren beharrak:
nere urdallak aldiz
gose-deadarrak:
nere bizi lagunak
an, zugaitz, belarrak:
noizean beinka ere
amets ain zakarrak!...

Neke, lan eta negar,
nintuen nerekin:
nai ez banuke ere,
nik behar aiekin:
ez netzazken iruak
arindu deusekin;
solasik ezin nuen
egin ta bestekin.

— • —

Mingarri izan ziran
nere asierak:
beltz ikusten nituen
laneko aferak:
ez nekin nori egin
bidezko galderak:
zailtasuna ekartzen
zidan aldaerak.

Leku artara noizbait
gazte euskalduna
agertu zitzaidan, ta
baneukan laguna:
arekin arintxago
zitzaidan eguna:
bizkortu ere naski
nere osasuna.

Irabaz ta galduak
artuz berdinean,
biok lanean ongi,
elkartasunean,
pozik eta indartsu
asi giñanean,
zerua zabaldu zan
gure biotzean.

Sorterritik berriak...
murritz guregana:
gurea ere arat...
Ilabur ta bakana:
(ñola gabiltzan emen
¡akin nai duana,
betor, ta artu beza
guk daukagun lana!)

— • —

Bizi nintzalakoa
zekin erritarra,
ustegabean ager
zitzaidan, bakarra:

alfer solasetako
ni bezein baldarra:
lanerako ordea
abil ta azkarra.

— • —
Gure lanean, morroi,
sartu zan gaztea:
orrela eraman zun
gurekin urtea:
bere gisa, geiago
usté irabaztea...;
eman zion lanari
bakarrik astea.

— • —

Nolaz iru gizajo
emazte gabeak,
egon gindezke apain,
garbi ta aseak?
etxea burutzeko,
bertako andreak
etzizaizkigun ustez
nai bezein trebeak.

Asi giñan bakoitza
geren ametsetan;
gure gogoa iartzen
sorterrikoetan:
aipatzen gintun salla
gure solasetan;
bai eta abiatu
eki mezuetan.

— • —
Neskatx batzuengandik,
erantzun eztia:
beste batzuek berriz,
zorrotzki «etsia»:
andre baten eskutan
iartzekoz etxia,
nai ta naiez beharko
ernatu begia.

— • —
Lenbizikoa nintzan
etorri errira;
nerau bai nintzan lenik
ioan urrutira:
belaxen asi ere
begira-begira,
noiz agerteko neskatx
on-on bat argira.

Batzuengandik «eza»:
nork edo nork «gero!»:
asieran iñor ez

ezkontzera bero:
lenbizi topatuak...
aundi eta ero?
zentzukoa ta ona,
agertu zan gero.

Ezkondu giñan, eta
itzuli lanera:
nai nuen andrea nun
ekarri etxera:
lagunek egin zuten
ondotik au bera:
orai apain, garbi ta
bake bizi gera.

Ume argi, zintzoak,
dauzkagu etxean;
pozik azten ditugu
launaren Legean:
oituran goaz beti
guratsoenean:
Euskal Erri bat sortu
dugu urrunean.

Nere erritik urrun,
nekeen artean,
nereetaz oroituz,
min nun biotzean:
baña etxea utzi
banuen gaztean,
etxe maite berrian
bizi naiz zartzean.

Etxetik urrundua
bazabiltz lanean,
etzaitez, gazte, bizi
otz, bakardadean:
etxe-epeltasuna
arki ezkontzean,
damurik ez dezazun
gero zahartzean.

Ortarako, adízu,
muti! euskalduna!
iñoiz etzazu ga!du
zure nortasuna!
eta emaztetako
autatzen dezuna
beizu nortasunean
ados ta laguna!»

IBARRONDO

OSPITALEKO B1SITA
Airea: "Dama xarmant bat../'

Agur Adiskidia, Pedro Etchamendi!
Bisita bat egin dut berrikitan zuri
Jaksnean zinela Ospitaüan eri,
Ez baitzitzan agrados neri berri hori.

Ospitalia ez baita leku alegera,
Ezín bertzela saibó nunnahí hobe da;
Bainan heltziarekin estremo batera
Zoiñatzeko lekurík hoberik ote da.

Oroitzapen izain dut zure ikustia,
Iduri zaut zirela paziente noblia;
Egin operazione biziki aundia,
Onera dua itxuraz oraintxe guzia.

Pasatuak pasatu onera duan geroz
Ikusten dut zirela biziki kuraios;
Zurekin solastatzia izan zaut kurios
Berriz ere artzeko naiz deseoz.

Eritasunik gabe bizi den presunak
Ez daki zonbat duen balio osasunak,
Ez eta estimatzen adiskide onak;
Ori probatzen ditu pasatzen duenak.

Ospitaletik fite zu atera zaiten
Bihotz onez deraizut hori desiratzen;

Zeure familiara etxera juan ziten,
eta zeure aferez han okupa ziten.

Bainan juan behar duzu oraino emeki
Urratsa beti aintzina gibelera ez utzi;
Segurtatu artian kasu egin biziki
Gero luzaz biziko zirade uroski.

Bisitaren ondotik hontan uzten zaitut
Berriz ikustekotan omore ta gustuz;
Agían ariko gira elgarrekin kantuz
Zure adiskide on gelditzen naiz Juan Cruz.

Pomona (California) J. C. ARROSAGARAY

ERANTZUNA

Zure pertsu horiek kusi tuztalarik
Harriturik gelditu, ez egin dudarik;
Bordel pertsularia nik egundainotik
Famatua izan déla ororen gainetik,
Kusten dut ba duela segida ondotik.

Ehun zaldi lerruan enseatu dirá
Naturalezak bezala eztiote tira;
Zaharren erran hori jin zeraut gogora,
natural heldu zaizu, aisa ageri da
Segi Juan Cruz aitzina bidé onian zira.

PEDRO J. ETCHAMENDI

KALISTO MEDRANO-ren krtsuak
Calixto MEDRANO zenaren seme edo ondokorik badenez ere ez-

takigu, eta bertsu horiek irakurri eta, norbait aterako déla espero
dugu, zer bizíbide daramaten eta aita bezain euskaldun irauten du-
tera, gurí adiarazteko.

MEDRANO bertsulari hori Iruñen bizitu zen, eztakigu nondikoa
zen, eta doktor Irigaray LARREKO bere sendakinari zuzendutako ber-
tsuak dirá hok.

Don Fermin jauna aditu beza
Nere kantu hau gogotik
Sentimentubak ateratzera
Noaie nere agotik.
Lenere neri egin ziraden
Operazioa goitik
Berriz ere ni hemen eldu naiz
Onera berri berritik,
Faberez bada eskatzen diot
Atenzioa nigatik

— II —
Jaun zerukoak kastigatuba
Ñola ni egin ninduan
Pena aundiyak pasatutzeko
Jaio nintzan ni munduan
Hala konbeni izango dala
Hori daukat goguan,
Baile hontatik beste ballera
Joaten geran orduan
Jaun zerukoak hartu gaitzala
Gu alkarrekin zeruan.

— III —
Kalixto daukat nere izena
Medrano apellidua
Hamar unieren aita gañera,
Interesa aundigua
Lan asko egin dut hoiek manten-

[tzen,

Hori egia klarua,
Berriz ere ni sendatzen banaiz
Eta badaukat modua
Jaun zerukoak eman zaidala
Lana egiteko gogua.

jy

Biyotz oneko eskaldun denok
Behar genduke unitu
Gure euskera galdu ez dedin
Atzendu gabe segitu
Kontrarioak izangatik
Ezdegu behar arritu,
Desafioak egiñagatik
Ikaratuta ez gelditu,
Gure lesusen gurutze horrek
Denok defenditzen gaitu.

— V —
Guraso denok hartu dezagun
Exenp!o hori goguan,
Geren umeak edukatzeko
Kristau onaren moduan,
Dotriña horren fedearekin
Izan ditezen munduan,
Beste dotriñek ez hartutzeko
Bere animan galduan,
Gero guziok sartu gaitezen
Mantxarik gabe zeruan.

C. M.

Uztarrotzeko azken uskaldun zarrak
(ERRONKARIKO EUSKARAZ ISKRIBITUA)

Pérez eta Marko'tar

Errikarda il zaiku
Naferrako berze irietan bikala,

Erronkarin uskara galtan da. Solo
uskaldun zar bizpor baratan dra. Ko-
rrelako kanko uskaldun zarren bat
iltan denean bigotza erdiratan zai-
ku.

Almadieroak
negu gorrian
xoaitan dra
egoatxetik;
ardí, txakur
eta artzaiak
Bardean
bidetarik.

Eta almadieroak bikala urte us-
kaldun bat xoaitan da sekulako, orai-
koa Rikarda Pérez Marko izan da
ebilkaria. Uskalzale andi zen. Uzta-
rrotzera eltu zuren uskalzale gu-
zuer laguntu zabein bikotzez.

Aren uskara garbi, eder eta go-
xo uskal lanetan ageri da. Bere ize-
na ez da uskalzaleen bigotzetan
atzeren.

Ogei gizon
eta mazte
dra oraiko
uskaldunak,
uskaldun zar
xoanez geroz
¿non daude
berriak?

Ea lurreraino eltu izan gintzcn.
Uskara galten zen Erronkarin. Go-
re Diputazioneari eskerrik Izaba ta
Erronkariko ikasguetan uskara ira-
kasten da. Berriz gore irietan uskal
sonuok entzutan dra. Egunko morroi-

neskatoak biarko uskaldunak iza-
nen dra. Ezta ilen Erronkarin uska-
ra. Guzuen lana da. Gere gaizak
salbatako guzuak lan egin bear du-
gu.

Rikarda Anderearen seme-alaber
Julita, Paula, León eta Anparo gere
sentimentuazko itza eilten dabei us-
kara maitatan deinen izenean. Jan-
geikuak glorian ekun deila.

JOSÉ ESTORNES LASA

PÉREZ ETA MARKO'TAR ERRIKARDA

(Mayo'tar Pankrazioren alarguna)

il da.
Seme-alabak Julita, Paula, León eta Anparo ta beste azkaziak.

Otoi egin zazei Jaingeikoari bere arimaren altez.

Uztarrotz'en Garagarzoaren 23'gn.
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Joshe ta Joshepari
Joshe ta Joshepa:
Zuek eskatu ziñidaten «artikulo fuze-Iuze bat, laugarren mandamentua

esplikatuz, baño ejenplo askoekin...».
«Pozik erantzutea noaíe —esan nizuen nik—, ez artikulo batekin, bai-

zik íruekín».
Bi, lendabizikoak, argitaratu ditut «1KASI-IVI5KASS» atal ontan.
Oraintxe noaíe, írugarrenarekin, nere eskeintza betetzera.
—«Baño —esango duzute—, ¿senar-ernaztien egin bearrak bakarrik go-

goratu bear dizkigu? ¿Laugarren mandamentua beteízeko, ez daude bear-
tuak ere gure semeak?

—Bai, Joshe ta Joshepa. Arrazoie dezute.
Orregatik, irugarren artikulo au, dena, zuen seme-alabentzat da.

MUTIKOAK ETA NESKATOAK: ¡BEGIAK, ZABAL; BELARRIAK, TENTE...!
Asiko naiz kontu batekin.
Belarketan ari zirela, urbol baten itzalian bazkalduta, gizon bat egon-

du ornen zen ordu laurden batez erristan bere semetxo karkar bateri.
Errista bukatu zunian, esan ornen zion mutikoak:

—"Athe, athe: zu mintzo ziñella, ogei txingurri sartn diré zulo on-
tan'.

Etzazute, bada, beste ainbeste esan nere itzaldian ondoan...

SEMEAK, ALABAK: ¿ZER DIEZUTE ZOR ZUEN AITAMAI?
Zor diezute bizía, jana, jantzia, bizi zeraten etxia, duzuten guztia.

Zuen aitamai eskerrak, zaudete mundu ontan eta egongo zarate zeruan.
Bear dezute, bada, zuen aitamak maitetu, beren esatiak egin, berai la-

gundu, batez ere zartaroan.
Ona, enríen, gertaketa batzuek, zuen aitarnakín biotz onekoak ¡zateko.
Lendabizi, kaso lotsagarri bat.
Juanden gerra denboran, Naparroako mutil bat, eskola pixke bat zue~

lako, "Alférez Probisional" eginda, Iruñeko kaletan ornen zebillen, atzera
ta aurrera, bere lagun batzuekin. Bere aita —nekazari gizagajoa—, -San-
fermiñetara joan da edo, topo egin zuen bere semearekin.

—"¡Ola, seme! ¿I, emen?"'.
—-"¿Zer nai dezu, gizon?"'.
—"Baño, ¿ez nauk izagutzen? ¡Iré aite nauk ni!
—"¿Zu, nere aite? ¡Mozkor aundia bai zerala zuV.
Ta, bere aiteri bizkarra emanda, esan ornen zien lagunai:
—'"¡Nere aita déla, dio mozkor zikiñ orrekl ¡Ja, ja, ja...!".

¿NAI DUZUTE JAKIN ÑOLA PORTATU A1TAMAKIN? Ekus ejenplo ba-
tzuek.

Benedito XFgarrena, Erroma ondoko erri koxkor bateko arropa gar-
bizalle emakumetxoaren semea zen. Aite Santu egin zutenian, bere erritar
aberatsenak jantzi zuten Benedito XI'garren ama soñeko ederrenekin, eta
ola eraman zuten Aite Santuengana.

—"Baño, ama, ¡zeiñ polit jantzi zaute! ¿Usté ziñun, ni lotsatzen nai-
zela emakume pobre baten semea naizeluko? Zoaz etxera; jantzi zaite b'eti-
ko soñekoekin, etorri zaite, eta biziko gera biek Batikanoko Palazio on-
tan'.

Eta, ola egin zuten.

LAGUNDU, ERE, BEAR DA AITAMAÍ. Entzun beste istori polit bat.
Ziethen, gaztetxo zela, Prusiako Federiko IFrrenen "paje"-tarako sar-

tu zen. Lagunek bezala, "guardia" egin bear izaten zuen gabetaz ere. Ba-
ño, oso pobria zelako, diru pixkebat irabazteagatik, bear baño geiagotan
artzen zuen lan nekagarri ori. Bein, ola zegoala, loak artu zuen. Erregek,
mandatuon bat ematearren, jo ornen zuen txintxarria bi edo iru aldiz, baño
¡alperrikan! Jeki zen errege ta ikusi zuen ñola, Ziethen gizagajoa, maien
gañen burua jarrita, lo zegoala. Ondoan zeuken karta bat, erdi bukaturik,
non esaten zion bere amari, ainbeste gabez "guardia" eginda, bildurik ba-
zituela amar duro ta bidaliko zizkiola lagun erritar batekin...

Erregeren biotza bigundu zen kartatxo ure irakurri zuelarik eta, rnille-
peztako batekin, utzi zion papertxo bat, non jartzen zuan: "Etorri biar ne~
regana, eta izentatuko zaitut nere "Ofizial-Asistente". Federiko IFga-
rrena".

Jakiñe da, ñola, denboaz, Ziethen jenerai famafua szandu zen.

JAINKOAK BEDEINKATZEN DSTU SEME-ALABA ONAK. Ola digu kaso
onek.

1887'ko maiatzean, Bienako izparringiak barratu zuten gertaketa arri-
garri bat. Gunpendorf izena duen ziudadean, bizi ziren senar-emazte zar
batzuk, alaba bakar batekin. Nexkatxek —25 urteko neskatx ederra—,
denda baten kontua eramanda, irabazten zuen iruen ogia. Baño, denda itxi
bear izan zuten, ta neskatx gaixoa arkitu zen bere aiíamai ezin lagunduz.
Orduan, periodikotan anunzio bat leituta, juan zen "pelukero" batengana
eta saldu zion bere kalpar ederra, ogei duroan. Diru ok bukaturik, aditu
zuen "dentista" batek ordaintzen zituala ortzak eta agiñek, bosna duro...
Juan zen beragana, ta esan zion prest zegoala agiñ eta oriza guztiak saltze-
ko. "Dentistak", ikusi zituelarik ain ortza polithek eta nexkatx ederragoa...:
"¿zertako nai dituzu diruak?" dio.

—"Jaune, nere aitamak gosik dauzkite ta...".
Au aditu zuelarik, gizon on arrek, negarrari eman zion eta, ortz bat

ere ukitu gabe, eman zizkion eun duro. Andik egun batzuetara, juan zen
nexkatxaren aitamangana ta eskatu zien beren alabaren eskua; berarekin
ezkondu nai zuela ta. Aitamak eta neskatxek biietz emitida, ala egin zuten.

SEME-ALABA GUZTIAK: ADITU NERE AZKENEKO KOSMSEJUAK.
Ez dizutet esango, íenago ere eízela gazte kaskarin eta kaskagogorrik.
Gezurre esango nizueke. «Rebelde» bat edo beste, arkitzen da ísto-

rletan.
Baño, ¡orain aiinbeste...!
Ez denak, ezta gesenak ere, Jainkoaí eskerrak; ¡baño zesibait mutil eta

neskatx kaskarin dabil mundu naastu ontan...!
Oiek diote, Eenagokoak egin zuten guztia, gaizki egáña dagoala.
Dugun ongunde (bienestar) guztia, berez egina déla usté dute...
Ezdiote iñori deusers zorrik...
Berak egin bear ornen dute MUNDU BERRSA.
Ez Jainkoan, ez gizonen lege gabe.
Berak ñas duten bezala..
Bidé txarretik doaiez...
«AITAMAK —ETA NAGUSIAK— OSNPERATZEN DITUENAK, BEBE BU»

RÚA OINPERATZEN DU» dio Eskritura Santuak. (Ekles. 3-13).
Jesukristo bera, Jainkoa izan arren, bere aitaman rríenpean bizitu zen.
«AIEKIN JETXI ZEN NAZARET'A, TA AIEN MENDE ZEGON». (Luk. 3-51).

A. AST3Z ARREGI

ERRAZTU

Gure aurretan euskerarenganako
maitasuna sartzea, gauz ederra ta
bcarrezkoa da; gure aurren eskue-
tan dago-ta euskeraren iraupena edo
bere eriotza.

Gure izkuntz garbia urte guti ga-
be ilko da aurrak euskeraz mintza-
tzetik ixiltzen bazaizkigu. Gure
mintzoan iarraitzen badute berriz,
sendotuko zaigu euskeraren bizitza
indar berri azkar batekin.

Ortaz, gure aurrak izkuntz ontan
gero ta trebeago iartzera saiatu
bear euskaldunok, euskeraz beti
mintzatiiz, ekin ditugun solasaldi
guzietan.

Eginalak egin bear ginuze geren
ondoan dauzkagun aurrak alik geien
trebetzen euskeraz irakurtze edo
leitze ta idazte edo eskribitzeko la-
nean.

Sariak aur euskaldunen artean
noizean bein banatzea, gauz egokia
oída? Naiz ni ez naizen banatze

orren alde, erabaki au artzen dute-
nak beren arrazoñak dituzte naski.

Ez naiz sari banatze orren alde,
izkuntzari maitasuna aurren bio-
tzean sartzeak, izkuntzagatik sari
bat artzeak baño iraupen geiago
izan dezakelako gerorako.

Sari emate onek, gañera, bere
zailtasunak ditu, nork duen merezi
ta ork ez erabaki bear duanari zi-
ria erraz sarditekelako, nork edo
nork ortarako endrezu ta maltzur-
keri pixka bat izanez geroz.

Aurren onaren atzetik ibili bear
du batek, okei al guzia ta al be-
zein ongi erakutsiz. Ez du batek
iñolaz ere, aurrentzat sari bat iza-
nen dalakoa datorrenean, bera on-
gi gelditzeko aurretaz baliatu bear,
berak egina aurrek egina balitz be-
zala agertuz, eta izen ona, gezu-
rrean, bereganatuz.

Au ez da egoki iñolaz ere; era-
kusle orrek ulde batetik zuzenpi-
dcari kalte egiten diolakoz, ta ber-
tze aldetik aur gaixoai ttipitik gaiz-
kibidea erakusten dabelakoz, berena

ez den lana ala balitz bezala age-
rraziz, ta bertze aur batek zuzenez
eramanen zuen saña bidé makurre-
tik bereganatuz.

Aurrak, gañera, ez du sariari be-
giretuz ikasi bear gure izkuntz eder
au; baizik eta, berea duelakoz, or-
tan ari bear du ikastetik geiagoko
sarik billatu gabe.

Noizbait saria datorrela? Orduan
ikus ñor dan trebena, aur bakoitxa-
ri lana laguntzik gabe, bere baita-
tik eginaziz. Ta oberenak eraman
beza saria, zorionean. Bertze au-
rrak ez dute deus erratekorik iza-
nen orduan. Boazila ok ere egunetik
egunera irakurtzean, idaztean ta
mintzatzean gero ta obeki trebetuz,
ondoko aldiko saria berenganatze-
ko.

Ixilik idukiko dutelako ustean
eginazi zaien lana ñola egin zuten
agertzen dute aurrak, gaur ez ba-
da biar, iñork ortara bortxatu ga-
be.

IBARRONDO

Euskaraz badStugu Botanikako iztegi zenbait, LA-
KOiZKETA-rena bai, beste, BOUDA alemán euskalaria-
rena, bai eta gaur aipatzen dugun ALTHABE-rena ere.

Gure Literatura xumean, bestaide, franko zati ba-
dira, gutti ezagunak, hala ere euskara garbian emanak
direnak, eta gai intresgarri dakarzkiguíenak. Horien ar-
tean A1TZIN-SOLASAK dirá: euskai autore zaharren ! i -
buruetan agertzen dirán Prologoak.

LARRAMENDiK bere iztegi handian dakarren Stzau-
rre ¡uzean, zenbat berri, zenbat iritze zuzen, euskara-
ren inguruko zenbat asrnamen zorrotz? Erdaraz dageia
bai, bainan euskalzaleendako jakingarri hala ere. MEN-
DiBURU-ren Üburu batean ere (Jesusen B. Devocioa)
dakuskegu Larramendiren hitzaurre bizi bat euskaraz.

Bainan goazen asitako arira: egun agertu nai dugu
orrialde hontan, Zsb-eroko liburuxka xume batean agertu
zen Aitzín-soSasa. ALTHABE deitzen zan ziberotar bo
taniko baten íandare bilkoa da liburu ttipi hori, landa-
ren eta loreen izenak euskaraz eta franzesez ekartzen
dituena.

Sendagarri bezala usatzen dirán íandare edo lore
askoren zatitxotan, sendatzen dituzten gaitzen izenak

eta batreko manerak ere ematen ditu. Ziberoko uska-
ra, pixka bat bazter egiten da. Zaraitzuko uskararen
edo Erronkariko zenaren gisan.

ZÍBERUKO BOTANÍKA EDO LANDAREN JAKITATEA

Bai, bada jakitate hori, bena geroago eta tipitzena-
go ari da. Hitzen erdiak ezdira ezaguturik, orai berro-
gei urtez peko jendez. Izan da uskalduna, hogeita ha-
mar urte huntan laboran zaharrer entzun lantaren ize-
nak bildu, eta ez ahazteko, izkiribuz hartu dituana.

Egun, arren, ez usteko gaitzera hasten da izen ho-
nen herrokatzen uskaidun kazetan; otoitzen du horren
nausia, hunar dezan biotzez obendatzen dero lan tipi
hay. Hitz horiek oro zaharren ahotik elkirik dirá. Bilza-
leak eztu mereximenturik, biltzeko pazentzia baizik eta
lagun oneki frantzes hitzen edireitekoa baizik.

Usté du orano badela haboro biltzeko nahi bada ba-
dén anitx ere galdurik.

Uskalduna ohartzale da, zerk on edo gaitz egin de-
ron, eta halaz izentatu ditu lantarik: batak, xixari bela-
rra, odoi beiar, arrastelu beiarra. Bestik, beren itxure-
tarik; axeri buztana, idi mihia, gatu bixarra: zonbait
bere lilitzeko sasutik bedats iilia, dornesantore lilia.

Eta orano, adireiten diren lekutik; komentu lilia, an-
dere mahatsa... jinkoak lantare bakotxari eman du be-
re poterea sendotzeko edo eritzeko. Minaren kantin
ezarri du orotan belar sendozalea; ezagutu behar beita
salbu Jinkoaren dohaña.

Hatsarretik (Hastetik) Jinkoak egin zienean lurra
erran zeron; lurrak ekar beza belar berde subertiak, ba-
kotxa bere aziareki, bai eta zuhain frutu emaileak, ba-
kotxa bere frutu, eta aziarek. Eta hala izan zen Jinkoak
manatu bezaia. Ikusirik lantaren zahatñen, uzteen ba-
¡iustarzun espantagarria gizonen eta kabalen hazteko
eta sendoízeko dezan gizon fededunak goratik erran;
Jinkoari dugun laidorio eta esker.

Herrokatzen-lerrokatzen
Kazetan-aldszkarian, paperean.
Honar-onartis
Obersdatzen-eskeintzen
Elksrik-aterarik
Edireitekoa aurkltzekoa, atxematekoa.
Haboro-geiago
Ohartzaíe kasuegile
Lantarik-landarerik
Líiitzeko sazyfik-ioratzeko sasoitik
Bedats-Udaberri
Domesantore-usníasaindu
Kantin-ondoan
Subertiak-bereziak
BaÜustarzun espantagarria-Balio Izugarria
Laidorio laudorio.

A. APAT • ETXEBARNE
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BAZTAN

BESTAK
Uztaila eta Agorriiako ilabeteían

baditugu naiko besta, gazteria hor
dabille herriz herri dibersioaren bi-
lla, orai hemen gero hor eta sarri-
xago han, haraí-hunetak aisa eginik
bazter guziak kurritzen dituztela.

Sanferminek, Santioak, igaro z¡-
ren eta orai berriki Sanlorentzoak,
Amabijinek eta Sanbartolomeak ere
ospatu ditugu. Amabirjine egunean
Zubieta'ko herrian bertsolari besta
eder bat egin zuten eta hortan ari-
tu ziren; Uztapide, Lasarte, Lazkao-
Txiki, Mattin, AzpÜlaga eta Lizaso,
sei bertsolari eta denak onak. Yen-
de aunitz Zubieta'n eta denak kon-
tent gure koblarien kantaldiarekin
Amayur'en ere bazituzten bertsola-
riak, hor ari izanak diré, Azpillaga
eta Mattin. Irugarren egunean igan-
dearekin egin zuten besta hori eta
erran beharrik eztago bertsolarien
aitaldia gustagarria izandu ze!a.
Amayur'en ere yende aunitz bildu
zen. Oronoz'en «Ez dok amairu»
koak ari izanak dirá. Larunbatean eta
arratseko amarretan Maristen Ikas-
tetxeko frontoian kantatu zuten Ma-
ria Lurdes Iriondo'k, Xabier Lete'k,
Mike! Laboak eta bertze gazte kan-
tari gazte batzuk ere. Euskal-kanta
berriak izan zuten errekiste eta en-
tzuleek esku-zarta beroekin beren
bozkarioa erakutsi zuten. Urtero be-
zaia Amayur eta Zugarramurdi'ko
herrietan zikiro yateak egin zituz-
ten eta beti bezala aurten ere bes-
ta hoiek arrakesta aundia izan du-
te eta umorea ere etzen falta.

Lekauztarrek ere Sanbartolomeak
ospatu zituzten eta bertze herri
hoiek guzietan bezala, dantza eta
soñu auserki gazteria yostakin eta
ankak arin ibili delarik. Aipatu de-
zagun Lekarotz'ko herrian eginika-
ko meza. Elizkizun zoragarria izan
zen. Zorionak.

Buruilako ilabetean Elbetearrek
Santakrutzek ospatu dituzte eta ur-
tero bezala yende aunitz bildu da
eta izan da naiko dantza ta yosteta.
Meza ederra, mutil-dantzak eta bai-
ta bizikleta lasterketa ere eginak
dituzíc.

M. IZETA

1 R U R I T A

Irurite'ko «San Miguel» deituta-
ko Pilota Batasunak lan aundia egi-
ten du gure euskal yostetaren alde
eta batez ere erreboteko yokoaren
a!de. Igaz bezala aurten ere errebo-
teko txapelketa bat antolatu dute
berehartan 12 pilotari-talde ari iza-
nak direla. Xapelgo hau bigarren
mallako pilotarientzat egina izan da
eta ari izan diren amabi ekspa hoiek
lau zatitan berexiak zauden, talde
bakotxa iru ekipa zituela.

Hemen pilotari-taldeak edo eki-
pak.

Irurita I - Luzean - Hendaya.
Hasparren - Baigorri - Donaphaleu
Zubieta - Ainhoa - Sara.
Hendaya Stade - Billabona - Iruri-

ta II.
Erran dezakegu eta egia delakotz,

erreboteko Xapelgo hau Euskalerri-
koa bakarrik déla eta ez «Interna-
zionala».

Partidak ekipa bakotxaren herri-
etan yokatu dirá, hortaz bada ekipa
bakotxak bidena partida. Gero lau
irabaztaleak elkarren artean eginen
zituzten «semifínalak» eta azkenik
«finaia». Lau talde hoien irabazta-
leak izan ziren:

Irurita I - Hasparren - Zubieta -
Hendaya.

«Semifinaletan» aritu ziren, par-

tida batean Irurite ta Hendaya, eta
imritairak irabazi 13-7 bertze parti-
dan Hasparren eta Zubieta aritu zi-
ren eta Hasparrendarrak yustu yus-
tuan irabazi yoko batez bakarrik. 13-
12.

Azken-Paríida edo «Finaia» Has-
parren eta irurite'ko ekipak yokatu
zuten. San Bartolme egunean, Iruri-
te'ko erreboteko plazan bi ekipa
hoiek borroka bizien ari izanak di-
ré bakotxak bere alde eginalak egi-
nik Xapelgoa erdietsi beharrez. Gu-
dukaldi xarmanta egin ta ondoan,
Hasparrendarrek irabazi zuten 13-7.
íruntarrek ere partida ederra egi-
nik yoko gustagarria egin zuten. Ái-
patu ditzagun pilotarien izenak:

HASPARREN: Lekuberri - Bidego-
rri - Apeztegi • Etxebertz - Kamino.
13 yoko.

IRURITA: Olondriz - Almenar - Ri-
pa - Iturralde - Urtasun. 7 yoko.

Zorionak Eskual-Herriko Txapeldu-
neri eta bai bertze gañerako pilota-
rien ere eta bai zorionak ere Txa-
pelketaren antolatzaleeri eta gure
goresmen bizienak Iruritar pílotari
gazteeri. Biba zuek.

—•—
Esku-huskako yokoan ere gure es-

kualdean Txapelketa bat egina du-
te, eta hortan baztandarrak baka-
rrik ari izanak diré. Oronoz eta Erra-
tzu'n yokatu dituzte partidak eta az-
kenengo «Finaia» Oronoz'en. Azken-
partida hontan aritu ziren, Etxandi
ta Agerre erratzuarrak, Elizondo
sunbildarra ta Fagoaga erratzuarra-
ren kontra. Partida arras atakatua
eta aski polita. Etxandi ta Agerre'k
irabazi zuten 22-19. Zorionak Txa-
pelduneri eta bertze gañerakoei.

ANZANARRI

SORTZ IRI

BIDASOA'KO TXAPELKETA
Goiz iíluna ta mótela. Goibar.

¡gande beltz.
Bera'ko erria jaietan zegon. Azke-

neko eguna. lendea, egualdien antz,
naiko motel. Erdiak etxean oraindik.
Puxkada bat mezatara. Ala ere, ník
ezdakit nundik, baña, naiko etorri
zan piliota lokuak ikustera. Naiko.
Aunitz. Giro ederra.

Gu ere an barna arkitu giñan. Ez
noski sukar aundiz. Zerbait ikusga-
rri begitan artu ote zeiken, baizik.
Gogo erdiez ioan giñen; alare, eto-
rri. Egitan, etzagon ikusgarri aundi-
rik!

«Bidasoa'ko pillotarien txapelke-
ta». Erderaz: campeonato del Bida-
soa de pelota a mano. Aien azken-
iokuak genituen. Aguztuaren ama-
rrean. Orduko kontuak kontatzen ari
nauzute.

Zortzi erri izendatu ziran txapel-
keta ontan: Yrun, Doneztebe, Sun-
billa, Bera, Etxalar, Yantzi, Aranatz
ta Lesaka. Zortzi erri.

Igande bat bertzeen ondotik, io-
kaera politak txalotu genitula ai-
tortu bearra dago. Berdintasun su-
kartsuan, beti batzuek irabazle ir-
ten bear. Ala, danak eziñ azkene-
raño ioan. Ta, azkeneko txapela, ba-
tek bertzerik eziñ eskuratu. Or zeok,
ba, koxkaü

Bera'ko pillot-toki edo frontoi be-
rria izan genuen txapelketa onen
azken-ioka-leku. Errana daukat, an
arkitu giñela. Erran bearra: berata-
rrak ezdutela, eben oroitza guztian,
frontoien antzeko edertasunik sor-
tu. Ikustaldi bakoitzean, ta ontan
bein bat geiagoz, txoraturik geatu
nintzan. Ezda aulkeria. Ez noski!

Lendabizi, ta «pala corta» deri-
tzaion iokuan, Lesaka'ko Salvador
anaiak, Donestebe'ko Almandoz ta
Apezteguia'ren aurka. Lagun-arteko
«burruka» izanik, eta ez txapelke-
takoa, aiek eraman zituzten goiz ar-
tako txalorik beroenak.

Arantz erriak eraman zuen gazte-
txoen txapela, Maiz II ta Almandoz'
ek, Yantzi'ko Txoperena ta Lizardi'
ri erras irabaziaz.

Azkenez, etxelartar Vergara II ta
Arribillaga'k galdu zuten «Ostikala-
ri» izeneko sari berexia, irundar
Maiz I ta Etxebeste'n aurkan.

Zorionak, «Peña Vergara». Zuk

berpiztu baidezu, bigarren urtez, as-
palditxo ontan illa genduen «Bida-
soa'ko pillotarien txapelketa». Zo-
rionak zuri, ta laguntzalle guziieri.
Ta, baita, ñola ez, zorionak irabaz-
ieeri. Eutsi motellakü

ANTHON

LAKU NTZA
Aize gaiztoak jota dabil aspaldi

hontan Lakuntza. Herriak etxal-
deak bezela ha dituzte beren bola-
va txarrak; eta burutik anketa nahc-
sirik dago Lakuntzeko hervía. Ala-
ve ez dituzte utzi beven oitura ja-
torrak. Nik esango nuke hobeki
egin dituztela gauzak; betiko "per-
tza" eveman dute aldapa gova eta,
oinez joateko on etzirenekin hiruga-
rren autobusa hete dute, sekula ez
bezela.

Abuztuaren amazazpia, Andra
Mari ondoko igandea. Ateri, baño
bero uundirik ez; aize zorrotza
mendi gainean. Lakuntzetxean tri-
pota berotzeko denboran, lakuntzar
gehienak Gure ¡auna hartzen San
Migelko aldare berrituan. Hau da
tengo oitura zaharra, eta hau da
gauzak ongi egitea. Zorionak.

Nik eztakit zer den; baño, Saka-
nako gaztedian ba da zerbait. Atzo
Ruarte, gaur Lakuntza, biar futbo-
la eta etzi 'pertza'; zerbaiten hila
dabil gaztedia. Huts asko izango
ditu; denbora guzitan egin da be-
katu. Ez da bakarrik argi nabarre-
kin. erdi ilunpean, alkar estutuz
dantzatzea eta aragikeria. Beste
zerbait adierazi nahi duten argi iz-
piak ere ikusten dirá gure herritan.
Hor dago, "Pertzaren" aitzekian.
Lakuntzarren San Migelko itzulia;
eta hor, asko esan nahi duen herri-
ko erabakitan kontuak hartzea. Ez
da askok usté bezain hustela gaur-
ko gaztedia.

Akats bat ikusten diot herri ba-
tzutako gazteen jokabideari: bakoi-
tza bere alde ibili nahia. Nork da-
ki zer indarra luketen alkartuta!
Gazteak beren kezkak adierazi na-
hi ba dituzte, giro berri bat sortu
nahi ba dute herritan, beharko du-
te batu, alkartu.

Eta ez bakarrik herri bateko gaz-
teak; inguruko herriak alkarren ar-
tean...

Aurten "Lakuntzeko pertzaren"
festa aize nahasiekin, baño pake-
tsua izan da. Beste urte baterako
ostatu berrian giro berria izan de-
zagula Lakuntzeko gaztediak me-
rezi bezela.

SALDIAS

IDOR ALDI AUNDIA
Uzta-illaz ez dago kejatzekorik.

Beroa bear baldin-bagiñun, ederrak
egin ditu. Belarrak egiteko, ez da
gaizki etorri. Leku batzuetan goi-
zean ebakitzen zena, atsaldean sar-
tzeko egiten zen. lya gauz apurrak
gelditzen dirá egiteko. Baño helar
onak sartu dirá eta beiñere baño
helar geiago atera da. Kukua, da-
torren urtean etorri arte, irauten
duten. Soroaak erauntsi gozo eta
ugaritsu baten bearrean daude. Ar-
to ta banabarrak atzera xamar da-
hiltz. Berandu indartu baizivan eta
atzerapen ura ezin arrapatuz dabiltz.
Ardi ttikiak, bildotx ttikia, eta ar-
to ttikiak, buru ttikia izango due-
la pentsatzen dugu.

ARANTZAZURA IBILL1-ALDIA
Uztaillaren 2fan egin giñuen gu-

re ibil-aldia Arantzazura. 44 saldis-
tar izan giñan Arantzazuko Amari
ikus-aldi bat egitera joan giñanak,
inguruetako errietakoekin hatera.
Oso ederki ibilli giñan, Jaunari es-
kerrak. Donostiko Obispoarekin ba-
tean apez sailtxo batek elkar Meza
eman giñun. Gure jendea aitortu
zen Meza aurretik eta gero denek
hatera gure ¡auna artu giñuen. Oiek
egiñaz aurten barkamen osoa irahaz-
ten bait-da Arantzazun, Ama Birji-
ña agerturik bost eun urte betetzen
diralako.

Atsaldeko elizkizuna bukatzean
atera giñan Arantzazutik sartu-
ateri bat egin giñuen Oñatin, Zur-

ijf
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ARTZAI TXAKURREN SASOA
Abuztuak 24. Artzai txakurren Naparroko bigarren saioa egin

dute Huarte Arakilen. Azken aldi hontan agotan da Huarteko herria.
Sortu berria den «Aralar-Mendi» elkarteak mugitu ditu baztarrak.
Izan ere, nork daki berrehun eta ogeitamar mutilek zuzendari zin-
tzo batzun eskutan zenbat eta zenbat lezaketen! Urteberritan jaio
eta ilabete gutxiz hauek egin duten guzia egiteko urte asko behar
izaten da gure herritan. Irurzun-dik Ziordi-ra, «Aralar Mendi» beza-
lako zerbait behar ginuke herri bakoitzean.

Artzai txakurren saio hau Oñatira joango direnen aukeratzeko
asmotan edatua izan da. Denbora ona eta jende asko. Harrigarri da
festa jator batek zenbat jende inguratzen duen. Gero, saiotako baz-
tar aiek egokiak dirá; bere izenak dionez, «Geinbera» da, eta nun-
dinahitik ikusten dirá txakurraren joan etorriak. Eta herritik gertu.
Etzen errex izango beste bat arrapatzea.

Bederatzí artzai ziren asieratik izena emana zutenak. Gero zor- |
tzitan gelditu dirá. Hiru eginkizun eta hiru txakur azken saiorako.
Saharean sartuarazi behar zuten artaldea. Bi lenbizikoak ez dute
ahal izan eta «Rubio», Urdiain-go ardi txakurrak bulkatu du barrura
ardi moltsoa.

ARTZAIA
Urdéain-go Lukas ezagutu zutenak ezin zuten burutik kendu: ama-

ses urte ditu eta txapel txiki bat buruan. Mate I ezurra zorrotz eta
arskak ann, Urbasa mendiko bidetan ereinak ditu aragiak. Lukas ar-
giaren iloba.

—«Egun batzuk lehentxoago jakin izan ba nu!» esan zigun bidean.
Martinek ez du prestatzeko denborarik izan. Hiru egun aurretik, gau-
eko amarretan joan zaizkion bi lagun: «Martin, txakur ona a! daukak?»
Eta odolki salda bezala bero-beroan egin ziren gauzak.

Saio eguna etorri, izena emana eta artzai jantzirik ez. Alegia,
blusa txikia falta. Auntz larruareKin joan behar zuen, mendian ibil-
tzen den leran; baño hori ere etzuen nahi. Betsko lagun onak nunbai-
tik joan-etorria eginik, atsaldeko hiru terditan eskuratu zuen blusa
beltxa Martin Ga!arza-k. Eta esana zuen etzela agertuko ez ba zio-
ten jantzia ekartzen. Aita berriz, mendira... Bildur zen gaizki geldi-
tuko zen semea.

TXAKURRA
Huartera ailatu ta belaxe, Oñatiko apeza eta alkate jauna txaku-

rrarengana urbildu ziren. Eskua bota, hitz batzuk alkarren artean ibi-
li eta, galderak:

—Zenbat urte ditu txakurrak?
—Bost; seirako bidean.
—Adinik hoberena, esan du D. José Mariak. Gustatu zaie nun-

bait. Begira gelditu dirá biak. Gari kolore fina eta mantxoa. Ordua
baño lenago, denbora ba zela ta otomobílean sartu dute. Lo gelditu
da txabolan egon balitz bezain gustora.

—Nagusia baño trankilago dago hori, esan du norbaitek. Aurre-
ko egunetan gaixo egona zen, baño etzuen iñork esango.

Talentu aundia erakutsi du «Rubio» Urdiain-go txakurrak. Hitzík
gabe, eskuarekin artzaiak egiten zizkion geinutara ibili du artaldea.
Eta garbi ibili ere. Behar ze!arik arditara sartu eta bestela geldirik
egon. Orai Oñatin ikusiko da zenbat lezaken.

Azkenean odol garbiko txakurren bigarren saria eman diote. Bi
sari eta aurrera ateratzeko gogo aundiak ekarri dituzte Huartetik
bai artzaiak ñola txakurrak.

Baño, sariak behar bezala ematea balitz saio hau prestatu duten
zuzendarieri eman nezaíeke nik lehen saría eta txapela. Ongi: oso
ongi Huarteko «Aralar-Mendi» gaztedia. Denbora gutxian gauza asko
egiteak arrixku aundia du berekilan; baño zuek ongi egin dituzue
gañera. Kemen aundiko gaztedia, askoren ikasgaia. Zorionak.

S.

gineko Mikela ikusten. Oso on-
gi arkittu giñuen eta oso txalo
mintzatu zitzaigun. Bere hotuetara
arte agur esanez atera giñen.

Zumarragatik Azpeiti aldera artu
giñuen. An arkitzen baitu Loyolako

San Inazio. Ikust-aldi llabur bat egi-
ñez andik atera giñan.

Ibil-aldi gustagarria egiñ giñuen.
Baita ere zaar xamarren lo-mozo-
rroa arintzeko gaztien alaitasuna
etzizaigun falta.
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Utzi dezagun «Principe de
Viana» dagoan tokian

SAN MARTIN JAUNARI OARRA
Zuk neri buruz idatzi dituzun ar-

tikulo denak, erantzuna Serroz-lerro
izango dute, bere garaian.

Baño geiago luzatu gabe, orain-
dik bertatik, zuk —nere erruz—- kon-
denatu dezun «PRINCIPE DE VIA-
NA» aldizkariaren alde zertxo bat
esan bearrian arkitzen naiz. Zuk
¡datzi dezu: «...Artikuluok (neriak)
hobeto ziran «Ya», «Arriba» edo
«Fuerza Nueva» bezelako aldizkari-
entako, bigarren lerroan «Destinado
al Fomento del Vascuence» izenbu-
ru duanarentzat baino».

Orí diozu zuk, eta orí esanez
«PRINCIPE DE VIANA'ren» euskal-
tasuna zalantzan jartzen dezu.

Eta nik diot: «PRINCIPE DE VIA-
NA'n» agertu dirán nere artikuluak,
euskerari kalte baño on geiago egi-
ten diotela, eta ez dezula beraz esa-
ten dezuna esateko arrazoirik.

Ona emen lekukotasun bat.

LEKUKOTASUN AIPAGARRS BAT

Euskaldun denen lotsagarrirako,
zu eta oí biok barne gerala, euskal-
dun denen lotsagarrirako, eskatzen
zuan laguntza ernan gabe, itotzen
utzi gendun «ANA1TASUNA» aldiz-
kariaren ordez, BilboYi ateratzen
den «Redención» izeneko aldizka-
riak, orri bat edo beste argítaratzen
ditu euskeraz.

Aldizkari orren azken zenbakian,
N,° 482'an, Xabier Guereño'k «PRIN-
CIPE DE VlANA»n agertutako arti-
kulo bat aztertzen du.

XABSER GUEREÑO'k dio:
«... «PRINCIPE DE VIA!\SA« da

Naparruako Diputaziñoak illero ar-
gitaratzen duan aldizkari bat eus-
keraz.

Aldizkari horren azken numeruan,
eta doktor Hernandorena izenpetu-
rik, euskeraren aldeko lan interes-
garri bat dakar, batez be gutzat, biz-
kaitarrentzat.

Doktor Hernandorena'k diño Biz-
kaitik barrí bi heldo dirala jaman:
bat, euskeraren alde 50.000 firma
batu doguzala; bestea «Anaitasuna»
euskal aldizkaria laguntzaezgaitik,
hil dala.

Eta Hernandorena'k arrazoíz bete-
rik hau galdetzen dau: Zelan hil da
Bizkaian «Anaitasuna» aldizkari ho-
r¡? Zertan egozan 50.000 bizkaitar
horrek?

Kontradiziño horren aurrean Her-

nandorena'k diño: 50.000 horreitako
bizkaitar bakotxak firma bat emon
bearrean 10 peseta emongo baeban
500.000 peseta batuko ziran «Anai-
tasuna» salbetako behar baiño 5 bi-
dar geiago».

Eta Guereño'k egiten duan azter-
ketaren konklusio edo ondoren be-
zela ítz garratz osek esaten ditu:
«...Honek esan nahi du, gure ar-
tean oker darabilguzala euskeraren
aldeko lanak».

GUAZEN ARIRA...
X. Guereño, nik ezagutzen ditu-

dan euskal idazletan goren-gorene-
tako bat da, ezpairik gabe.

An da emen, eten gabe, euskera-
renganako beste askok agertzen ez
duten zaietasuna erakusten digu-
lako. Euskeraren izakerak eta etor-
kizunak biziki kezkatzen dutelako.
Len aspaíu lerrotan, ongi baño on-
giago «kusten da zaletasun ori.

Eta guk diogu: GUEREÑO bezela-
ko idazle ospatsu baten baítan orre-
lako kezkak sortarazten duan aldiz-
kari batengatik, nota esan Siteke,
zuk diozun bezela: «...Artikuluak ho-
beto ziran «Ya», «Arriba» edo Fuer-
za Nueva» bezelako aldizkarietako,
bsgarren Isrroan «Destinado a! Fo-
mento del Vascuence» izenburu
duanarenízat baino...?» Guk ez de-
gu usté «PRINCIPE DE VIANA» al-
dizkariak orrelako mespreziorik me-
rezi duansk: eta Xabier Guereño le-
kuko...

UTZS DEZAGUN AIDE BATERA
Utzi dezagun, beraz, «PRINCIPE

DE VIANA» dagoan tokian, Naparru-
ako Diputazioarekin batían, aldizka-
ri ori, ain borondate onarekin anto-
latzen eta zuzentzen duten gizon
Sangiüe sakrifikatu deneíri gure es-
ker-oneko goresmen beroenak erna-
naz.

Eta loíu gaitezen gu, gure arrazoi-
netara.

Aldizkaríaren ateak zabal-zabalik
dauzkatzu nahi dezun eran, nahi ds-
tuzun arrazoi denak azaltzeko.

Nsk nere aldetik, len esan dizut
eta berrizten dízut, oraindaño ager-
tu dituzunak, lerroz-lerro erantzuna
izango dutela bere garaian.

Eta ez det usté, ez zure, eta ez
ñero artskuluekin... EUSKERAK DEU-
SIK GALDUKO DUANIK.

DR. HERNANDORENA

OKOA
Idatz leyaketeu

Baztaneru
«institución PRINCIPE DE VIANA»k antolaturik eta

Baztan'go Balleko Etxearen laguntza osoarekin, eskua-
razko idatz-Ieyaketa edo iskribitzale konkurso bat egin
dugu Baztan'en. Leyaketa hortan sar zaizken zazpi urte-
tatik amalau urte bizkitarteko mutiko ta neskatiko gu-
ziak. Idatz-ianak, Sorgin-kontu, ele xahar edo ele berri
edo edozein ixtoriori buruz egin beharra zuten. Sarike-
ta hunek errekiste aundia izan du, guk usté baño ge-
Mago eta horrek aunitz poztu gaitu. 80 idatz-lan hartu
ditugu eta aski politak gehienak, baztandar eskuaran
eginak eta aski poiiiki idatziak. Goan den igande Ago-
rrllaren 31'ean, Elizondo'ko Salón Parrokial deitzen den
etxean ospatu ginuen, idatz-leyaketaren Sarien bana-
keta. Mai-buruan gintuen, Urmeneta yauna Diputazioko
Aintzindaria, Balleko Alkate Hualde yauna, José Ma-
nuel Lasarte «Institución PRINCIPE DE ViANA»ko Ain-
tzindaria eta bertze zenbait yaun euskaizale. Epaitzaleek
idatz-leyaketaren auzia gisa huntan moldatu zuen.

Lenbiziko Saria .
Bigarrena

Irugarrena

Laugarrena

Bortzgarrena ... .

Seigarrena

Zazpigarrena ... .

Zortzigarrena ... .

Bederatzigasrena .

Amargarrena ... .

.. Norberto Agerre. Almandoztarra ...

.. José Luis Antxorena. Zigarra

.. Juan Etxart. Erratzuarra

... Ana Maria Etxart. Erratzuarra ...

.. Begoña Etxandi. Arrayoztarra

.. Fermín inda. Amayurtarra

.. Jabiera Goñi. Elbetearra

.. Frantzisko Menta. Arizkundarra ...

.. Félix inda. Amayurtarra

.. Felisa Maria Karrika. Erratzuarra.

800 Pezeta
600 »

500

400

300 »

200 »

200

200

200

200

Gero hoien ondotik, amar sari 150 pezetakoak. Ogei-
tabortz sari 100 pezetakoak.

Ogei sari 75 pezetakoak eía azkenik, amabortz sari
50 pezetakoak.

Sariak banatu ondoren, Balleko Alkate yauna, La-
sarte yauna eta Urmeneta yauna ere mintzatu ziren
baztandar aurrak goraipatuz eta eskuara laudatuz. Sa-
lón Parrokial'eko yarralkiak denak bete beteak eta txa-
lo ta esku-zarta aundiak idazle ttipi guzieri. Zorionak
irabaztaleari eta bertze gañerako idazle guzieri ere,
zuek baizerate gure eskuararen gema indartuko duzu-
tenak. Eskerrak Baztan'go Balleko Etxearen Aintzinde-
rieri, idatz-Ieyaketari eman dioten laguntza, aundia izan
iielakotz.

Hemen agertuko dugu lenbiziko Saria irabazi duen
kontua eta urrengoan argitaratu dugu bigarren saria ira-
bazi duenena. Kontu politak ta euskal giroa daukatenak

Datorren urtean Yinkoak nai badu, idatz-sariketa hau
aundiagokoa eta obekiago egin gogo dugu. Hori geroak
erranen eta bizkitartean lotu gaitezen lanera.

M. IZETA

PJSITÍTJSO SOMSOU
Ni mutiko koxkor bat nitzelaik,

baginuen mige bat "maxarra" dei-
tzen giniona eta nere osaba egun
batez asi zen uzterrien lotu eta la-
nian erakutsi biar ziola, baña lana
nonbait ez gauze ona izaki ta mige

diabru hure bazakarrelaik adarre-
taik artute, "buist" eskapatu zitza-
tión- Nolapaitere arpatu eta lotu
zuen uzterrien ta gan ziren "Larra-
tzu" izeneko toki hatera; bota zuen
bago zaraka bat, lotu zion bei pa-

Oraindaño age ¿tu dirán artikuluen bilduma
«PRINCIPE DE VIANA'ko» irakurleak gure esanaK ondo ausnartu di-

tzaten, oraindaño agertu dirán artikuluen bilduma bat bearrekua dala de-
ritzaiku. Ona, beraz, ikutu ditugun puntu nabarmenenak.

LEHENA
Euskeraren AUTOKRITIKA bat bearrezkua daia. Mundu guzian zabai-

dua den usaia déla, Elizak berak egiten duala.
Eta San Martin jaunari zuzendutako oar batían esaten gendun: «artza-

ian atzetik juaten dan aríaldía dala bakarrík, iritzi batekua».

BáGABREN
Euskera gure izkuntza da, euskaldunen izkuntza, eta napartar Campion1

ek bezeia maitatu bear dugula: «...aunque el euskora fuera un idioma de-
sabrido y torpe, le amara yo como a la niña de mis ojos».

Euskalerrian ez dediia Ulzama'ko neskaíilia bezelakorik aurkitu: «...No
sé el vasco ni falta que me hace», esango duansk.

¡Lotsagarri bezin penagarri da ori euskaldunentzatü

IRUGARREN
Euskera M1NTZATUA intresatzen zaigu eta ez AKADEMIKUA...
Euskera erriaren ezpañetan ikusi nai degu eta ez liburutegietan, autsez

betetako liburuetan.
Davant idazleak esaten digu: «...Ez da aztu bear, idatzi gabe, izkuntza

asko bizi eta zartu diraia; baña itzegin gabe bat bakarrik ere ez duala luza-
roan iraun».

LAUGARREN
Guk nai degu euskera bizia ERRIAREN EZPAÑETAN, baño ez baserrita-

rren eta arrantzaleen ezpañetan bakarrik: KataSanen antzera, ERRI GUZIA-
REN ezpañetan.

Eta ez bakarrik batzar zonbeit eta artikuluetan, ¡¡OKASIONE DENETANÜ
BIZITZAREN OKASIONE DENETANÜ

BOSTGARREN
Euskeraren etorkizuna ez dagoaia, ez PARíS'en, ez eta ere MADRIL'en.
Erri oien laguntzaren zai bagaude... euskeraren ületak gerta gintzaz-

kela.

SEIGARREN
Izkuntzen gora-berak, izkuntzen etorkizuna ezagutzen duten jakintsuak,

ao batez, esaten digute, izkuntza baten etorkizuna ERR! BAKOITZIAN da-

goala. Erriak nahi badu, ez dala erri orren izkuntza lurperatuko duan etsai-
rik, aundiena izanikan ere etsai ori.

ZAZPIGARREM
Euskera eri, arrunt eri dagoaia... ¡¡Azken ATSETANÜ
Ez guk euskaldun jakintsu denak aitortzen dutela.

ZORTZIGARREN
Euskera galtze orren errua GURIA, eía GURÍA BAKARRIK DALA, eus-

kaldunena. Euskerak etsairik badu, gure etxe barnean dagoaia etsai ori.

BEDERATZEGARREN
Euskera DAKITENAK ere, ez dutela beinere orren guti MINTZATU,

eta... Unamuno'ren esanak beldurtzen gaituztela.

AMARGARREN
Euskera berpizteko oraindaño sortu dirán alkartasun denak, FRAKASO

GOGORRA izandu dirala.
Esaera onekin norbeit minbera liteke, baño... egia da, eta ezin gentza-

ke ixildu.
Eritasun baten aurkako sendagai bat (erremedio bat) ona edo txarra

den, eritasunaren ondorenak erakusten digu.
Euskera berpizteko asmuarekin EUSKALZALEEN BILTZARRA, orain de-

la 68 urte sortu zan. eta EUSKALZAINDIA, bi Alkartasun aundienak baka-
rrik aipatzeko, orain deia 50 urte.

Eta ordutik onera, au da Sozietate oiek sortuezkeroztik gaurdaño, eus-
kera amilka juan zaiku, erreka zulora bidean...

Ez du, beraz, Sozietate oien erremedioak asko baliatu euskera berpiz-
teko.

AMASKAGARREN
Gaur oraindik, euskaldunak nahi badute... euskera biziko dala.
Baño ¡¡IL EDO BIZIÜ azken momeníuetan arkitzen gerala.

Oiek dirá guk gaurdaño ikuitu ditugun puntu nabarmenenak gure idaz-
kietan. Aztertzeko gelditzen dirán bi punturen izenburua:

Bata: EUSKERAREN ETSAIRIK TXARRENA, adibide edo exemplu zon-
beitekin.

Bigarren: UNAMUNO eta MATHIEU, AKITZ'eko APEZPIKU ZENAREN
KONSEILUAK, sendagai.

H.

riai gibeletik ta eldu ziren etxe al-
derct. Gure sagardi muturrian bada
toki bat "Iretze-lepo" izena due-
ña. Lepo artara alleatzian topo egin
zuen mutil-zar batekin, beiekin as-
kara ure edanaztera zaiela. Mige
txar arek bertze beiak kusi zituelaik
asten da ezponda bat goiti, iten du
salto bat, austen tu ediak ta bota-
tzen tu bi puzter-ostiko ta gaten
da laisterka etxera. Gure osaba gi-
zajoa su eta garretan laxatzen du
bertze beia, artzen du uzterrie biz-
kerrian ta gaten da etxera.

Nere ama aitzen arbi atratzen lan-
dan ardiendako; eguarditen maten
baiginion tresna batian xiatute. Osa-
bak artu zuen buru-zare bat ta gan
zen eske: ta arbiekin torri orduko
an zauden beiak larrañean. Migek
kusi zuelaik arbi zare hure, pasan
"klazk" tiretu zion kolpia buru-
zarera. Osabak buluke aitzinet ta
migek tira gibelat, azkenian unek
garaitu ta arbi ta buru-zarea gibe-
lat botatzeko lana. Artzen du ma-
kil bat berualdi on bat mateko as»
muakirt, ta naiz katu-basa bezein
zaulie izan nere osaba, mige zaulia-
go. An dazi lasterka etxe arteka
barna loia ta ure dariotela. ¡Mote-
llak ango azazkal soñue! Etzuen ma-
kilekin ukitzeko moduik izen ta
bueltan torri orduko bertze beiek
arbi guzie yan zioten, eta antxe gan
zen berriz osaba gizajoa arbi eske.

Nere lantxo au irakurtzeko mo-
due balu nere osabak, gogotik irri
eginen luke antxe baitago Ipar Ame-
rika aldian orai déla urte batzuk
gana, ta ala gertatu balaiteke, Ie-
rro oken bidez igortzen diot besar-
kada bero ta aundi bat, ta laister el-
kar emen ikusteko gogoakin.

Agur ta bertze bat arte.

Almandoz'tik Norberto Agerre'k,
i2 urtekin.
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