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Duela urte gutxi arte ne-
kazaritzatik bizi izana da Na-
farroa. Orai hainbat auto ez
zen ikusten baztarretan eta
herrira sartzen zen gehiene-
tan bideberria. Amona zaha-
rren asarrerako, zenbat oilo
luma ez zuten jaso orduko
autoak!

Herri sarreran egoten zen
baldosazko herri izena. Le-
henbiziko etxean eta azkene-
koan, beti kanpora begira. Bi-
deberria sartzen ez zitzaien
herritan benta edo bide baz-
tarreko beste etxeren batean.
Gauza askotako balio zuen:
Irunara lehenbiziko aldiz zi-
joazenak zer herri zen jakite-
ko. Herriko mutikoak eskola
ondoan harrika emateko; eta
esatera behartzen banauzue,
eskola aspaldi utzia zutenak
ere gauaz beren besoen in-
dar eta ardoak ematen zien
kemenaren berri hari uzteko.

Gauza bat zuten oso ona
orduko baldosak: izen haun-
dia eta izen txikia, bsak ekar-
tzen zituen. Herri elkartutan,
ibarraren izena ere bazeka-
rren. !bl!kari haundiak esko-

lan ankarik sartu gabe Nafa-
rroko geografia ongi ikasi ze-
zaketen. Gaur pikutara joa-
nak dira Balenzia aldean egin-
dako baldosa zaharrak, eta
gelditzen diren piskak pus-
kak falta dituzte edo herri
barnean geldituak dira. Al-
tsasutik Irunerako bidean ba-
da bat, falta dituen letrak
ezartzeko gogoa ematen du-
ena, adiskide batek esan zi-
dan bezala.

Orai denak aldatzen dijoaz.
Herri izenak burnizkoak dira,
eta ez dute bigarren izena
sartzeko lekurik izaten; biga-
rrena ez baino, beren lehen-
biziko deitura zaharra da baz-
tartu duguna. Bi anka kankai-
luen gainean egongo zen bai
hura ere bestearekin batean!
Herri izenen kontuan, beste
gauza askotan bezala atze-
raka joan gera Nafarroan. Le-
hen baino zirri-marra gehiago
bada bideberritan, baina gu-
re izen zaharrak ez dira ge-
hiago ikusten baztarretan.

erabakia hartua du aurten
Euskaltzaindlak. Lan jakinga-
rria izango da. Eta zer lan
ederra egin laiken lurralde
bakoitzetik iaguntzale bat ba-
karra bag inn! Baina, beste
galderarik banuke nik: aski
al da izenak biltzea? Ez ote
ginuke lehengora itzuli be-
har? Zer irabazsko du Napa-
rroak gure izen zahar jato-
rrak betiko galduta?

Galdu, ez dira galduko. Os-
tikolari frango badator, aste-
lenetako futbol kontuan bes-
terik ez bada ere eure he-
rrien izen zaharra aizatuko
duena: harritzekoa Orreaga-
tik Erriberako peko zolara
euskal izenak hartu duten \n-
darra. Duela hogei urte bai-
no giro askoz hobea ezagun
da; eta bitartean, izen zaha-
rra begien aurretik kentzean
gure gauzen ofiziaitasun bat
galdu da. Nahiko apaltasun
da norberarentzat, futboleko
taldearen bidez bere izenari
eutsi beharra. Herri bakoitze-
ko agintarien lana izan behar
luke eskabide bat zuzentzea.

Euskalerriko zenbait leku-
tan hasiak dira. Mondragon,
eta azpian Arrasate, esate ba-
terako. Ikusi berria dut. Gu-
re Iruna, Herriberri ta Liza-
rra —ez Izarra, fulbolariak
bezala—, izen jatorrak dira.
Auritz, Orreaga —Orriaga—,
ta Luzaide, Ibaneta aldeko
txori guzien doinua bezain
izen goxoak. Uztarrotze ta
Erronkari, Azkoyen ta Larra-
te; Nafarrogaina ta Erribera,
gaztainak eta piperrak, gure
aurrekoengandik dugun onda-
sun zabala.

Laugarren aldiz bere eginki-
zuna bete du gure orriak. Gaz-
teen esku utzitako tresna, gaz-
tetxo da oraindio bera ere;
baina zer esanik baluke atze-
ra begiratzen hasi ta. Azter-
keta batzuk eginez joan nahi
dugu bidean, hori bai da baz-
tarrak argitzeko krisailua, geu-
ron buruak gehiagoa behartzen
ditugula.

Axalenetik hasiko gera: orri-
aren izen-burutik, alegia. Gure
{{Arnas~berr%y> hitzak kezka bel-
tzak sortu ditu baztarretan.
Gaizki esana omen da; arnasa
berri izan behar ote luken.
Belarriz entzundakoei, hitzez
erantzun diegu; baina azken
aldi hontan idazkiz aurpegira
bota diguna ere izan da. Hain
2:uzen, aArnasa berri» izeneko
gazte taldetxo bat sortu da Gi-
puzkoan eta, izenez gustatu-
rik, «ikas bezate Principe de
Viana-koak» esan du norbaitek.

Edozeinendako on den kon-
seilua da ikasten joateko hori.
Nor da munduan dena dakie-
nik? Baina. zer eta nun ikasi?

—oOo—

«A» ORGANIKA

Ez; ez da soinu tresna. «A»
hizkiarekin mozten diren hi-
tzak berezkoa dute, batzutan,
azken «A» hori; ezin berexia.
Organika esaten zaio. Beste
batzutan berriz, aldakorra iza-
ten da: etxeko ogia, ogi ona.

I Noiz den bat eta, noiz bestea,
ez da hain erreiz ezagutzen. Ni
ez naiz hizkuntzalari, eta gu-

Ni ikasle nintzala bedera-
tzi ilabetez egiten ginen etxe-
ra etorri gabe. Zer atsegina-
rekin hartzen ginuen sanjua-
netan etxerako bidea! Xinta-
-minta guziei ohartzen ziren
gure begiak. Ba zen orduan
bi izeneko herrsxka bat Iru-
ha ondoan: Aristegui, esaten
zuen aide batetsk, bide sa-
rreran; eta Aristregui zion
beste aldean, Zuzendua dute
azken urte hauetan. Ez zen
hura ere guk nahi ginukena-
ren eredu.

—oOo—

Euskal herri guzien izen
zahar eta berriak biltzeko

—oOo—

Gure bideberriak ez dira
g e h i a g o herritan sartuko;
kaioletako oiloak ez ditu au-
to zaharren txirrikak lehertu-
ko; orduko amonatxoak bizi
izan balira ez zuten hainbes-
te sentimentu izango. Herri
guzien izen jatorrak ez ote
ditugu bidera aterako. Men-
diak ez ba datoz guregana,
esaera den bezala, gu joan
beharko mendien bila.

J. M. Satrustegi

txiago inoren maisu. Beti ikas-
ten ari naiz, eta gero baino
gero bildur gehiago diot nere
ez-jakinari. Halare, arnasa hi-
tza bere sei hizkiekin, azkene-
ko «A» barne dela, hitz osota-
rako daukat; organika da.

Besterik da «Arnas-berri»
esan laiken, edo ez erabakitzea.
Ongi edo gaizki den epaitzeko,
guk zer adierazi nahi ginuen
jakin behar da lehenik; eta
nola esana den, gero.

«Arnas-berri» bezala, txerto
berri esan ginezaken. Odol-be-
rritze, gaztetze, udaberriko Zo-
ratze sakona jakinarazi nahi
ginuen. Barkatu; baina, arnasa
berri esatea oso motz gelditzea
zen. Susmo zabaleko zirta mu-
ga gabea, auspo medarreko bu-
larretan itotzea.

Hori ta gehiago erabiltzeko
errextasuna b a d u euskerak.
Teoria mordoilo eta eskema la-
tzetan du galtzen gure hizkun-
tzak bere aberastasun zoraga-
rria. Ikusi nola jaten dituen
herriak «A» organikak hitz ba-
tuetan: ezkil-torrea, esate ba-
terako, ez da ezkila bera; ez
edozein torre. Eliz-torrea esan
nahi duenak, elizarekin zer
ikusia izanagatik, nortasun be-
rexia duen beste zerbait jaki-
narazten du. Nor erakutsiko
gure herriari organika guzien
izenean «ezkila-torre» edo bes-
te halako zerbaiten musika la-
tza jotzen? Herri hizkuntza
batek, herrian aztertu behar
diren bere legeak izaten ditu.
Beso eta motz, hitz bi izana-
gatik alkartuz «besamotz», hitz
berria sortzen dute. Gaiztotik
gaiztagina dator eta astotik,
astakeria.

Arnasa hitzarekin gertatzen
dena: arnasa estua izatea gau-
za bat da, eta arnas-estu no-
rabeit heltzea beste bat. Nor-
baiti arnasa berritzea, atorra
aldatzen den bezala birikak
trukatzea izan laike; edo' oxi-
genoaren bidez estuasuna ken-
tzea. Arnasberritzea, norbaiti
itxaropenaren poza edo bizi-
-nahi argia sortzea da. Esan
dena, izen josiak, bakarka ez
duten adierazbide berri bat
sortzen digute; eta gure «Ar-
nas-berriy> aize guzien auspoa-
rekin zer ikusirik ez daukan
gauza da.

Bildur diet hizkuntzalari ei.
Herriaren aberastasun zabale-
ko maisurik ez dut arkitu bi-
dean. Horrek ez du esan nahi,
Principe de Viana-koei eman
zaigun ikasteko konseilua txa-
rra denik. Ikasle izan nahi nu-
ke bizi guzian; baina ikasten
joateko on diren iturritan be-
ti: herriaren eskutik.

J. M. S.
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Sigamos el tema del artfculo an-
terior. En el «Eco de Navarra» de
1876 se publicaron varios articu-
ios de Campion sobre el tema lin-
guistico, que Iturralde contesto lar-
gamente, proponiendo Ios posibles
remedies, «a !a tala material y
moral que sistematicamente se Ne-
va a cabo en nuestro infortunado
pais». Conforta e! animo conside-
rar que io mas importante de ese
programa de Iturralde, aunque un
poco tarde, se ha cumpiido. Hace
casi 100 anos, escribia este a
Campion: «...entre los medios que
propones para la restauracion del
euskara, el mas eficaz y rapido se-
ria, a no cludarlo, la proteccion de
la idea por nuestras Corporacio-
nes for ales*.

Esto, justo es consignarlo, se
ha empezado ya en la Diputacion
Fora! de Navarra con e! resultado
que vemos y con el beneplacito
de todos. Sugeria tambien como
medidas urgentes el citado escri-
tor y artista; traducciones al eus-
kara de las mejores producciones
liter arias del Pals. A! go de esto
se hace tambien, aunque quedan
por hacer versiones a un lenguaje
correcto y facil, de textos utili-
tarios, de Ensenanza, Economfa,
Geonrafi'a, Legislacion e Historia
de Navarra a escala elemental.

Tambien se incluye en e! cita-
do programa de hace un sigio, «/a
formacion de un Cancionero, la
conservacion y cultivo de la musi-
ca vasca, de suerte que se ex-
tiendan las dulces melodias vas-
congadas, antes que se pierdan;

celebracidn de Certamenes litera-
rios y fomento de las danzas y
juegos caracteristicos».

Iturralde no queria ver a! vas-
cuence convertido en lengua im-
permeable a todo progreso, «pero
conservando las santas creencias
y el recuerdo de las gloriosas tra-
diciones; ni tampoco que la pro-
yectada Asociacion fuese un cen-
tro de agitadores». En el transcur-
so de ese largo lapso de tiempo
se han realizado la mayor parte
de los desiderata de aquellos nues-
tros antepasados.

Bere lurretan zen goiz artan.
Lanean? Baliteke. Goizetik as-
moan zeukana egin ondoan, ze-
torren andik eguerdian. Ez zen
berriketan ibili: ez zen ere al-
fer egon naski.

Nekatuta edo ez; gosetuta
agian; or dator etxe aldera
eguerdian.

Gertatzera datorkiona baleki,
ez zuen artu duen bidea, naiz
berez egokiena izan, artuko, ez.
Bidexkatik, baxterrez baxter
inguruka saia ziteken etxera-
tzen; iende geiena Gertakizu-
nean zegoen ta. Gertakizuna!

Sartzen da karrika artan, ta,
bertze aunitz bezala, iende pi-
lak irensten du, gurutzatua iza-
teko daramaten Aren ondora-
tzerano.

Ez diote zer gertatzen den
galdetzeko astirik ere eman. Gu-
rutze bat soinburura bota ta,

nai badu ta ez badu, eramanazi diote.
An doa. Gosetua bazabilen, bortxaka: nekatua ere bazen, bi-

etan. Gainera, eriotzbiderik nazkagarriena bazen, nori atsegin
gurutzea eramatea egun aietan?

An doa, an, il beharrekoaren ondoan.

Goazen Ebanjeliora. S. Mateok dio: "Gurutzera eraman zuten
(Jesus). Abiatzean, Zirene'ko glzon bat topo egin zuten, izena
Simon, ta Aren Gurutzea eramanarazi zioten". S. Marko'renak
dio: "Atera zuten (Jesus) Gurutzean iosteko, eta andik pasa-
tzen zan toati eramanarazi zioten Gurutzea, sorotik zetorren Zi-
rene'ko Simon'i, Alejandro eta Ruforen Aitari". S. Lukas'en itzak:
"Zeramatela, sorotik zetorren Simon Zirene'tar bat artu zuten,
ta Gurutzea leporatu zioten, Jesusen atzetik eraman zezan".

Ez du Jesusek autatu laguntzalea: eman diote; Bere kaltetan
gainera. Ez du ere Simonek Jesus laguntzea biiatu: agindu, ma-
natu diote Ian ori. Bat eta bertze, ala ere, elkarrekin doazi, ibili
beharreko bide zail artan; eta azkeneraino elkarrekin.

Biiatu gabeko neke zoritxarrezko ura; Simonek beregandik
ezin botakoa, Kristoren atsedengarri ta Simonen one tan gerta-
tzen da, Kristo ta Simon elkarrekin bat doazilakotz.

Goizean Simon, soroan, beretzat ari zan, ez dakigu zer. Kal-
barioko bidean, eguerdian, nekatutako bat laguntzen zoan, Aren
zama atzetik eramanez.

Goizean, bakarrik. Eguerdian, neketan zebilenarekin. Goizeko
lana, ez digu Ebanjelioak aipatzen ere. Eguerdikoa, bai, baliotsua
da ta; ezin bertzean asitako lana bazen ere.

Lan artan astea, Ian hura uztea, ez zagon Simonen esku:
ongi iarraitzea ta obeki akitzea, bai: ta au da Kristok onartzen
duena; ontako ematen duena: Bere argi eta laguntzataz ba-
liatu nahi dala, untan agertzen da ta.

Kalbarioan ere, zer? Iru gurutzetan iru gurutzatu. Errugabea
Ben bat: errudunak ziren bi. Eriotz berdinara, gurutzean, iruak.

Baten aurka, kontra, bi zoazin lenbizian. Ez ahatik gero!
Baten aldaketa au, nundik? Bertzea ez aldatze ori nundik? Me-
rezia ta ez-merezia ikuste edo ez-ikustetik: argitasuna ongi artze
edo ez-artzetik.

Biak itsu zauden lenbizian. Batek argia onartzen du gero:
bertzeak barren begiak argiari isten dizkio.

Kristoren ondoan biak. Bat Kristorekin elkarturik: Kristoren
gandik aski urrun ta berex bertzea. Biak, gaitz bera: biak, neke
bera: biak, erio bera: ez-berdina ordea bien azkena.

IBARRONDO

Asi estan los ricos Cancioneros,
de Azkue y Donostia, la mayor
parte de cuya savia procede de
Navarra, segun confeso el prime-
ro. El del segundo, agotado, pro-
ximo a reeditarse por e! P. Riezu.
IVienos conocida, pero tan impor-
tante y rica como ios citados, es
ia extensa Coleccion de Leyendas
y Cuentos populares del profesor
Barandiaran, ejemplo de fideiidad
y de rigor cientifico.

En este ultimo capftulo se ha
avanzado muchi'simo, si compara-
mos las Leyendas euskaras de Itu-
rralde, que de populares tienen
poco, con el realismo y autentici-
dad de las conocidas Leyendas
euskericas del Etnoiogo citado, que
Menendez Pidal tanto elogio.

Para el final hemos dejado el
capftulo de las danzas de aquel
programa, que hoy se cultivan tan-
to y se extienden hasta Tudela in-
cluso.

—oOo—
Seguiremos dando estas noticias

de aquel patricio, cuyo nombre
rotula una calle del Ensanche pam-
piones, para muchos desconocido.
iturralde y Suit reunio en su casa
por el ano 1877 a los que habfan
de ser dirigentes de ia futura
Asociacion euskara, cuyo objeto
era «conservar y propagar la len-
gua, Jiteratura e historia vasco-na-
varras», segun rezaba su Regla-
mento.

Pero bastante anos antes, alia
por 1860, cuenta el mismo «que
un pequeho grupo de amigos, al
que tenia la honra de pertenecer
el que esto escribe, y del cual
formaban parte, el malogrado don
Pablo llarregui, don Nicasio Landa,
el erudito sacerdote senor Obanos
y algun otro vascofilo entusiasta,
concibio el proyecto de crear una
Asociacion conservadora del Vas-
cuence y aun preparo un llama-
miento a sus hermanos de Alava,
Guipuzcoa y Vizcaya para realizar-
lo; pero la revolucion primero, y
ia guerra civil despues, vinieron
a desbaratar sus propositos».

La Asociacion formada anos mas
tarde (1878), por los Obanos, An-
soleaga, Irurozqui, lharra, Iturral-
de... obtuvo buen «acogimiento a
ia derecha y a la izquierda, no
sin algun recelo o suspicacia, por
parte de ciertos elementos de es-
ta», escribe Campion. La Asocia-
cion como tal, permanecio abso-
lutamente apartada de la politica.
Esta Sociedad fue la primera, y
precursora de otras en las provin-
cias hermanas, que vinieron des-
pues; pero pronto fue el bianco
de suspicacias y ojerizas, que la
debilitaron y acabaron por derrurn-
bar.

SEGUIDORES DE LA
ASOCIACION DE NAVARRA

Como ya escribio el ilustre Dab-
badie al organizarse las fiestas
euskaras de Elizondo, el ejemplo
de Navarra serfa seguido por las
otras provincias, como asf suce*
dio casi inmediatamente; detalle
este cronologico, que es a menu-
do silenciado.

El malogrado e inteligente publi-
cista Manterola, ya en 1877 em-
pezo a publicar su magnffico Can-
cionero Vasco, y dos anos des-
pues de la Revista Euskara de
Pamplona, funda en 1880 la tan re-
buscada «Euskalerria», que tuvo
una duracion y una densidad mu-
cho mayores que la navarra. Al
sabio Manterola, como le llama e!
exigente Vinson que murio a los
35 anos, siguieron Arzac, Soroa,
Ahaga, Guerra, etc.

En Vizcaya se fundan seguida-
mente Asociaciones similares, gra-
cias a los empefios de Ios Del-
mas Sagarminaga, Villabaso, etc.

En el mismo ano de 1878, co-
mienzan las publicaciones alavesas,
promovidas por ilustres escritores,
conocidos por su inteligencsa y por
su adhesion foral, como Herran,
fundador de la «Revista de las
provincias euskaras», Becerro de
Benqoa, catedratico de Madrid y
publicssta de espfritu liberal; Fe-
derico de Baraibar, tambien pro-
fesor y escritor y Mateo de Mo-
raza, famoso foralista; todos ellos
vinculados a la Asociacion navarra.

A. Apat Echebarne
(DIARIO DE NAVARRA egun-
karitik hartua).

«!rutieko Euskal Herriaren Adis-
kideak» delakoaren Agerkariaren
lehenengo numerua hartu berri di-
tugu. «Axu!ar» dauka bere izena
gure Euska! Herriko euska! idazla-
ri klasikorlk onenen oroimen eta
ohorez, izan ere, Pedro Axuiar Ur-
dazubiko semea zan, 1556 urtean
sortua, nafarro-ko semea alegia.
Haren izenak gure euskera zaha-
rrean idatziz bere oroimena eus-
kaldun artean irauten du betiko.

«Axular» agerkaria oso apain eta
txukuna argitaratu dute «Adiski-
deek». Gai interesdunak dakarzki
eta gehienak gure Euskai Herriari
dagozkionak dira. Gauen artean
aipagarrienak nere ustez: Iruneko
Ikastolak, Zuberoko Maskaradak
(Carlos Klaberia jaunak idatzia),
Jumelageak, Nafarroko Ekonomiari
buruzko lana (Jaime Azkonak pres-
tatua), Euskal Minzaira... eta.

Esker aunitz «Iruneko Euskal He-
rriaren Adiskideak>» Elkargoaren Zu-
zendariari (Garcia Falces jaunari),
ematen dizkiogu ain aldizkari eder
eta iakintsua argitaratzegatik eta
Nafarroa, eta Euskal Herriaren ai-
de aurrera joan ditezela, desiatzen
diegu.

Aurten «EuskaItzaindiak» euske-
raz idatzitako Lau Sariketak anto-
latu ditu:

«Altzaga» Sariketa: Euskal Tea-
troaz dena,

«Agirre» Sariketa: Euskal Nobe-
laz.

«Lizardi» Sariketa: Euskal Poe-
siaz.

«Xenpelar» Sariketa: Bertso pa-
peraz.

«Columbi8» Etxeak euskal disko
berezi eta aipagarria argitaratu be-
rri du. Disko hontan Euskal He-
rrian diren «soifiu-tresnak» guzien
doiiuak grabatuak dira.

Disko honen izena «Antologia de
instruments vascos» da.

Zortzi euskal «soinu-tresnak»
agertzen dira: Dultzama, Txalapar-
ta, Adarra, Trikitixa, Txirula, Tobe-
ra, Alboka... eta zabalduen eta eza-
gunena den Txistua.

Eduardo Tarragona Corbella, jau-
na Barcelona aldeko «Korteetako
Diputadua>» dugu. Diputado jatorra,
zintzoa, nekatu ezinekoa, lanari
bizkarrik ematen ez dakiena. Az-
keneko hontan eskari berezi, eta
garrantzi haundikoa Espania'ko Go-
bernuari goratu dio, katalan, eus-
ka! eta gallego izenen aide min-
tzatuz. Erregistro Zibi! delakoan
gaztelaniazko giza-emakume izenak
ez ezik baita beste iru mintzae-
ratako (euskeraz, katalanez, eta
gallegoz) izenak ere onartuak eta
idatziak izan ditezen.

Gure euskal izenak geitu eta
zabaltzeko eskari egokia alajainal

Euskai Herrian oso ezaguna zan
gure eibartarra. Aide batetik men-
digoizale porrokatua, fifia, sortze-
tik mendira joateko zaletasuna zau-
kana. Beste batetik «foto-egilea»,
oberenetakoa eta Euskal Herriko
txoko, mendi, ibar, herri, ibai, baz-
ter eta gure Herriari doazkioten
zati guziak erretratutzeko prest
zegona. Denok «Fotogrago Aguila»-z
izen ordez ezagutzen genduen.

loan berri den otsailaren emere-
tzi garren egunean Betiko Mendira
aide egin zuen Iauretan ogei ta lau
urte zituelarik. Goian Bego, Inda-
lezio Ojanguren Arrillaga zena!

«Andima !binagabeitia» S a r i a
«Euskera Lagunen Eikartea»ren ize-

nean emana da (Caracas'en da-
gona). Lehenengo Saria Luis Egia
Retolaza jaunak bereganatu du
NEURRIZTIA (Geometrfa) lanaren-
gatik. Benanfzio Otaegs jaunak Bi-
garren Saria jaso du bere GIZA-
JAKINTZA (Antropologia) lanaren-
gatik.

Bilbo'ko AGUR izeneko Aldizka-
riak «Gotzon Garitanoaind:ia» derl-
tzan Sari bat antolatu zuen Biz-
kai'ko euskaltzale sutsu eta euskal
idazle jatorr eta famatu zenaren
omenez. Lehenengo Saria Manuel
Estomba apez jaunak irabazi du
«Eusko arrarsoa» izenburu daukan
euskai nobeiarekin. Estanis Urru-
zola jaunak izan da Bigarren Saria
hartu duena bere «EzpaSak» izene-
ko nobelarengatik.

Zorionak denei.

Etengabean ari dira euskal dis-
koak ateratzen. Euskal disko be-
rrietan aipagarrienetako bat «Ber-
tsoiari donuak» deritzana da. Do-
nostiako Usandizaga Etxeak argi-
taratu berri du. Juan Mari Lekuona
jaunak izan da zuzendu duena.

Zortzi bertsolarien bertsoak be-
ren donu jator eta jatorrekin kan-
tatuak hontan grabatu dira. Bertso-
lariak: Azpillaga, Basarn", Uztapide,
Xalbador, Mattin5 Lazkao Txski, A.
Lekuona eta J. M. Lekuona.

Lau bertsolarien abotsak falta di-
ra nere ustez gaurko eguneko ber-
tsolari oberenetan direnak: Manuel
Lasarte, Leitzeko semea dena, Ml-
keS Arozamena Lesakako semea de-
na, Juan Lopetegi, Bizkaiko Muji-
kan sortua dena, eta Jose Luis Go-
rrotxategi Bergarakoa. Urrengorako
utziak ote...

«Bertsolari Donuak» disko berria
gure diskotegirako oso egokia de-
lakoan nago.

Donostiako «San Tel mo» «Mu-
seoan» «50 Anos de Pintura Vasca*
izenarekin Erakusketa zoragarri bat
iriki da. Jende milaka joatenari da
gure euskal pintoreen ianak geldi
geldiro, lasaiki, bana banaka ikus-
teko.

Gure ogeigarren mendeko lehe-
nengo erdiko euskal pintoreen Ia-
nak erakusten dira erakusketa hon-
tan. Hemen dira Arteta, Etxeba-
rria, Arrue, Iturrino, Regoyos, Te*
llaetxe, Maeztu, Zuloaga, Salabe-
rria... eta. beste euskal artista as-
koen pintura-lanak.

Artea, euskal artea gustatzen
zaionari, Erakusketa hau ikusgarria
da. Uste dut kultura apur bat soi-
lik bere muinetan daramanari, gu-
txi izaten bada ere, interesgarrfa
izango zaiola ikustea.

Ataun'go seme den Joxe Migel
Barandiaran apez iakintsuak eus-
keraz eta erderaz idatzitako liburu
berri bat argitaratu du. «|par Eus-
kal Herriko Hilarriak» (Estelas Fu-
nerarias del Pafs Vasco erderaz)
izenburutzat dauka liburuak.

Liburu hontan hilarrien xeheta-
sun eta berriak ez ezik baita ere
hilarri hauei atxikiak dauden ehorz-
ketak, oiturak, eta abar agertzen
dsra.

Denok ongi dakigu zein dan Gure
Jose MigeS Barandiaran euskal ja-
kintsu onenetarikoa mundu osoan
ezagun eta famatua dena. Berak
egindako liburu hau oso interes-
garria dela, ez dut esateko beha-
rrik.

IKUSLE
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ARNAS

Lekunberrln

ffOHUTXESO PBI8IDSVH flgff
nun

Joan den otsaileko hogeitabede-
ratzian izandu zen Lekunberriko
apez etxean hitzaldi bat inguruko
herritako gazte batzuek eskatuta,
kopeletxeren etorkizunaz nekaza-
riei begira (nekazariena dela go-
goan edukiaz koperatiba denez ge-
ro) presidentea denaren beraren
ahoz entzun genezan.

Gaia, esan bezela, "kopeletxe
xer izatera ailatuko den nekaza-
rientzat" zen; hola mintzatu zen
Beroiz jauna:

Lehendabizi, nekazaritzaz baka-
rrik hasi zen, Enropako Ekonomi
Elkartean sarrerari begira, eta
esan zuen gaurko egnnean konpe-
tentzi zuzen baterako ez dagoela
prest hemengo nekazaritza; baina
oraindik Elkarte hortan sartuko
ez garenez gero, bitartean prestatu
behar genukeala. Bien bitartean
baita ere beste aldetik "Kopeletxe"
prestatu egin behar zuela konpe-
tentzi baterako bai merkatu nazio-
nalean nola internazionalean... ez
zuela gertatu behar Santander-ko
"Sam" kooperatiban bezela, zuzen-
ki ez saltzeagatik jarraipenik ga-
be gelditu direla eta abar...

.. .Nekazariak b e r e sal-erosiak
Hgaritu egin behar dituela; edo ba-
karrik edo elkartuaz: aberetza ha-
Hndiago jarriaz (azinda gehiago),
edo lantegi haundiagoak eginaz.
Elkarteak gaizki joatea ez da as-
kotan elkartuen errua edo akatsa
besterik; gizonen kulpa, ez elkar-
tearena.

Batek galdetu zion: —Eta zer
egin du "Kopeletxek" hontan, gi-
zonak eratzen? Erantzun zuen:
ezer ez; kultura aldetik ezer ez.

Gero galdegin zitzaion: Orain-
dainokoa ongi dago, baina zer izan-
go da "Kopeletxe" nekazarientzat
geroago, zer daukazute pentsatu-
rik, eta zer bide ikusi dituzute?
Erantzun zuen esanez 4.000 sozio
edo kooperatibista zituela "Kope-
letxek" eta edozeinen iduriak onar-
tuak izango zirela, berak ez zirela
inor hori erabakitzeko eta abar.

Urrena pentsu kontuan sartu
sen: Deus gutxi egin da, esan zuen.
Baina asmoak! Fabrika bat erosi,
berak egin eta zabaldu pentsuak;
kreditoak erreztuak daude esan
zuenez aurrizki kutxaren bidez
(Caja de ahorros).

"Ordenazion rural" delakoa "Ko-
peletxeren" bitartez sortu omen
zen Nafarroan. Besteek ez dutela
deus egiten eta hortaz bere burua
"justifikatu" bezela egin zuen ge-
ro... baina han geundenei arrazoi
hori ez zaigu oso ongi iduritzen.

Ondorean esnearen salneurri edo
prezioaz hasiaz: Oraingo prezioa
enartu zuen. Nekazariak indar
asko daukela prezio hori era-
bakitzen esan zuen. Galdetu zion
batek: Ez al du ba Ministroak be-
rak haukeratutako laguntzaileekin
erabakitzen? Erantzun zuen esa-
naz: "Ni ez naiz politikan sar-
tzen". Baina presidente jaunari
galdetuko nioke: Zer ari giiien,
esne prezioaz edo politikaz?

Eta baita ere galdetuko nioke:
Zergatik "Kopeletxek" nahi luke
prezio txikia? Hori nori komeni
zaio? "Kopeletxek" saltzen duen
esnearen prezioa erosten duenaren
araberaz izaten da, eta orduan ez
luke dirurik galduko, nahiz gares-
tiago erosi, eta sozioek irabazi
egingo lukete. Denok dakigu, eros-
leek ere bai azkenik, esnearen pre-

zioa merkegia dela; orduan zer
gertatzen da "Kopeletxen"?

Gero leku aldaketaz hitzegin zi-
gun: "Kopeletxek" nahitanahiez
lekuz aldatu beharra dauka. Hor-
tarako Diputazioari eskatu zitzaiz-
kion 45.000 m. Landabenen. Agin-
du zituen baina gero ez zion bere
hitzari eutsi... eta orduan Beroiz
beraren lur bat Iruiiako Ayunta-
mentuak "industrial" deklaraturik,
leheii "rural" zena, egiteko asmoan
direla. Galdetu genionean presu-
puestoa senbat zen, ez zekiela
erantzun zuen. Baina betire Junta
liektorak diru alderdi guztiak era-
bakitzeko eskubidea ba zeukela
esan zigun...

Eta orduan nik diot: diruarekin
nahi dutena egin ahal badute... le-
hen esandako iduritu onartuak ez
dute askorako balioko noski!

Baina hemen ba daude gauza
gehiago: Ignazio Irazoki diputa-
duak dionez, Diputazioak beti fede
onarekin jokatu zuen. Eta nahiz
lehendabizian 45.000 m. aginduak
izan, gero ere saldu nahi zizkien
35.000 m., hauek nahikoak zirela
ustean teknikoek hola zioteneta;
eta beste hamar millak lehendik
beste batzuei aginduak zeudelako...
hori agintzekoan gogoan eguki ez
bazuten ere! Bere ustez aldaketa
guzti hau lehendik prestatua ze-
goen eta ez da emaitza (erregalo)
hutsa, hola didurien guztia...

Baina —zer izango da "Kopele-
txe" nekazarientzat? Galdera hau
erantzunik gabe gelditu bait zen
hitzaldian eta gelditzen bait da
beti!

Juan Gabriel Zabaleta

1378-garren urtean Karlos Ill-ga-
rrena Nafarroako errege bihurtzen
da. Historiak dionez errege honen
menpean Nafarroako erresuman
oso paketsu egon ziren. Karlos III-
-garrenak bere alaba Blanka izen-

j datu zuen Nafarroako jabegai, eta
baita ere BSankaren seme edo ala-
ba zaharrena ezagutua izanen ze-
la, Blanka hil ondorean, Nafarroako
errege, Argoiko Juan Il-garrenak
(Biankaren senarrak) agintza utziaz.
Baina Bianka hiltzean Juan Il-ga-
rrenak, berak izan behar zuela Na-
farroako errege derizion, Bianka-
ren alarguna zelakotz. Orduan bi
talde sortu ziren gure herrian: ba-
tzuek Juanen aldekoak, Agramon-
tesak; besteak «Principe de Via-
na»ren aldekoak, Beaumontesak
(«Principe de Viana, Blanka eta
Juan ll-garrenaren semea zen).

Esan genezake hemen hasten de-
la Nafarroako Erresumaren gale-
ra.

Juan N-garrenak, bigarren aldiz
ezkontzean Juana Enriquez-ekin gal-
du zuen bere eskubide guztia Na-
farroako errege bezala. Fernando
«EI Catolico» izenarekin ezagutzen
den Aragoiko erregea hauen se-
mea zen; beraz «Principe de Via-
na»-ren anai erdia dugu hau.

Nafar askatasunaren aide Amaiur'-
ko Gazteluan borroka egin zuten
gizonen ohorez altxatu zen arrizko

oroikarria.

«Principe de Viana» hiltzean, be-
re arreba Blanka zen Nafarroako
jabegai, baina hau ere Juanek ez
zuen onartu, eta lehen bere anai
«Principe de Viana» bezela espe-
txeratua, eta ziotenez bere aizpa
Leonorrek, F o i x - e k o kuntearen

Kultureren inguruanrP)

Hemen ari gara kultura sarri aipatuaz eta gure eskutan kultura talde
batzuk darabilkigula baina askotan kulturaz idea garbi bat izan gabe.
Beti ondo erabiltzen ez den konzeptoa denez gero, guretzat zer ez
den —zer izan behar ez duen— esango dugu.

Kultura ez da behin osatu eta betirako egina dagoen zerbait, egu-
netik egunera bizitzaren arian egiten dena baizik.

tz aa ere gizaldietan zehar gizona pilatzen joan den gauza jakin-
garri batzuk buruan izatea; ez. Kultura nolabait da —izan behar du—,
bizitzako arazoei erantzun jator bat ematen lagundu behar digun bi-
tartekoa.

Baina erantzun hau ez da bakarka ematen, taldeka baizik; horrela
gizatalde mugatu batek beste taldeen erantzunetatik ezberdina ematen
du- kultura ezberdinak sortzen dira herriak ezberdinduaz.

Aro bakoitzak ere bere kultura berezia du: Harri arokoa, Metal aro-
koa, Laborantza garaikoa, Industri arokoa.

Kondairan zehar talde batzuek —nahiz herri, nahiz klase— besteak
zanpatzean, ekonomi eta politika zapalketekin batera kultura zapalketa
ezartzen dute. Goiko klaseak bere kultura sarreraziko du, bere inte-
resak gordetzeko hedatua, herrikoi kulturaren ordez. Herri zanpatzaileak
ere bere kultura jarriko du herri zapalduaen kulturaren gaindik. Hitz
gutxitan: ekonomi eta politika zapalketaren barman kultura zapalketa
dago. , , .

Egun, gure herrian bizi diren nazional eta sozial arazoen ondonoz,
ematen zaigun kultura bi ezaugarri nagusiekin agertzen zaigu: erdaldu-
na da guretzat, eta burgesa. Noizbaitean osatua izan zen euskal kuj-
turak berriz, ez du aurreratzeko biderik izan eta ezin die gaurko gi-
zonen beharrei erantzun. Honela, gure pertsona eta herri osaketa iritxi
nahi badugu, herrikoi eta euskaldun kultura bat eraiki beharrean aur-
kitzen gara. Nola? Hau erabat lortzeko gizarte eraketa hobeago bat
beharko genuke eta hori ez dugu borrokaren bidez besterik egingo;
eta borrokaldi honetan kulturak ba du bere zer-egina: bai jendea bizi
duen zapalketaz oharrerazteko eta baita ere biharko gizarte hori nola
eraiki ikusteko.

Ixabel Etxeberna

Gazteentzat berriaren pekatuan
erortzea oso errexa da. Gure egu-
netan denok laisterka gabiltz, eta
denborik pentsatzeko ez dugu.

Gauza askotan berria berria de-
lako, zaharra dela konturatu gabe,
gure gurasoen mundutik bestelako
bat bilatzen dugu. Mundu berri bat
egiteko sustrai bila gabiltz. Eta
gure arbasoen eginetan aurkitu di-
teke biziaren hazia. Gure hizkun-
tza eta kultura haiengandik datoz-
kigu.

Gure Iehen-arbasoek beren bizi-
modua zuten; eta guk gurea. Bai-
na haiek egin zutena oso garran-
tzitsua da guretzat. Mendiz mendi
ibiltzen ziren esate baterako be-
ren janari bila; eta gaur gu mendi
horietan kiroiaz gabiltz. Eta han
ikusten ditugu beren kulturaren
ondarrak: domenak, kromletxak...

Zalea denak, ondar hauek iku-
siaz gure lehen arbasoen bizia eza-
gutuko du; eta berdin hizkuntza
ezagutu dezake.

Gure garaietako arbasoek ordea,
mende hauetakoek, kultura era ba-
tzuek eman dizkigute: kantatzen
ditugun soinuak, herrietako pes-
tak, hizkuntza, gure euskaldun kon-
tzientzia...

Kondaira ez da gertakizun bana-
kakoez osatzen. Lotua dago. Bizia
du, Joan dena eta etorriko dena
aita eta semea bezela dira. Gure
izanera eta gure semerena gure ar-
basoenarekin lotua dago.

Ez dugu gure izaneraren oinarri-
rik galdu behar. Gainerakoan be-
ren aurrean erantzun beharko dugu.

Jainkoari eskerrak, gure gaztedia
gauza hauetaz konturatzen ari da;
eta pozik gaude. Arazo haundiak
kenduko dizkiegu gure ondorekoei
eta mundu ederrago bat egiten la-
gundu.

Gabriel Inbuluzketa

emazteak, enpozinaturik hil zen;
seguro aski bera erregina izateko
asmoarekin. Eta horrela Juan gel-
ditu zen Nafarroako errege bezela
eta bere ordezkari bezela Leonor
gelditu zen; baina hau, Juan hi!
eta bereala hil zen eta orduan
Frantzisko Febo Leonorren iioba
egin zuten Nafarroako errege. Ho-
nen erregetza ere oso motza izan
zen... eta bere arreba Katalina,
Juan de Albrit-ekin ezkondua aur-
kitzen dugu Nafarroako erregetzan.
Bai Agramontesek, nola Beaumon-
tesek erregetako ezagutu zituzten,
eta hauen ezkontza egunean eus-
keraz bertsoak kantatu zituzten po-
litikari buruz.

Garai hortan Kastilla-ko erregeak
Fernando eta Isabel ziren —Los
Reyes Catolicos— eta beti Nafa-
rroa nondik berenganatu zebiltzen.
Isabel hil zen eta Fernando handik
laister, bula bat aitzakitzat hartu-
rik, eta Lerin-go kuntearen (Beau-
montesen buruzagi) laguntzarekin
Nafarroan sartu zen jabetzeko na-
hikeriarekin. Nafarroako erregeak
indarrik ez izatean, joan behar izan-
du zuen Bearneko lurretara. Or-
duan Nafarroak ezin bestean bede-
re errege ezagutu zuen Fernando,
nahiz erresuma berezian Kastilla-
tik.

Handik urte gutxi barru Nafa-
rroa, Frantziako erregearen lagun-
tzarekin altxatu zen bere bum izan
nahiez, Fernando arbuiatuz eta Juan
de Albrit Nafarroako errege ezagu-
tuz. Kastillako tropak, Duke de Al-
ba bum zutela, ordea etorri ziren
Nafarroara eta Nafartar abertzaleak
eta Frantzesak garaitu zituzten
Noaingo zelaietan. Nafartar bular-
tsu batzuek (haien artean S. F. Ja-
bierren bi anai) bildu ziren Amaiur-
ko ga7telura. Arma gutxi izanik,
hamabi kanon zekazkiten Nafarroa
barrena gaztelura; Belateko lepoa
igarotzean gipuzkoar eta aleman
soldaduek kendu zizkioten; eta
orain agertzen dir? Gipuzkoako ar-
ma-harrian hamabi kanonak... noiz-
nahi lekutzeko hobeak anai arteko
egitate txar horren oroitgarri bait
dira.

Horrela Amaiurko gaztelua izan
da Nafarroako askatasunaren hilo-
bia.

Sagrario Aleman

Nere olerkirik ederrena
poemarik txukunena
poxporo baten suak
erre zuen!
Lerroz-lerro
egunez-egun;
bukatu zen zoriona
loan zitzaigun pakea;
eta urtez-urte
poemaz-poema
ederrena egitera
iritxi nintzenean
orduan
poxporo baten sua
aski izandu zen...
eta gure maitasunaren

[landarea
sukaldeko beroan lerdena
arretaz eta xamurkeriaz
hazia
landare hura
egunsenti batean
gezur baten
susmur baten eg a I eta n
joan zen
nere olerkiaren
paper errearen
ilaunaren antzo!

Gorka Trintxerpe
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buskalerrilco bertsolariei deia
Bertsolari adiskide maitea: «Pnncipe de Vsana» aldizkari honen

ale bat bakarra artu bearrean bost ale emen dituzu, zuk zeure adis-
kide bertsolarien artean zabaldurik, arpide (suskritore) berriak egin
ditzazun. Eun (100) pezeta izango da urtean ordaindu bearko du-
zuna. Abenduan eskatuko zaizu dirua. Eskerrik asko.

Bertsolariak eta gai-jartzalleak
Bein bano geiagotan entzun izan

diet bertsolariei, zenbait gairi eran-
tzun bano naiago lutekela blzkarka
arritan ibilli.

Bat-baterako bertsoa, neurri, do-
nu ta rima edo toiestura itxuraz-
koetan kantatzeak, berez badu zail-
tasunik asko, ganetik oztopo geiegi
ezarri gabe.

Uste gabean edo jakiriean, da-
na dala baiha, gaia jartzerakoan
geiegi iotzen ditugula uste det.

Bertsolarientzat, gaiak bide bat
izan bear du eta ez iotura. Errez

mmmwm
DIBIT

Dohua: Mutil koxkor bat.

Egunkariak eman digute
uste gabeko berria,
Euskaltzaindiak une txar ontan
beregan daukan larria.
Ikusten danez arkitutzen da
diru premian jarria,
euskaldunontat, ez al-degu an,
benetan penagarria?
Euskaltzaindia erortzen ba-da
galdu da Euskalerria!!

2

Ainbat jaun prestu, gau eta egun,
utsaren truke lanean,
eta euskaldun asko ta asko
gabiltz bizitz zabarrean.
Ez bai gerade eundo oroitzert
bera dagon bearrean,
baifian oraindik ainbeste dim
ba-degu gure lurrean,
Goimatasuna orain agertu
garaia eldu daneanH

Egin diguten dei estu ori
artu danok bero bero,
gure laguntza nola ukatu
zerbait pentsatu ezkero.
Euskaltzaindia galtzerikan nlk
ez det oraindik espero,
gure dirua ez dezagula
bota txoro edo ero,
goguan izan: Presa zertako
uda pasa eta gero?

4

Ezkondu eta ezkon-gaiak gaur
a!argunak ere berdin,
lantoki eta kapitalistak
batu langiilearekin.
Zer esanik ez Ayuntamentu
eta Diputazioekin,
Aurrezki Kutxak eta Bankuak
dauzkaten diruarekin,
Euskaitzaindia salba diteke
guztion laguntzarekin!!

Guztiok gogoz eman dezagun
bakoitzak bere laguntza,
ori eskatuz, bertsoen bidez,
natorkizute onuntza.
Bakoitzak al-dun neurrian email
ezertxo ez degu utsa,
denok aikartu, guztiok batu.
attxatzeko egin bultza,
Euskaltzaindia galdu ezkero
galdu da gure izkuntza!!

Jesus Lete
• IBAI-ERTZ.

joan diteken bidea ganera, ta ez
askotan jartzen diegun bezin estu
ta aldapa-gora.

Gaia ematerakoan, gogoan izan
bear dan gauza da, bientzat ber-
din xamarra dan a!a ez, bestela
bati aide aundia ematen baldin ba-
zaio, oso zalla da bestearentzat.

Beste gauz bat, temako Sana da-
nean beintzat, zertan bukatu bear
duen adierazteak bidea asko estu-
tzen dio bertsoiariari, berak ikus-
ten duen bezela ez-baidu joaterik,
agindu bezela baizik.

Esaten dutenak ere, ez du ain-
beste grazi egiten, zertan bukatu
bear duen jakifiik.

Orregatik, nere iritziz, beti za-
lantza bat u\ i bear zaie bertsola-
riei, naiz banaka, naiz binaka ta
naiz saillean izan. Entzuleai garbi
adierazi zer gai izan bear duten,
gero gaiari ondo ala gaizki jarraitu
dion jakin dezaten eta jakina, en-
tzulei ondo adierazten bazaiote, ber-
tsolariak oituago daudenez, artuko
dute berai zer dagokien.

Ez ordea benere gai ori zeaztu
geiegi, azkena nola izan bear duen
adieraziaz ta abar.

Orixe ez dute gogoko bertsola-
riak, arritzekoa ez-danez.

Izan ere, «zu au ta bestea ori
izango zerate, ta au ta ori gertatu
aa eta azkenean ontan gelditu bear
du*, ori dana aurrez esan ezkero
ez dago beste biderik, len itzez
esana bertsoz berritu edo gaitik
atera ta al dutena egiten saiatu.
Ez bat eta ez bestea ez-dira ez
entzuleen eta ez bertsolarien go-
gozkoak.

Ara emen opizioa jarrita kanta-
turiko sei bertso:

«Etxeherria ostatu bateko nagu-
sia ta Lazkano ostatu artan baz-
kaldu duen txoper bat izango dira.
Bazkalondoan, kontua egiterakoan
ezta-baida bat izan dezute. Ezda-
kigu zergatik izan dan; ori iruna
bertsotan agertu bear diguzute nai
dezuten dohuan. Asi bedi Lazkano*.

LAZKANO

Ostatu bat berekin
badu bereziya
bana nere iritziz
ez du mereziya;
xelebrea izan da
jan dedan guztiya,
bazkari geza bana
kontua gaziya.

ETXEBERRIA

Badakit zer dan emen
zure gora bera,
zertan ez dituzu len
kontuak atera:
ostatuz bazegoen
ingurun aukera
bana zerbaiten gatik
emen sartu zera.

LAZKANO

Beste ostaturikan
gertu ez nuan da

gaurkoan izandu det
onentzako txanda,
bana bazkari ori
xelebria izanda
ez nau luak artuko
gaur geiegi janda.

ETXEBERRIA

Gauza erabakiko det
ortan nago zina
oni antz-eman diot
daukaia ezina,
obe zendun ien jan da
etorri bazina
zeuk eskatu didazu
bazkari arina.

LAZKANO

Naiz da lodi xamarra
ni gaur egon gerriz
onen etxian aurki
jarriko naiz neurriz,
bana ez nau arrapatzen
etxe ontan berriz
gaurkoa damutu zait
amar milla aidiz.

ETXEBERRIA

Deskuidatu al naizen
neri egin galde,
adi zazu txoperra
erua al zaude,
zor dezuna ordainduta
bixtatikan aide,
nik ez det janik ematen
sekulan debalde.

Bertsoak, onak ala txarrak diran
irakurleak berak epaitu ditzala, ba-
na beti gogoan izanik, bat-batera-
ko bertsoak dirala.

Guri dagokigunez, auxe esan
bearrean arkitzen gera; gaiari oso
ondo eldu ziotela, bai batek eta
bai besteak.

Irakurleak konturatuko ziranez,
bazkaldarrak etzion aitzakj bat ba-
karra ematen ostalariari: «bazkari
geza bana kontua gaziya* izan zala
dionean.

Ostaiariak berriz, garbi adieraz-
ten du ez dagola inori laguntzeko,
dirua irabazteko baizik: «nik ez
det janik ematen sekulan debalde*
esatean.

Entzuieak oso arrera ona egin
zioten bi bertsolariari edo beren
ateraldiai; izan ere, bertso zaleak
gozatu ta asetzeko, ez da uste ga-
beko ateraidi zorrotz eta parrega-
rriak bezelakorik.

Ateraldiak, jakina, ondo osatuta-
ko bertsoen barruan diran bitartean,
bestela azkar konturatzen da jen-
dea, batez-ere sarrera ordainduta
joaten dan garaian. Artara geienak
bertsoz gozatu naian joaten dira ta
ez txorakeri utsai txalo jotzera, naiz
«poto* izan, bana alakoai buruz,
beste batean mintzatuko gera.

URDANETA

BEPTV
URRUNDIK

Euskaldunok baditugu geure akatsak, baita geure doai ederrak ere.
Kantari izan gera gizaldiak zear; ain zuzen ere, euskaldun bi biltzeo
diran tokian degu orfeoi txiki bat ere, naiz taberna-zuloan naiz eliz
baztarrean.

Barzelona'n euskaidun talde ederra degu. Bertan ospatu oi dituzte
guk emen egin oi ditugunak eta geiago. Santa Ageda egunean jai
ederrak ospatu zituzten, euskal oiturari jarraituz: meza, gaixo ta zaha-
rrai iaguntzeko diru-biltzea, bazkari, itzaldi ta gainerakoak.

Ondorengo kanta auek, an euskaldunen kapillau egiten duen A. BItor
Zubizarreta karmeldarrak bialdu ditu, eta merezi dute orri auetan a-ger-
tzea.

Gora dezagun Santa Ageda
bere jai aundi onetan;
eska dezagun bere laguntza
kantu eta otoitzetan.
Gora Ageda, Santa maitea,
gure laguntzaille ona!
Eman guri Jaunaren pakes
ta zeruko zoriona.

Katania'n aintxiha jaio zan
umetxo zoragarria,
eta beti Kristo'ren legean
azi zan neskatx garbia.
Bein agintari bat txoratu zan
neskaren edertasunaz;
baiha Ageda maite-mindu zan
bakarrik Jesus kutunaz.

Alperrik gizonen aleginak
eta andraren asmo loiak:
ezin zuten pekatu-bidera
eraman etsai guztiak.
Gorrotoz il zuten neskatxos
oihaze izugarritan:
eta ondatu gorputz gaxo*
zauri-min odol gorritan.

Ona Ageda'k eriotzean
gogoz egin zun otoitza:
^Gora beti Jainkoa zeruan
ta Kristo nere bizitza!*
Guk ere danok ekin dezagum
biotz eta aoz kantari:
'Aintza zeru-lurrean gautegun
Jaun eta Jaungoikoari*.

Zubizarreta

Izen bako bertsoak
Ez, ez dabe izenik behar. Ez dakit nok ecjiiiak diran. Bardin

da. Atzokoak dirala? Gaurkoak nai
dabe, ta naikoa yaku. Euskal biotz
batez be, guztiok bizi dogun gaiez
da naikoa, izenik euki ez arren,

arainegungoak? Euskal kutsua
dardaraz eginak dagoz: gaur
eginak, egiazki. Ta au ez al
bertso ederrak izateko? Nik

baietz uste. Orixegaitik bfaltzen ditut BERTSOLARIA orrlra.

Eleiz-gizon jator
apaiz bikainak,
jaso nai zaitue
nere mingainak;
naizta zigor-jasak
illundu gainak,
sutzen gaitu zuen
barne-gar zifiak.

Ez urrun Erodes,
emen Pilatos,
gaiztetsi zaitue
euren nai botoz;
baina erritarrak
zuekin dagoz,
nire zantzoaren
atzetik datoz.

Juten ba'zarie
gaur kurutzera,
erri osoa doa
lagun eitera.
Gotzaiar! esan
len go antzera:
•Zirene'ko Simon,
abtl onera!»

elorri-koroia
eta lau untza;
baina erritarrak
ez dabez buitza:
or izango dabe
Kristoren utsa.

Giltzape orretan
ez jarri triste;
biotzez zuekin
gagoz ainbeste...
Zarrak bildur nunbait,
gazteak gazte,
aiztuko zaituen
unik ez uste.

Ezplritu orreik
izan zut, ernai,
gure babes zintzo
ta gure anai.
Zuen artaidea
dago zuen zai,
otso-narruzkorik
guk ez dogu nai.

Etxebarria

Gerturik daukie Oarra: Bertso hauek Jon Lof>©-
zuen kurutza, tegi'k eglflak dira.
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A R It P E
Ez-jakinez itsutu oi gera sarritan. Ezer ez dagon lekuan ere etsaiak

uste ditugu. Ezta arritzekoa, gizasemeok alkarrentzat anai izan bearrean,
maiz otso izaten gera ta.

Lengo batean, dana dala, asarratu zitzaidan Urdaneta idazlea. Ez zio
gabe gero! Baina errurik ez nuen oni egozten zidan eginiko zitalkeriaren
txalma. Idatzi nion nik, goxo-goxo, gauzak nola ziran aitortuz. Eta ni
errugabe nintzaia jakin zuenean, eskutitz biozkorra egin zidan, barka-
pena eskatuaz. Ortarako, ain zuzen ere, «itz-!auz ezin dedana, bertsoz
esaten saiatu nai nuke» adieraziz, lau ahapa'di eder auek bialdu ziz-
kidan. Eskerrik asko!

DO3STUA:
"Limosnatxo bat"

Ai, Aita Santi biotzekoa,
an da naigabe larria!,
errurik gabe eman bai dizut
eraso izugarria;
nere kasketai bear bezala
ez men artu neurria,
ala ere zuk maite nauzula
ziur nago igarria:
gaurko munduai begiratuta
naiko gauz arrigarria.

Egun batean idatzi nizun
nik ain era zakarrean,
eta zuk berriz neri erantzun
gozotasun ederrean;
au ikusirik nere biotza
daukat lertu bearrean.
Gizontasunez jokatu nai det
euskal oitura zarrean,
damuturikan barkapen eske
naukazu zeure aurrean.

A. O.

Aitortzen dizut biotz-biotzez
txit gaizki egiii nizula,
erru guztien zigorra jaurti
errurikan etzendula;
bidegabeko zitalkeria
etzait aztuko sekula,
baina alare ikusirikan
zuk barkatzen didazula,
sinistu zazu gaurtik aurrera
zure menpeko nauzula.

Nola dezun ain biotz zabala
gorrotorik ezin gaindu
gure arteko pake bidea
orrek bakarrik egin du;
aurrerantzean etzinduzket nai
inolaz ere samindu.
Zerbait geiago esango nuke,
baina biotzak ezindu.
Agurtzen zaitut oraingoz eta
nai dezunean agindu.

URDANETA

Gazte baten
•

Zurbiila degu eriotza, ta gure
biotzak maite duen norbait erama-
ten digunean, nolako zauskada bi-
zia nabari oi duen gure biotzak!
Arterik ez degula egon oi gera.

Aurtengo otsaillaren 6'an orrela
ikusi nuen nik zenbait jende, La-
rrea'ko karmeldar komentuan os-
patu zan meza batean. Neska gaz-
te baten omenezko il-meza zan,
Mari-Tere Magunazelaia zanaren
aldekoa. Igorre'n zan; igazko Sor-
kunde bezperan, gaixorik zegoen
bere lagun ikustera joan eta etxe-
runtz zetorrela, gabeko bederatzi-
etan, kotxe batek jo ta II zitzaigun.

Jendetza aundia batu zan La-
rrea'n aren arima aldez eskeintzen
genduan mezatan. Bilbao'ko San
Anton'go orfeoiak kantatu zuen,
ederki, Aita Barturen'en *Euskal
Meza*, Arregi'k berak zuzenduta.
A. Barturen'ek esan zuen meza,
itzaldi sentikorrez apaindua. Aiek
kantak, aiek bertsoak, aiek illo-
tsak! «Zoragarria, zoragarriaU esa-
ten zuen jendeak, batez ere gaz-
teak.

Ona J. Lopategi gazteak, muxi-
kar bertsolari yaioak, mezatan
abestu zitun sei ahapaldiak:

Xenpelar'en airSa:

IA GUREAK EGIN DU...

Goiko Jauna, Zuri aintza,
zuzentasunaren giltza,
emon zeure bizitza
ta artu gure eskintza:
Maitere lore edarra,
gure begien negarra.
Lora garbi ta euskaldun
Zeugana eroan zendun,
asetu daian nun-nun,
Aingeruakin lagun
askatasunen amesa:
entzun gure euskal meza!

Otso ta azerien mende
bizi gara ainbat yende...
Zeru ta lurren Jabe:
gutzaz oroitu gabe
ioak artu ete zaitu,
edo gurekin gogaitu?

Euskaldun gara izatez,
zure seme borondatez;
euki gurean bakez
jatxi gaitue katez
animalien gradura...
Ez ete dautzu ardura?

Kartzeletan ainbat gazte
ta igesian ainbeste,
atzetik mi I la peste
deabruakin naste...
Moru baltzaren errazak
ito nai dauskuz arnasak.

Sasoirik garratzenean
etsaiak datozanean,
Maitere'n izenean
eskatzen yatzunean
—gure gurasoen UrtzU—,
bakarrik ez gaizuz utzi.

Aita Onalndia

BEDERATZI
<J

Ixiiiik egotea
posible ezta ta,
atera nahi nuke
itzen ezpata,
deadarrez asteko
munduan eskaka,
zulorik alperrentzat
eztedin eskapa;
gorri beltzez kapa
artuta festata
noa barrezka ta
ziria prestata,
gizontasunen perla
dedin reskata.

— 2 —

Fernando Amezketarra
dut aita nirea,
maisu bikaina eta
adiskidea.
Euskaldunok jo dugu
danon senidea;
ni bezala besteak
badute bidea.
Arturik aidea,
arnasen idea,
mendiko irea.
etxeko azpirea,
bihotzetan erein zun
ark laborea.

— 3 —

Bigarren maisua dut

PUNTUAN
Xenpelar zikiro.
Gerra nahi dutenai
bota bi tiro,
umiilak bestela eztu
mundu ontan giro,
Zapaltzen dute danak
astiro astiro
ta eman erretiro
jorikan enbido,
bein eta berriro
egin arte igo.
Prestu itxuran bada
ainbat bandido.

4

Irugarren gizona
Txirrita gizena.
Inoiz etzait aztuko
aren izena.
Gogoan artua dut
danetan maizena.
Zorra diot berari
ia ia naizena,
eta ez eznaizena,
kantuzko itzena,
arrizko aitzena,
buruko bitsena.
Erriko eskolak du
komeni zena.

— 5 —

Tantai auen ondoan
pilia bat badago;
mirakulurik ori
danik eznago;

KANTUZ
eztirade izandu
inoren esklabo;
lasai kantuan eta
noizean bein trago;
jo batak ordago,
buelta zorrotzago
bein baino geiago,
bestela akabo;
ezin mututu inola
ainbeste ago.

— 6 —

Basotikan datorren
meta!ezko ura,
gogoaren barrena
sakon sartu da;
berdin edan diteke
negu eta uda;
sekula eztaduka

garbitikan muda.
Badator mundura,
ori du oitura,
jendeak du gura,
alperrikan duda.
Gizalegean dauka
bere freskura.

(hgin nituenean jarritako or-
tografiaz ematen ditut, gaurko
modara aldatu gabe).

A. Irigoyen

BURRUKA
Burruka baltza sortu da.
Egi, guzur
ta iskillu burdina,
nastauta, dabiltzaz
gizon eskubideak
aupatzen.

Baina, guzurra, gizonen etsaia,
nungo aker zulotik
agertu ote zara,
biziak ondatzera
ezeren eskubiderik bage?
Zu loietan loi zara, suge zar arrea!
Marrokeri baltzez, zelan nai dozu
egi a
argitaratzea...!

lltzaillea zara, lotsarik bage,
mutur gogorra,
agin zakarrez sartu nai zara
bizitzaren gibelean.
Ta zuk, indarra,
lotsarik bako leoi zarra,
ezpataren garraztasunez

nai ta ez, nai izanda be,
ez dozu, ez, erdibituko
egia.

Norbere erriketa maltzurra,
zabal-zabal zabiltzaz
zeurekerietan;
baina alperrik,
inoiz ez dozu lortuko
EGIA jartzerik
erriketa maitzurraren bidez
gizadiaren barru-gunean.

EGIEDER

A\

V

isirsi m m v (is urtej
Umetan
ikusi zindudan
itxaro gainean...,
aize arinean...

Dizti argi bat zinaa
itxaro lausoan...

Aize arinean...

Lili zuri bat zinan
naimen baratzean...

Itxaso gainean...

ikusi zindudan,
ez neutzun ikutu.
Dan ez danezko zinan
azi ta txikitu...

Bihotz txiki... leiar...
Amesen taupada,

dar dar.
Zerbait maitagarri,
joranen egarri.

Aize arinean...

Ikusi zindudan
ez-ikusi batean,
sorkunde bai zinan
amesen sabelean...

Ixila...
Arnasa...
Soin gabeko hitza...
Doi-doi zera.

Itxaso gainean...

Umetan
ikusi zindudan.

Jon Enbeita

Jon Enbeitak dio: «Zarautzen, 9 urtekin, abestu nuenekoa. Nere lagun:
Aita, Uztapide ta Basarri. Txikia nintzanez, behean jam zidaten mikro-

fono apartekoa*.
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Liburu berriak

Gaur egunean Euskalerrian, bes-
te zenbait lurraldetan bezalaxe, fe-
dea krisian eta kinka larri batean
dagoela, aitortu beharko. Orain ar-
tean ingumko gizarte giro batek
eusten zion gure kristau fedeari
eta, nahiz eta gure fedeak zuztar
ttipia izan frankotan, zutik irauten
zuen gehienean. Gizona izadiarekin
lotuta bizi zan gainera, eta erre-
zago sumatzen zuen Jainkoarekiko
lotuera gozoa ere.

Gaur-egun aldaketa sakonak ger-
tatu dira bazterretan; nekazari giro
batetik atera eta industri eta tek-
nika giro batera sartu gera bum
belarri, eta kristau fedea bera ere
aldatu eta gaitzeko arrisku gorrian
daudeia askotan, aitortu beharko.
«Gaurdaino, nekazari giroan bizi
izandu geralako, "normalena" si-
nistea zen. Egun industria aldi be-
rri honetan sarturik, "normalena"
ezbai gelditzea izanen da, edo ez
sinistea, edo fedea uztea..., balio
ez duen gauza bailitzan» (!. Bere-
ziartua).

Eta dena gure kristau fedeak
zuztar ttipia dueiako. Gaur ez da-
go umetan ikasi genduan dotrina
hutsarekin ibiltzerik. Gure kristau
fedea argitu eta garbitu ezezik, sa-
kondu beharra daukagu: kristau hel-
dutasun jator batera iritxi denok;
bestela gaiduak gera gaurko tek-
nika eta pluralismo nahastuaren zu-
rrunbiloan. Main zuzen hortara da-
torkigu oraingoan «Jakin» delako
taldea, Joseba Intxausti eragile
prestua bum dutelarik: gure kris-
tau fedea garbitzen eta sakontzen
lagundu nahi digute denoi, ta !i-
buruxka bikain bat eskeini digute
hortarako: «Kultura eta Fedea* be-
re izenburua. Hitzaurretik bertatik
adierazten zaigu poliki asko libu-
ruxka honen xedea eta jomuga:
«Mundu zahar hura, mundu berria...
gizaldi larriak, belaunaldi gazteak...
Fedea ala kultura? Fedea eta kul-
tura? Nondik jo nahi luke gizarte
berriak? Kritika. Ausnarketa sakon
bat behar da. Denok gara pentsatu
beharrean. Bortxatuak gaude asmo
eta amets zaharrak aztertzera».

JAKINek eginbehar hontantxe la-
gundu nahi lioke euskal irakurle-
ari. Ta oraingo hontan kristau fe-
dea re n «azterkari» datoz. Ta on-
dotik sei kapitulu ematen dizkigu-
te: Kultura eta Fede (Paulo Agirre-
balzategi); Fedea eta Ideologia (A.
Sagarna); Gizarte eta Fede (J. M.

ZUBIETA

Torreaiday); Fedea eginkizun (I. Be-
reziartua); Historiatik esperantzara
(J. M. Diez Alegria). Saiakera ede-
rrak eta bikainak eta jakingarriak
guretzat. Ez daukat Ian bakoitz^ren
xehetasunetan sartzeko asmorik,
!uze joko bait genduke.

Norberak egin behar lukean la-
na deia, uste dut, gainera. Baina
liburu honen gaiari jarraitzen dio-
gularik, hauxe aitortu genezake ber-
tatik: fedea, kristau fedea, ez dela
kultura bateko zerbait, ezta ere
ideologia bat, askok nahi iukete-
nez, Jainko beraren goi agerpen j
bat baizik. «Gizonak ez du sartu
Jainkoa munduan, Jainkoa bera izan
da gure mundu hontan sartu de-
na» (Kultura eta Fedea). Ederki
aski erakusten digu San Paulo
Apostoluak: «Betidanik ezkutuan
egon, eta orain Jainkoaren betiko
erabakiz, eta igarleen idaztien bi-
dez, ezagutua eta herri guztiei si-
nesmenera etorri ditezen adierazia,
horixe duzute fedea*.

Ta Jesukristo berbera dugu Jain-
koaren goi agerpen nagusia. Ta
gure kristau fedea Jesukristo Jain-
ko gizonari lotuta dagoenez gero,
gure askatasun eta salbaziorako
bakarrik ez, baizik eta mundugin-
tza eta gizartegintzarako ere eman
zaiguia, erantsi beharko ondotik.
Fedea, kristau fedea, «ziurtasun»
ezezik, *eginkizun» ere bada gure-
tzat, eginkizun norberarentzat, egin-
kizun besteentzat. «Fededunak mun-
dugintzan ere sartu behar du bete
eskua» (J. M. Diez Alegria).

Hamaika aldiz aurpegira bota di-
guten gauza da hauxe: Zuek kris-
tauok zerura begira zaudeten bi-
tartean, bertanbera laga duzute
mundu hontako egitekoa. Argalak
eta moteiak geralarik denok, gerta
zitekean hori ere, zenbait aldiz.
Baina ez zen inolaz ere kristauta-
sun jatorra izango. Aitzitik, gure
«itxaropen eskatologikoa* eragile
eta ekintzaile izatea nahi litzake
beti, eta mundu hontako itxaropen
historikoak ukatu ez, baizik eta lo-
ratu eta zertuaz, gizarte jatorrago
bat jaso behar genduke denon ar-
tean. Hortara, egunen batean, Iz-
piritu Sanduaren indarrez, mundu
berri eta zeru berri gerta ditezen.

Hori dena ta askoz ere gehiago
ikasi zenezake Kultura eta Fedea
delako liburuxka hontan. Liburu hau
ez da beharbada herri xeharentzat
izango. Baina erdi mailako kultura
dutenek jaso Iezakete bere esa-
nahi guztia. Ta pentsatzen dugu
mesede ederrik egin lezakeala
gaurko egoera larri eta nahastu
hontan. Ideologia berriak sortu di-
ra Euskalerrian ere. Eta zenbaitek
bere uste eta itxaropen guztia hoi-
etan dauzkate jarrita. «Baina za-
harraren kritiko garenok, berriaren
kritikari ere izan behar dugu, ala-
xinko. Eskeintza asko eg it en zaion
herriak, merezi du, zer hauta da-
bilenean, eskaintzen zaizkion itxa-
ropideen azterketa funtsezkorik*
(Kultura eta Fedea).

Eta horixe da liburu hontan egin
dutena. Poliki asko egin ere. Ar-
gitasun zerbait eta frutu gozoak
ekarri ditzala liburu honek ondo-
tik.

AZTIRI

(1) Jakin sorta. «Kultura eta Fe-
dea*. Editorial Franciscana Aran-
zazu.

c

Hona: «LE MEDECIN MALGRE
LU!». Itzulirik: AHIERRIK EZ, ETA,
moralista!

E!iz-Barruti (Diocesis) osoan, as-
ko esatea da baino, bai ote da,
Jainkoaren Legeko seigarren agin-
duaren esparruan, ni baino aula-

coko gogoarekin, sartzen den ape-
zik? (Sartu behar orduan, batek
aina ba-dagidan arren).

Alare, nor eroriko morai-predi-
kuetan, «Principe de Viana»n, eta,
m e«*on!

Oi zer egia, esaera zaharrare-

na: «Bakotxa bere ZOROAK bizi*
(Cada loco con su tema).

FOLKLOREArenak ni, ta, gogo-
aren aurkako gaietara iabaindu!
Bejondaidala!

ERRE DOCE, ERRE OCHO, ta oia-
koetan ematen direnen berri, be-
rri zeatzik, nik ez dut. Ukan nai
ere ez.

Aietan eman iitezkenak jakiteko
eskubiderik ere, ez dut. Ezta ukan
nai ere.

Hor konpon!
Argi geldi bedi, ordea, puntu

bat: Mere lantxoan, i nor en izen ho-
na beztu zezaken zerbait ba'zela,
uste clunik balitza, jakin beza: Zu-
bietako neskatxentzat esaten ze-
na, beste edozeinentzat, esaten ere
zela. Ta, aientzat okerrik esan ba
zan, berdin ere esan zela beste-
rentzat.

ORORENDAKO uts berdina izan
zitekenarentzat, XURIKETA ere,
berdina eskatzen dutala.

TA, askorekin ere, nahiago nu-
keala alkietan eseri, kulpituetara
igo baino.

F. I.

arotzaren joan-etorriaz
Aintzina urrats, aia gibel urrats?

Zuek ikusiko.

«Cuentas de fabrica» parrokiako
liburuan, arkitzen den zerbait, dut
jardun-bide.

Hona zer. «lten, ciento setenta
y cinco r. pagados a Manuel Fe-
rri? de Erreguerena maestro Ce-
rrajero vecino de Santisteban por
aseurado inmediatamente del rovo
relacionado al numero quatro: [Iten
dozientos once r. y catorce mrs.
importe de las crismeras nuevas
de plata que se hicieron a motivo
de haber rovado las anteriores
rompiendo la puerta prripal de la
Iglesia y la de la Sacristia consta
de la licencia del tribunal de nue-
ve de Agosto de ochenta y ocho
(1788), &, &] dhas puertas prin-
cipales y la de la Sacristia con
varras de yerro de mucha resis-
tencia introduciendolas en la pa-
red, y otras maniobras que se con-
sideraron precisas para evitar se-
mejantes insultos, qE no permitio
el abanclono con que se allaron,
tiempo para la obtencion del per-
miso consta de recibo de veinte
yuno de Sep. de mil setez. ochen-
ta y ocho*.

Erretorak erdera geiago ez ba-
zekin, zer ote zekiten gainerakoek?
Eta, guziarekin, erdaraz egin bear
garbitasunak, gizona! Bearko zu-
ten, bestalde; Eliz-Barrutiko apez-
piku jauna, ILMO. Senor Don Es-
teban-Antonio Aguado y Roras zu-
ten aldetik. Gisa hortara, erdaldun
Aguado'k, ur-ardotuko zuen euske-
ra, ta, Azkue, erretora euskaldu-

r.ak, ur-ardotuko zuen erdera. Ki-
to! Idazkera nahasiagorik!

Itz etena edo coma «con se
a!laron»nen gibeletik ezarririk, ate-
en egoeragatik, konponketen bai-
mena irixteko ere betarik gabe ar-
kitu zireia, esan bide nai du. Zu-
entzat, ere? Ez duzute calembour
makala hor.

Zazpigarren DEBE delakoan, er-
derarik ilunean, argin maisuari zer
erreai eman zitzaizkion adierazten
edo zaigu: «abriendo augeros...
para la introduccion de las barras
de fierro y despues en su compo-

Zori txarrez, 4gn, debe'an, iapur-
turiko «crismeras» ezik, ez zaigu
aipatzen. Besterik ere eraman ez
zutelako, ala sakramentu sainduen
banatzeko, berriak erostea nai ta
naiezko zitzaielako? Hau nik uste.
Oliadurakin batio, eramanen zituz-
ten zillarrezko ontzitxoak. Jendeen
esa-mesak! Apez-jendearen espan-
tuak!

Ez al dio «debe» delakoak, «pa-
ra evitar semejantes INSULTOS?».
Lapurretaren gogoramenak ondatu
bide zion erretora jaunari, idaztan-
kera guztia.

Ortaz, oiiadura-ontziskak, Kulto-
rako bereala bear zirelako aipa-
tzen badizkigute, aitatzen ez den
besterik ere eramanen zuten. (Oiia-
dura-ontziskak eramaten dituenak
—zillarrezkoak ziralarik ere—, es-
kumendean zen beste gauzarik ere,

A. APAT-ECHEBARNE

NOTICIAS Y

VIEJOS TEXTOS
DE LA

"LINGUA NAVARRORUM"

Saciedad Goipuzcoana ds Edieiones y Publicaciones, S. A.
De la Rs*l Sociadad V

(A. Apat Echebarne-k egina)

«Sociedad Guipuzcoana de Edi-
ciones y Pubficaciones* delakoak
liburu berri bat argitaratu du: «M>
ticias y viejos textos de la «LIN-
GUA NAVARRORUM* izenekoa.

Angel Irigaray sendagile jauna
da liburu honen egilea. Berak Eus-
kal Herriko euskal kanta, ioste-
tak, elexaharrak, oiturak eta gure
Euskal Folk!oreari doazkioten beste
zenbait gaiak, gehienak gure Na-
farroan hartuak, bildu eta liburu
hontan azaldu ditu.

Angel Irigaray, bere izenordea

A. Apat Echebarne,Nafarroko se-
mea dugu, oso ezaguna eta mai-
tatua gure artean, gure «Principe
de Viana»-n beraren idazlan ma-
mitsuak maiz agertzen dira. Nafa-
rroaren aldetik Euskal Akademikoa
da.

Liburu hau ezagunerazteko zabal-
du duten orritik honako lerroak
ekartzen ditugu:

«Libururuaren 260 orrialdetan,
joan den mend eta ko euskal izkribu
balios ikus dezake irakurleak, ixil-
kako ezkontzafede emate bezalako,
Ursuko, Aralarre eta Otsagiko ele-
xahar eta kanta hunkigarri, bai eta

aztikeri eta sorginkerizko pasadizo
edo gertakariak.

Joan den mendetako Composte-
larako euskal erromes eta pelegri-
en kantak, lehen aldikotz agertuak,
liburu hontan irakur ditazke, ha I a
nola ziberotar maskarada eta eus-
kaldun ospetsu izandako gizaseme
batzuen berriak (bere fotoekin);
Beltzunzetarrak, Pellot korsario fa-
matua, Mendigatxa uskalzalea, Iri-
goien apezpiku aurrelaria, Lakoiz-
keta botanikoa, eta beste halako.

Liburuan ere sartzen dira, euskal
besta eta Yoyak deitutako oitura
eder bezalako batzuen azalpenak.

erranen zuen, segurki). Eramanda-
koen artean ote zegoen joaleart
biurturiko San Cristobal ere? Erra-
mun-Joakin, ebasleen arteko zela,
eta, San Cristobal ostutakoen ar-
tean zela, frogatu egin bear. Eta
nik, holako frogantzarik, nonbait.
Susmoak, bai. Arrastoak, zai. Us-
tez, beinik-bein. Bainan, susmo
utsakin ez dezadan inoren izen ona
beztu. Egia da San Cristobal ostu
zuela; egia ere da, 1797gn. urtean,
aren sendiaren aztarnik ez dela
ager. Bainan, hoiek denak ez ditut
aski, auzia gizonki garbitzeko. Ez-
ta urrik eman ere!

Kantako:

«Kobrezko Santurikan inon
[bazarete,

egoten al zarete emendik
[aparte:

baldin arotz oriek jakiten
[badute,

garien (zintzarrien) egiteko-
[-urtuko zaituzte*,

ez dirudi ain nai ta naiezko, Erre-
gerena sarrailgile jaunak, burdi-
nezko balenga bizkorrak ezarri zi-
tuenez gero. Orain dauzkagunakr
ain zuzen.

Ateetako balengak ez geiago go-
goan edukitzea Erramun-Joakin'en
eztenkalariak —bertsolariak, ale-
gia— ez ote dakar berekin, San
unstobal urtu ahazturik zegoela,
elizako aterik autsi ta bizkortu aitzi
netik? Ala, koblakariaren beste li-
zentzi bat besterik ez da, saindu-
eri eginikako oharra? Derraden az-
kenik sarri, txoperren San Cristo-
bal besterik ez dela begiratuko, ur-
tzailleen asmo maltzurretik.

Fermin Ixurko,

erretora

Fotokopia eta edergaifu pitxi ba-
tzuek argitzen dute, Folklore bll-
tzaile ongi ezaguna den autor ho-
nen liburu ederra*.

Liburuaren Salmentarako balioa:
150 pezeta.

Erostekotan zuzenbide hauetara
eskatu:

«Sociedad Guipuzcoana de Edi-
ciones y Publieaciones*. Urbieta-55.
Donostia.
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DANTZARIAK

Goiz gcizetik hasi zen aurten
Eguberri urdintarren gogo belarri-
tan. Goizeko bedratzitan herriko
txistulari gazteak beren doinu po-
iitekin bazter guziak alaitu ondo-
rean, eguerdi aldera dantzari txiki
ta haundiak egin zuten beren saioa.
Eta nola betetzen dute plaza pox-
poiinen kolore biziak!

Orai daia urte edo ha!a izan
genduen dantzari talde bat egite-
ko asmoa, eta hasi ginden dan-
tzak ikasten. Gutxitik askora joan
da gauza. Zortzi nesaki ginden or-
duan, eta beste hainbeste mutiki.
Txikiak ere nahi zuten ikasi eta
•gurasoei atsegin zitzaien. Oral hi-
rurogei dantzari inguratzen gera...

Hirurocjei dantzari errax esaten
da; baina danei erakusteko ordu
OCHKO oenar dira...

Atsaldean Olentzero eta gau er-
diko meza. Herriko baino kanpoko
jende gehiago bazen elizan. Gu-
txitan haiako betealdi ederrak Ur-
diaingo elizan. Txistu soinuakin asi
zen meza. Gero gaurko abesti be-
men arintasuna, betiko egi sako-
nak belarrira ekartzen: «Egun da
Santimamina», «Gazte gera gazte»,
«lbiliko gera»... Eta eskeintzakoan

dantzak. Etxera itzuitzeko nagi jen-
dea. Mezondoan, berriz ere, txistu
ta dantza. Haiako Gauonik ez omen
da ezagutu Urdiainen.

Gu, Dantzariok ez gera dantza-
tzen jendeak ikusi ta testa poli-
tak egiteko bakarrik; hori aide ba-
tetik, ongi dago. Baina dantzak ba-
du beste elderdi onik:

1) Dantzariak askoz hobeki pa-
satzen du begira dagonak baino.
Dantza bera da dantzariaren poza.

2] Dantza heziketa bat da. ikas-
teko denboran, ensaiotan, geure
buruen jabe izaten ikasten dugu.
Besoak ha!a eta zangoak hola, ba-
koitzak bere ahaiegina egin behar
izaten du, eta azkenean zuzentzen
dira mobimendu guziak.

3} Eta, batez ere, dantza ez da
bakarka egiten den gauza; talde
kontua da. Elkarrekin gauzak egite
horrek mesede haundia egiten dio
taldeko bakoitzari. Batzutan asarre,
eta beste batzutan bake, azkenean
denok adiskide.

TaSdeak erakusten du jendearte-
ko izaten. Hala segitzen badugu
hemendik urte batzutara izango di-
ra dantzari onak Urdiainen.

Altziber Ostiza

eta

M. Lourdes Galarza

Ez dago Euskal-Herria ain iliun.
Ez dago euskera ain azkenekotan.
Konturatzen hasi dira zerhaitez gu-
re gazteak. Herria ernatzen hasi
zaigu. Aleluia!

Negu beltzen lehen arnasa otza-
rekin batera, gure aritzetako osto
orituak eroritzera zijoazila, hartan,
gauatik goizera, berri on batek er-
natu digu, kultura aldeko berri go-
xo batek: hemen ere, Lesakan eta
Beran, bi herrietan batera gainera,
euskerazko klase batzuk hasi dira;
gazte talde bat euskal alfabetatze
klase batzuk ematen ditu.

Hasitzeko asmoak bazirela adi-
tzeakin, paper zerrenda batzuk ka-
leetan, klasetara agertu nahi due-
nak izena emateko, hasitzera doa-
ziia. Eta, bereala, hasi.

hasi beintzat.
—oOo—

"Gure asmoak argi ta garbi adie-
razi nai ditugn: ez da «Ikastola»
bat antolatu degun hau. Ez gau-
de gertatuta, oraindik beintzat, be-
har den bezelako Ikastola bat an-
tolatzeko. Graingoz, euskal giro
garbi bat sortuazi nahi degu, ba-
tez ere gure gazteen artean. He-
rria, herritarrok konturatzen hasi
gaitezela euskal kultura eder bat
badela, zoritxarrez gure artean us-
teldutzen doana (doaiena). Ta gal-
tzen ari zaigu ez geralakoz behar
den dina konturatzen, ez-iakintzaz,
«analfabetismo»z. Kultura ez da
hizkera edo hizkuntza bakarrik.
Euskera, gure ohitura, dantza, ianz-
kerak... hori dana da euskal kul-
tura.

Baten batek erranen du lehena-
go erderaz ikasi behar zala eta
orain euskeraz... Ez degu erran
iiioiz erderaz iakitea bekatu dala;
ez gaude inor erderaren kontra.
Konturatzen gera gaurko egunean
beharrezkoa egin zaigula. Bafian
erdera ikastea ez da "problema".
Telebista, erradio, eta eguneroko
izparringi guztiak erderaz dagoz.
Banan ez degu barkarnenik gure
gurasoen euskal kultura guk gure
semei gordetzem badiogu, ez ira-
katsiaz. Hizkuntza da herri baten
anima. Gizon bateri izena truka-

Lesiko ta Bsra n
tzea bezela izango litzake kultura
eder hau galtzea.

Iruneko Diputazio agurgarrien
baimen osoakin hasi gera. Gure
Bortz Herritako euskera erabiltzen
goaz klasetan, hitz eta era batzuk
aldatuz, alegia, euskeraren bata-
sunan aide iokatu behar baidegu
euskaldun guztiok. EUSKERA BA-
TUA edo euskeraren batasun bat
naiean, gauz hauen artu-emanetan
buru ditugunok aldaketa batzuk
agintzen dituzte. Aldaketa haueta-
tik bat «H» letra hitz batzuetan
sartzea izango da. «H» letra onar-
tzen degu guk ere.

Berroegi-ta-amairu bildu zaizkigu
Lesakan. Irurogei ta gehiago Be-
ran. lende mordoskada egokia da.
Erdiak ez dutela azkenarano ja-
rraituko? Iakiiia, herri guztietan
gertatzen dana. Nahi duenak ez
dedin gabe gelditu beintzat!"

Horrela mintzo zaigu talde hau:
argi ta garbi. Asmoederraz bete-
ta daude gazte hauek. Gogoa iza-
teakin ez dagola dana eginda, egia,
bafian ez egin ta ez asmorik egi-
teko: hori bai deuseza dala.

Irune, Altsasu, Elizondo... ta ain-
beste nafar herri ta hirietan be-
zela, hemen ere, Lesakan eta Be-
ran oraingoz, euskal kulturaren ai-
de lanean hasi zaizkigu. «ANAL-
FABETISMOZ BEiNTZAT EZ DEDIN
GURE EUSKAL KULTURA GALDU»
diote. Zerbait egin beharra dago,
Bestela, bertze urte bakan batzuen
barruan, gure seme erneak, esko-
letara hasi berriak dirala, horrela-
ko zerbait galdetuko digute:

—Papa, el maestro nos ha dich©
que un vasco sin saber euskera es
como un hombre sin apellido. £Es
verdad que tu de nino sabias ha-
blar en vasco y luego se te olvi-
do ..?

Eta haur ernea Ikastola batera
ioanen da euskera ikas beharrez.
Gurasoak, bere aita eta amak ez
baizakiten; ahantzi bai-zitzaion...!

Leizatar batek diona:

Negu
luze
luze
luzea.
Hazia
lurpean
gordea
elur eta izotzei
gogor egina.
Udaberrian
berpiztuko dana.

Aspalditxoan urruti samar bizi
den herritar batek eskutitz bat bi-
daldu dit esanaz, oso gogoz ira-
kurri eqiten duela gure illeoroko
PRINCIPE DE VIANA, eta batez ere
bere herriko berriak. Orain aurrean
zerbait adierazi nuela non bizi gi-
nan eta zerbait gehiago iakiteko
gogo haundia daukala.

Uste dut poz haundia artuko du-
ela eta adierazi nahi dizkiot bere
yaiotako auzoan egiten ari diren
aurrerapenak.

Herritik zortzi kiiometrora Her-
nani aldera berebiziko ur putzu
haundi bat «EMBALSE DE AfiAR-
BE» izenekoa egiten asiak dira
Errenteriko eta Goizuetako mendi
tartean Artikutzatik asi ta bideko
erreka guziak artuz, Donostia,
Errenteri, Pasai ta beste inguruko
herriak uraz osatzeko. Lantegi hor-
tarako behar den arri egokia «ARRI
URDSNETA» izeneko arrobian billa-
tu dute eta mendi hortatik ogei
ta amar toneladako kamionak ha-
runtz eta honuntz ibilli ditezen bi-
de berri ederra «Camino Rural»
deitzen dioten bat egin dute, Go-
rostin aldeko baserriaren inguru-
tik.

Artikutzatik ELAMA'ra badago
pista bat kotxe ta kamionak ibil-
tzeko modukoa eta arrobi hortatik
ELAMA'ra bizpairu kiiometro ba-
karrak nola bai dauden Donostiko
Aiuntamenduak pentsatu du arro-
bitik ELAMA'rano bide berria egi-
tea eta orduan GOIZUTA gelditu-
ko da ordu erdi bat bano asko
gehiago gabe ARTIKUTZA'ra, orain
Oyartzun'a barrena ion behar du-
guna.

Bide hori egiten dutenerako asi
gera pentsatzen pesta bat egin
behar dugula eta gaztiatuko dizut
denboraz eta aurretik konbidatua
zaude zere emazte eta seme ala-
bekin etortzeko.

Egun bat ona igaroko duzu. Bau-
tista Otxoloko bordakoak agindu
dit etxean duen arkumerik ederre-
na mendian erre ta iarriko duela.
Asura Gorostingok erreka hartako
amarraiak astinduko dituela. Fer-
mina Zumarrenekoak bi edo iru
ollasko pare etxeko artale ederre-
kin aziak maneatuko dituela, eta
Errekaldekoak nahi dugun ainbat
txistor ginar-ginarrak basurde ur-
daiakin eginak.

Ardo, ogi, kape, ta gainerako
gauzataz ni saiatuko naiz eta umo-
re ona izan dedin Felix Pilarmoni-
ka iotzaileak agindu dit nahi du-
gun ainbat sonu ioko digula.

la bada animatzen zeraten etor-
tzeko.

Xebelno

Euska! kulturaren udaberria Le-
saka eta Beran. Aleluia!!

ANTTON

HEMEN KLEMENTE EZKURD1AK
MATTINI EZARR1TAKO BERTSOAK

Milla bederatzi ehun urte ta
irurogeita amabian.
Donostian egondu gera
llbeltzan amaseian.
Mattin Ahetzeko bertsolaria
denaren omenaldian.
holakoetan ezagutzen da
gizon maitiak nor dian.

2 -
Astoria aldera allegatuta
Mattin genduen ikusi.

Irun-go Kurpil-Kirolak deitzen den
Batasunak trinketeko pilota txapel-
keta bat antolatu du, berehartan
amabi trinkete nor-gehiagoka ari
direlarik; Donostia (bi trinkete),
Irun, Behobia, Iruha, Eiizondo, Ba-
yona, Biarritz, Donibane Lohitzun,
Azkain, Hazparne eta Donapaleu.
Txapelketa hontan bost malietako
jokoak erakusten dituzte, esku-
-huska (bakarka eta bidenazka),
paleta (larruzko eta gomazko pilo-
tarekin) eta Xare. Amabi trinkete
hoiek iau zatitan berezi dituzte,
zati bakotxa iru trinketekin. Otsai-
laren 20-ean eman zioten hasiera
txapelketari eta iadanik badituzte
ainbeste partida jokatuak. Gero !au
trinkete taldeen irabaztaleek eika-
rren artean final-erdiak jokatuko
dituzte eta Apirileko ilabetean Fi-
nalak edo azkenengo partidak Az-
kain-go trinketean. Txapelketa ho-
nek aunitz pozten gaitu, amabi
trinkete zein-gehiagoka, ehun ta
ogei pilotari euskaldun, denak el-
kartasun ederrean gure euskal yos-
teta indartu beharrez eta bakotxak
beren gaintasuna erakutsi nahiez.
Zorionak Kurpil-Kirolak Batasunari

:,;. eta gauzak gerta daitezila Zuzenta-
11 sunak agintzen duen bezala.

ESPANA-ko TXAPELKETA

Espana-ko esku-huska eta buruz-
-burukako pilota txapelketari hasie-
ra eman diote. Lehenbiziko parti-
dak Martxoaren 11-ean yokatu zi-
tuzten eta Finala edo Azkenengo
Partida Nagusia Donostia-ko Ano-
etan edo Eibar-ko frontoi berrian
yokatu beharra, Mayatzaren 28-an
gauzak makurtzen ez badira. Hori
lehenbiziko mallako pilotarien egin-
kizuna.

Bigarren mallakoak ere ari be-
harrak dira eta hauek Martxoaren
19-an hasiak dira, Apirilako 30-ean
Azkengo partida edo Finala joka-
tzeko.

Hemen agertuko ditugu pilota-
rien izenak.

Lehenbiziko mallakoak: LAJOS
(Txapelduna), RETEGI, BERGARA,
TAPIA I, GARTZIA ARINO, NALDA,
ANDUEZA III, PIEROLA, OREXA II,
eta EROSTARBE. Hamar pilotari.

Bigarren mallakoak: AROTZENA,
BARANDIARAN, EGIGUREN, MAIZ
I, ETXARTE, ARRUABARRENA, KA-
RRETERO, AIZPURU, eta URKITZA.
Bederatzi piiotari.

Nor Txapeldun? Ezta errez izanen
Lajos-i Txapela kentzea, hau ina-
darrean dago eta ez du amor ema-
nen. Baina bertzeek ere badakite
pilotan eta ez dira mutiko erbalak
bizkorrak eta gazteak baizik, ul-
tzamarrari irabazteko kapable dire-
nak. Beti ere bertze urtetan be-
zala Txapelketa honek izanen du
arrakasta eta pilotazaleen artean
eztabaidak ez dira faltako. Urren-
goan partiden xeetasunak emango
ditut.

M. IZETA

41AUNGO KOBA BATZUK
(J971go abenduaren ll-an)

Ataun'ek mendi asko du; batzuk mailotsuak eta
hauetan bada koba sail bat. Azken lau-bost urte hau-
etan, azterketa batzuk egin dira, «JoxemieI Baran-
diaran'en» ardurapean. 1968, 1969 eta 1971'an «Pikan-
dieta» izena duen harpe ttipi-ttipian egin dira. Harpe
honetarako bidea ez da oso ona. Hemen giza-aztar-
na batzuk agertu dira: zenbait giza-ortz, agin, ezur
(kalaberaren bi puska), beso ezur eta matrailezur).
Baita ere, ontzi zati sailtxo bat, suharrizko tresna ba-
tzuk eta, eta abar.

«Limurita» dugu beste harpe bat. «JentiI-baratza»
mendi mailotsuan dago, harrobiaren alboan. Bidea
oso aldapatsua ta txarra. Hemen aurten (1971) aritu
gera sailtxo bat (zahar, gazte ta gaztetxo) lanean.
Hemen ez da, «Pikandieta»-n bezala gizaezurrik ager-
tu, bainan bai suharrizko tresna gehiago. Harpe hau,
«Pikandieta» bainan askoz haundiagoa da; ogei ta
amarren bat metro du luzean. Joxemielek hau zion:
«Orain arte azaldutako tresna ta gainerantzekoak,
harpe hau illobi bat zela adierazten digutela. Orain
iau milla urtekoa gutxi gorabehera». Azaldu dira
zenbait giza-ezur, zenbait suharrizko tresna ta abar.

Beste koba bat zera dugu: «Usategi». Hau harpe
luze, zabal ta sakona da; bainan beste bi ttipiak bai-
nan garrantzi guttiagokoa. Harpearen sarreran, azter-
keta batzuk egin genituen eta hemen lur-maila bat
azaldu da. Paleolitos-arakoa Joxemielek dionez. Koba
honek ba omen du esaera bat, eta hau da: «Honen
barruan txekor gorri baten irudia agertu oi dela».
Harpe hau, «ltandieta» mendian dago, «Urrestarazu»
baserriaren gainean; bainan, lehen ere esan dut, eta
ezer guti azaldu da: hezurrezko langai batzuk beren
rnarrezturekin eta suharrizko labain eta abar.

Bada «Pikandieta» eta «Limurita» harpeak, gaur-
koz Goiherriko garrantzitsuenak dira.

PATXi BAZTARRIKA
Amairu urtekoa

traje ederra jantzia zeukan
bere korbata ta guzi.
beti bezala zegoan hori
alai eta bizi.
jendia franko bazegon bana
denak zituen merezi.

— 3 —
Memori argi dauka eta
sano dauzka giltzurrinek.
jendia alaitutzen beti
egiten ditu aleginek.
umere ona dauka beti ta
trabarik ez ninganek.
bere ondoan jende ugari
beti izaten du Mattihek.

— 4 —
Holakoetan inoiz bada
yar-lekua aukera.
bana guri ederki kosta
zitzaigun sarrera.
atsegin da beti lagun
onak baldin badira.
Oiartzungo bat billetiakin
etorri zan gure aurrera.

5 ,
Bultu txikia izan arren

ongi dago talentuz.
bertso batzuek bota zituen
oso sentimentuz.
danari eskerrak eman
umil eta fundamentuz.
ederki kunplitu zuan
bere mandamentuz.

— 6 —
Goguan hartu dezagun denak
horren orduko esana.
horrek esan nai du dala
fundamentuzko gizona.
jarriagatikan berari
diruzko aberastasuna.
naiago du ba berarentzako
lagunen maitetasuna.

Y
Bertsolari sortu zinan
euskaldun lurrera.
Ahetzen egin duzu
holako karrera.
orain arte bezala
segitu aurrera.
zabalik daukazu
Donostian sarrera.

KLEMENTE
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G I Z A RT E
G A l A K

Gaur guztiz gehieneko herriek —lehengoan erraten genuena—
industrializaturik egon nahi dute; aukeran daude, eta denbora
guti barne, seguraski, egonen. Honekin, hala ere, ez da gehiegi
erraten, konkretuki zer motazko industrializatzeaz ari garen adie-
razten ez badugu. Zeren, gaur egun industria alorrean zazpi mail
bereixten baidira; eta edozein industria sekula ez bada nahi-eta-
-nahiez aurrerakoia izan, are gutiago orai, aise konprenituko den
bezala.

Bestaldetik, gaur egun industrializatzea moldatu nahiez, ez dai-
teke XVIII eta XlXgn mendeetako jokabideekin ibil; erabat beste
aroan gaude eta. Langille saillak egun gorri baino gorriagoak ikusi
baditu garai haietan, ez du gaur berdin izan behar duenik erran
nahi. Langille sailla nor baldin bada behintzat.

Orai artio, langillego ugaria ekonomia sendoaren ezaugarri-
tzat jotzen genuen; biak bat zetozen. Ekonomia batek zenbat eta
langille beharrago, hainbat aberastasun haundiago zuelakoan, ale-
gia. Eta hori —pundu bateraino— orai arteinoko industriaren ego-
eran egia zen; bainan atzendu gabe, langille haietako gehienak
esku-lanetarako bakarrik zirela gai. Hain zuzen, orai artio I ana,
lan-aldi errezago batzutan banatu ohi zen, eta aldi horiek xinple
xamarrak ziren; zailtasun haundirik gabekoak, eta «en serie» egi-
teko modukoak. Gaur egun, aldiz, arras bestela da. Bainan ikus
dezagun hau xehekiago.

Teknikaren azierak berak izigarrizko aurrerapenak ekarri ditu,
eta ekartzen. Horrengatik, gaurko industrial gizarteak eboluzio
haundikoak dira; arras aldakorrak. Egunetik egunera, lanabes eta
makina berriak azaltzen dira, ordurarteinokoak baztertzen dituz-
tenak.

Gem eta gehiago, industria-gintza unibersitario maiilan anto-
latu eta moldatu beharra dago. Lanarekiko berriak, suerte guz-
titakoak, gem eta korapillatsuagoak dira; zaillagotzen eta ugaria-
gotzen doazi. Antolamendu bihurriago bat eskatzen dute, eta hori,
ez daiteke elektroniko tresneriaz baizik molda.

Alimaleko aldaketa hau posible egiten duten makina eta la-
nabesak dira, hain zuzen, denen artean aurreratuenak; lehen mai-
llakoak. Beste guztiak, haien arauera eta menpean doazi. Hortik
hain garrantzi haundikoak izatea, petm-kimika, automazio indus-
tria, elektronika, eta abar.

Gainerat, teknologiaren erosi behar izatea (tresneria, inbesti-
gazionea, teknikoak, royaltik, eta abar) garestia da arras; eta
bestaldetik ezinbestezko menperatasuna dakarra berarekin. Sal-
tzen duenarentzako, aldiz, mozkin haundik ditu; suerte guztitakorik.

Besteak beste, lehengo erako industria motak ez zuen gizon
jabetuen behar haundirik; prestamen berezirik gabe bi eskuz Ian
egin zezakean jende pilla baizik. Gaurko industriak, berriz, lan-
gille gem eta jabetuagoak ditu beharrezkonik; langille kalifika-
tuak. Peoitza gutitzen doan arauera, kalifikazio maillak ugaltzen
doazi. Hortik, tekniko saillak gem eta edatuagoak izatea; eta
hau garrantziko gauza dugu. Ekonomiaren muih-muihari atxikiak
dauden giza-saillak, gizartearen eragille eta gidari izanen direla
etorkizunean erran baigenezake.

Egoera hau dena, ekonomiak berak behartzen du; egia da.
Bainan kasu, ez dezagun ekonomia zenbaitzuk bezala gizonengan-
dik at balego bezala ar; ez ditzagun ekonomia eta gizona bereix.
Astakeria utsa da, eta ez daitekeana. Bainan goazen genionari
buruz. Aipatutako egoera honek, gizatasuna —oro ar— emeki bada
ere obekitzen doala erran nahi badu, nere iduriko erran nahi
duen bezala, dudik eta gabe puska haundi batean langille saillari
esker izan da. Eta ezinbestezkoa ez ezik, aurrerapena da. Azken
finean, nahiz oraindik urrun egon, gizon aurrerakoien betiko hel-
buruari buruz doazin urratsak dira. Lana, alegia, ahalik eta gi-
zonen onerako izan dadin; ekonomia, ahalik eta gizonen serbi-
tzurako. Ez aitzitik, zorigaitzez usu gertatzen den bezala.

Bainan, aurrerapen eta dinamismorik haundienak giza-sail in-
dartsuenengandik datozi. Erranikako gizonen helburuak, herri ain-
tzinatuetan posibieago direia dirudi. ifar-ameriketan, konparazione,
aspaldi honetako gertakizun mota askok erakusten duten bezala.

Bainan hel gakizkion lehengo ariari.

Egoera hau dela bide, aise konprenituko da herriak ez daitez-
keala bi lan-modu haunditan xinpleki bereix: industrialgoa eta ne-
kazalgoa. Bereixkuntze hura ez da, nehundlk ere, aski adierazga-
rria. Geroago eta gutiago.

Gaurgoiti, gizarte baten mailla taxutzerakoan, beste ezaupide
mota aunitz aztertu behar dira. (Ez bakarrik hain erabillia den
«renta per capita» deitutakoa, naski). Gerta bailitake —eta ger-
tatu da alafede— gizarte bat nekazalgoari lotua parterik haun-
dienean, here demografia, lurralde ala besterik dela medio, in-
dustriari atxikia dagokean gizarte ttipia baino indartsuago izatea;
ahalmen gehiago edukitzea; eta, horrela, bigarrena lehenbiziko-
aren atzaparretan erortzea.

ANKO SENDOA

EMAKUMEEK TA CA-
MUS'en ESAERA BAT

Philippe Serre jaunak, Francia'ko
ministru izanak, Amarren Europa'-
n buruz, adierazi berri du, izkun-
tzen joan-etorri aundia.

S! nai ez duten herrientzat, iz-
kuntzek duten garrantzi apartekoa,
Albert Camus'en esaera batekin,
adierazi du: «LA LANGUE FRAN-
QAISE, C'EST MA PATRIE...*.

Guziek dakigu, Camus, Nobel sa-
ria jasotako gizonaren nortasuna.

Haren mugen eta eskastasunen
berri ere, badugu.

Zer esan nai ote zuen, frantse-
sa, bere aberria zuela, zionean?

Osoro, ez dakit. Ez, eta, esaera
hori, dagoen-dagoenean, onhartze-
koa ote denz ere.

Bainan, ez naiz ez, esaerari zor
zaion egiarik ukatzeko asmotan.

Aitzitik, harekin goraki aitortu-
ko dut, egiaren ehinean, «EUSKE-
RA, NERE ABERRIA DA».

—oOo—

Ez al dago zuzen esana, izkeraz
afdatzen den herriaz, ARIMAZ ERE
ALDATZEN DELA?

Aipamen aunitz nekarzke.
Nekagarri ez nakizuen, ordea,

konkretoagoko zerbaiti eidu gogo
diot.

Baten bati, iguingarri baiitzaio
ere.

Neskekin euskeraz egitea, egu-
netik egunera, zaiiago zaigu.

Zuk esaten duzuna, ulertu, orain-
dik bai; bainan, erantzun, nekez.

Biar, ez ta entenditu ere.
Pozak daude. Ez dire nai ordu-

ko, gaztela dutenen mailaratu.
Amek ere, ez dituzte negarrez.

Ez, fede.
Amek, bete-betean «SENORA»

izatera irlxteko, erdera utsa era-
biltzea falta zuten. Gaixoak!

Alabek, bete dute utsune ikara-
garri hori.

Ezerk ez zizkien alabak geiago
apainduko, erdera BAKARRIK era-
biitzeak baino!

Amen jokaera hontan, «frustra-
cioneko conplejo* delakoak, aunitz
du ikustekorik.

Zoazkie ama-alaberi. Esaiezue er-
dera erdi-ikasteakin, aide batetik
irabazi dutena, bestetik, euskera
zokoratzeakin bestetik, euskera 20
zokoratzeakin galdu egin dutela.

Irri zoro eginen dizuete.
Ezertako ez den zerbait egoz-

teak, kalterik lekarkeala? Utikan
zozokeriak!

Ez dute asko uste ez, irabazi
baino galdu geiago egin dutela,
euskera zokoratzearekin!

—oOo—

Itsas-ontzikoek, itotzeko zorian
daudelarik, beren bizia gordetzeko,
ditutenak itsasora jaurtitzea, nai ta
naiezko dirudigu; bainan, arrixku
hortarik kanpo direnak, bizitza oso-
ko izerdiak itsasora botatzeari, ero-
keri galanta erizten diogu.

Itsasoa bare delarik, erne dela-
rik, bizi osoan pilatutakoen gal-
tzea, eroena dirudigu.

Ezaguerarik gabekoak ez bestek,
erdera artzeagatik, euskerarik ez
luke galduko.

Oi, modaren indarra!
Gure gazteek, «UBRO» bizi nai

omen dute. Protestako kanta as-
ko. Baina, modari makurtu ergel.

Modaren nagusitasuna, Jaunak!
Pio X! gnak, negar egin zuela

ezpageneki! Elizaren aide bizia
emateko gertu zeuden erromatar
andere aundikiek, Elizako Arauen
aurkako moderi, makurtu zitzaiz-
kielako, negar egin ere!

Eva berriak: Jainkoen maila er-
diesteko —betiko ametsa—, Eus-
kera zokoratzea al da, gaur eskein-
tzen zaizuen, debekatutako sagar
berria?

Gaurko sagar-jateak —Euskera
bazterrerat jaurtitzeak, alegia—, le-
henenqoak ekarri ez zuen «JAIN-
KO-BIURTZERIK», ekarriko ote?

tgifet da, neska ergelen ondoan,
gurbilak ere badirela. Noski! Kri-
sailuekin batean, olioa ere artu
dutenak.

Ari dugun auziari, ebanjeliokoa
egokituz, desagun, neska zugur
aunitz bear dituela gure herriak.

Krisailuekin batean/ ots, euskal-
-enda, euskal-deitura, euskal-eite,
ta, abarrekin, olioa ere, ots, Eus-
kera, artu duketenak.

Horrelako asko izanen direlako
uste betean, dugu Euskal-Herria.

Uste horrek xuri egingo ote?
Baiezkoan, San Paulo'ren itz gor-

din hura, ekarri bearrean da gure
Herria, bere alaba ergelen buruak
noiarebait xuritzeko: «Ta agindua
autsi zutenean, atzipetua, Adam ez
zan, emaztea bano.

Emakumea ala ere yareingo (sal-
batuko) da (AMATASUNAGATIK
salbatuko ere), maitakuntzan ta gu-
rentasunean erabidez ba'dirau».
I TM 2, 14, 15. (Olabide'ren itzul-
penetik).

Demadan, erderaz, textu bera:
«Y no fue enganado Adan, sino la
mujer, que, seducida cayo en fal-
ta. Pero se saivara por la mater-
nidad, si permanece con modestia
en la fe, el amor y la santidad».
I Timoteo 2, 14-15. (Nuevo Tes-
tamento. Traduccion de Jose Ma-
ria Valverde).

Hona, liburu berean datorren
oharra, aldatutako txataleri buruz:
«Eva, que significa «la que da
vida», «la que es madre», recobro
su inocencia gracias a que entre
sus hijos se contaba Cristo Sal-
vador. La mujer, en general, al
se\' madre, se libra, ss puede ! i-
brar, de MIRARSE A Si' MiSMA
PENSANDO SOLO EN AGRADAR.
No se trata, pues, aqui de la vir-
ginidad consagrada al agrado solo
de Dios».

Ofabide'k, San Paulo'ren textoko

«amatasunik», batere ez dekar.
Horregatik, parentesis artean, ne-
ronek itzuli dut. (Oharraren ietra
iarria nerea da).

Gure Herriak, euskerarekiko, ala-
ben ERGELKERIARENTZAT, ama-
tzeak ekarriko dien, ekarri bear
lieken zugurtasunez kanpoko, oho-
rezko zer beste irteerarik arkitu
ote zezaken?

Bainan, euskerarekiko, euskal-
-amen pekatu berarendako, gure
Herriak, ohorezko zer irteera ar-
kitu ote lezake?

Alaben: «M!RARSE A SI MIS-
MA», barkakizun da, adinaren ER-
GELKERIAGATIK; bainan, amentzat,
aide hortako barkakizunik, bai al
da?

Bistan da, euskera erabat zoko-
ratu dutenengatik, diogula hau.

Euskera jaurtita, erderakin baka-
rrakin gelditu direnengatik.

Gurea, BIOTZEKOENA duguiarik,
beste izkuntzak ere jakitea, mese-
degarri ez ezik, beharrezko ere
zaigu.

Bainan, izkerak metaka ikasteko,
gurea bartertzea, sasikumeena da.

Horrelako joka-bideak, EUSKERA-
-AMAREN aldetik, barkakizunik ezin
ukan dezake. EZIN. EZiN.

Premin Ixurko

Euskal izenak (XIV)

ZURIA
Etxe sarreran badut nik aritz

ondo lodi bat, ezkaratzaren er-
dian. Zenbat urte ote du!, esan
ohi du jendeak. Aurreraxeago,
berriz, bada beste zerbait urte
gehiago duena, egurrezkoa hu-
ra ere eta pipiak jaten hasia:
Ama Birjina Xuria. Baina, aritz
ondoa ikusgarriago da nunbait
datozenentzat, bere azalaren
barnean.

Oso zabaldua egon zen garai
batez Andra Mari Zuriaren ize-
na Euskalerrian, eta toki izene-
tan ere agertzen zaigu. Arta-
xonan, besteak beste, «circa
Sanctam Mari am Zuriam», esa-
ten zen latinez 1111-gn urtean:
Santa Maria Zuriaren inguruan,
esan nahi du. Iturriren bat ere
izango zuen eta, 1157-ko pape-
retan «iusta fontem de Sancta-
zuria* agertzen da: Santa Zu-
riaren iturri ondoan. Eta gaur
bertan ba omen da herrian
«Sandazuria» esaten zaion der-
mio bat.

«Zuri» bakarrik esaten da
beste batzutan, eta jende ize-
na bezala: Hernani-n (1332),
Arrasate ta Elgeta-n (1448),
«Onacinos y Gamboinos» ize-
neko J. C. Gerra-ren liburuan
agertzen da. Berdin dator Ara-
bako Ulibarri-Gamboa den eliz
liburu batean (1760). Baina, lu-
zegi izango litzake euskal izen
hau sartua den paper zahar
guzien berri ematea.

EMAKUME IZENA

Oztopo txiki bat badu: gizon
izenetako ere erabili izan da.
Mutilba-ko Zadar (oraiko Sadar)
lekuan, mahasti bat saldu zen
1318-an eta saltzaleari Zuria de
Saiguos zerazkion. «laun curia
de Iriuerri* dio 1224-ko beste
agiri batek. Andra gizonek ber-
din erabiltzekotan gaur ezin lai-
ke izen hau legez onartu. Be-
raz, Andra Mari izena bezala
oso zabaldua bai zegon gure
artean, emakume izena behar-
ko luke izan.

Izan ere, hogei ta hamaseieko
gora-beheren aurretik sartzen

hasia zen izen hau, eta gaur
ere baditugu «Zuri» izeneko
emakumeak irunen. Zuri hala
Zuria? «Txuri» dio «Euskal Ikas-
kintzako Lehen Batzarrera» Ona-
tin agertutako paper batek.

Batasunaren izenean bat edo
beste aukeratu beharrean ger-
tatzen gera eta, nik uste, oso
osorik «Zuria» hartzea koment
litzakela.

ITZULPENA

Legearen aurrean, denok da-
kigunez, erdal itzulpena ere ba-
du Zuria izenak. Eragozpen txo-
roa baizik ez bada ere, era-
gozpena da gaurkoz. Halare,
aspaldiko izen zaharra da eta
horrek badu bere indarra. Gai-
nera oso zabaldua zen eta ho-
ri paper zaharretan ikusten da.
Beraz, legez eragozpenik balitz
aurrera ereman laike eta auzia
irabazi. Zurihe hitzarekin gerta-
tzen dena ez da berdina. Er-
derazko «B!anca» adierazteko
sortua da /.urine; Zuria, berriz,
hamabigarren mendean ere oso
ezaguna zen. Eta nere galdera
hau da: Euskalerrian «La Blan-
ca» (Virgen Blanca) antxinako
Zuria-ren itzulpena ez ote da?

Nola-nahi dela, lege txarrena
ere aldatzen ez den bitartean le-
ge da, eta bere lokarritan ko-
ropilatuak gera. Gaurko egoeran
izen oinarrituei lotu behar iza-
ten dugu, eta Zuria menderik
mende bere zain haundiak bo~
taiak dituen izen jatorra da.
Zenbat kimu berri botako ditu
ondoko urtetan? Bakoitzaren es-
kuan dago erantzuna.

SAGI
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