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Aurten, Naturaleza urtea
ospatzen da. Aide guztitatik
3ri dira aipamen eta egintza
gero eta sakonagoak ager-
tzen hari buruz, eta, denok
daklgun bezala, munduaren
kezka nagusienetarik bat bi-
lakatzen ari da. Hainbat non,
Onu elkarteak berak biltzar
berezl bat eratu baizuen du-
ela denbora guti Stockholm
irian; gai hartaz egiten den
lehenbizikoa, eta garrantzi
haundikoa. Noizbait ere kon-
turatzen asiak gara lur hau
ez dela hain haundia, eta are
/gutiago hain agortu ezina;
hots, ongi zaindu behar dela.

Bainan zein da naturaleza
itzaren erran-nahia? Zerika
ari gara hura alpatzean? Je-
neralean, oso zentzu bakarra
ematen baizaio (mendiak,
errekak, eta abar), eta ez da
horrela. Badira, konparazione,
bizitzarik gabeko naturalezak,
bai eta bizidunak ere. Hauen
artean, mota askotakorik: lan-
dareak eta zuhaitzak, arrai-
nak, arrak, abereak, eta in-
dartsu eta eraginkorrena, gi-
zona. Bestaldetik, gizonek be-
rek menderen mendetan sor-

tu eta egokitu gauza guztiak
ere, naturaleza dira, araiz.

Bada, ikusten dugunez, na-
hiz elkarren artean arras des-
berdinak izan, munduan dau-
den gauzak oro naturaleza
mota bat direla erraten ahal
dugu. Delako desberdintasu-
na, ez baidaiteke naturaleza-
ren osotasunean baizik ikus;
mota guztien artean eten ga-
beko borroka bat dabillela-
rik, borroka eta gisa berean
ezinbestezko oreka. Hain zu-
zen gizatasuna, gizonen eta
bestelako naturalezen arteko
borrokaren bidez da sortu eta
egokitzen joan.

Zer litzake gertatuko, be-
raz, naturaleza mota batek
bere egintzen bitartez espe-
zre guztien arteko oreka sa-
kcna zapuztuko balu? Batek
daki! Bainan segur aski oke-
rrena; zientifikoek diotenez,
munduaren aro-biologikoa au-
tsiz gero —eta oraiko mar-
txan agudo puskatuko litza-
kealakoan (dugulakoan) dau-
de— bizitasunik ez litzake po-
sible izanen. Hortik kezka-
tzen astea gizatasuna, eta bi-

ziki gainerat, etorkizuna ez
baidago hain garbi; eta hor-
tik ere, salba-bideak gaurgoi-
ti finka daitezen gero eta
sutsuago eskatzen astea. Ez
dadin berantsko izan!

E g i a erran, hastapenean
egonagatik ere, naturalezari
buruz konzientzia edatzen
eta asten doa egunetik egu-
nera. Zenbait erresumatan,
ministerio aproposa bat an-
tolatu dute jadanik; eta leku
aunitzetan ari dira naturale-
zaren aldeko elkargo eta mu-
gimenduak sortzen.

Besteak beste, Nafarroan
ere badugu halakorik, Anan
deritza, eta, denbora labu-
rrean gauza baliosik erdietsi
du. Industriaiizazio asi bezain
fite, horrelako elkargo bat
sortzea seinale ona delakoan
nago. Nere iduriko, askotan
aipatu dugun giza-koordina-
zio jator eta egokia posible
izan dadin, holako elkargo ba-
tek sarrerik izan behar luke
iri-gintza eta industria saillen
erabakitan. Bainan itzul gaite-
zen lehengoari buruz.

(E. Garcia-Minak egina)

Aipatu konzientzia, beti
gertatzen den bezala, herri
aurreratuenetan lehenbizik da
azaldu eta mamitu. Honek ez
du erran nahi, alabainan, he-
rri haien arazoa denik baka-
rrik; ez eta nehundik ere.
Problema gaur egun, mundu
osoarena da; tokian tokikoa.
Naski, bideak obekien urra
eta landa lezazketenak harri
haiek dira; eta puska haundi
batean hala behar duela izan
erranen nuke.

Horri buruz, iritzi intresga-
rri frango azaldu ziren lehen
erran Stockholm'eko biltza-
rrean. Aide batetik, batzuk
erakusten duten bidezko bel-
durra; aitzaki-maitzaki arrain
haundiak ez ote duen ttipia
janen, alegia. Eta bestetik,
haundiak arazoa xurituko due-
lakoan —derriorrez jatorra
izan behar duelakotz edo—
ttipia dagokion neurrian aha-
legindu ez.

Nere aburuz auzia arestion
erran dugunan datza: lekuan
lekuko afera. Bainan horre-
tarako, aunitz ezitu beharra
dago, eta errotik asiz gaine-
rat. Honi gagozkiola, gauza
batfio erants dezadan xoilik.
fndustrializazio modernoan an-
tzera, naturalezaren zaintzea
ere ezin baztertu da demo-
kraziaren zentzu orokor eta
sakonetik; hartan baida oina-
rriten eta posible izaten. Bi-
zi-eziera osoan datza. Bene-
takoa izateko, ez daiteke bes-
teia izan.

Bestaldetik, zenbait natu-
raleza-zaleen artean, badago
joera bat arras berezia; ikus
dezagun.

Batzutan, urliak sekulako
nahia agertzen du espezie
arrado baten gordetzekoa. Bu-
ru-belarri lotzen zaio egintza

; horri, eta baldin espezie de-
lako hartan basakeria ala hil-
ketaren bat gerta baledi, su-
tan eta gehiago paratzen da.
Eta hori ongi dago, dudik
eta gabe; bainan ez, natura-
lezaren aldeko zaletasuna
hartan fini bada. Hori ez bai-

da naturaleza osoaren aur-
kako joera estaltzea baizik.

Benetako zaleak ezin ahan-
tzi du naturalezaren orokor-
tasuna, eta gizona ere natu-
raleza mota bat dela, nagu-
siena hain zuzen. Eta usu,
espezie arrado haren izaki
baten hiltzearen ondoan, herri
bat osorik suntsitzer dago;
hi! zorian. Erran nahi baidat

naturalezaren aldeko zaleta-
sun jatorra, eta benetakoa,
haren espezie guztien alde-
koa da; eta batez ere, gizo-
narenganakoa. Bainan tokitan
gaude!

Aski ongi dakigu bai, ez
dela oraino gizonarenganako-
rik sortu. Gizatasunak ez du-
ela alabeharrezkotzat jotzen,
esate baterako, euskaldunok
euskaldun izaten iraun deza-
gun; berdin beste ameka he-
rri eta jende motakin. Duen
garrantziaz ez da sobera axo-
latzen; begiratzea besterik ez
da egin behar, munduan ze-
har zenbat eta zenbat herri
dauden hiltzer, ez duelarik gi-
zatasunak deus taxuzkorik
egiten haiek bizi daitezen,
aberastasun ezinago haun-
diak izanagatik ere.

Bainan jauts gaitezen lurre-
ra; jokabideak gidatzen ditu-
ena ez baida ongia, egia a!a
eskubide zuzena (nahiz urra
tsek ematen ari den horren
aide), indarren arauerako le-
gea baizik. (Stockholm'eko bi-
ilera bera lekuko). Hori ikasi
gabe, ibilli ere ez daiteke.
Ours gertatzen ohi zaiguna,
konparazione; amets amultsu-
tatik iratzartzen garelarik din-
bi-danbaka gabiitza ordiak an-
tzera, asmatu ezinik zer ote
den gertatzen, edo-eta zerga-
tik ote diren hain gaiztoak
gure etsaiak...

Honekin, atekatatik ez gai-
tuela nehork aterako erran
nahi dut. Beraz, naturalezaren
aldeko alor honetan tokatzen
zaigun lehenbiziko afera zera
da, gurean tematzea euskal-
dungoak bizirik iraun dezan.

Anko Sendoa



P R I N C I P E D E V I A N A 1972—-UZTAILA ta ABUZTUA

Exito del «Nafar Izkuntzaren
en RoncesvallesEguna

El domingo se celebro en Ron-
cesvalles el «Nafar Izkuntzaren
hgifrca» o «Dia de la lengua na-
varra". Fue el dia de fin de curso
de la treintena de Ikastolas que
fimcionan en nuestra provincia.
Una Jornada en la que el euskera,
milenaria «lingua navarrorum», era
protagonista y centro de atraccion
y homenaje.

Unas dos mil personas se die-
ron cita en e! legendario Ronces-
valles. Hubo colorido y animacion,
txistus y guitarras, pospolinas y
kaikus. La Colegiata fue el do-
mingo, en resumen, ei corazon de
Navarra.

JVHSA Y ESPECTACULO

Bajo los acordes del himno de
las Cortes de Navarra, interpreta-
do por la Escuela de Txistu del
Oberena, entraron las autoridades
bajo un arco formado por dantza-
ris, en la Basilica de Orreaga. El
templo se abarroto, teniendo que
quedarse mucha gente fuera. Fue
el primer sintoma del ambiente
que se iba a respirar a lo largo
de la Jornada en el pequeno po-
blado.

A continuacion de la misa, en
una campa preparada dentro del
recinto de la Colegiata, comenzo
el espectaculo folklorico-musical.

Presentados por Jose Angel Iri-
garay, del «Ez dok amairu», des-
filaron ante un publico enfervori-
zado, la Escuela de Txistu del Obe-
rena, los bersolaris Garmendia y
Munoa, los cantantes euskaros
Juan Miguel Etxarri, de Lecumbe-
rri (que acerto a infundir calor y
entusiasmo con una naturalidad y

alegria indescriptibles), Jesus Go-
ya, de Vera, y Fermin Valencia,
de Pamplona. Bailaron los grupos
de dantzaris de Aoiz, Tudela, los
bajonavarros de Baigorri y Estella.
Actuo igualmente el otxote barran-
ques «Xakanakoak».

Aun cuando pueda decirse que
mil veces hemos oi'do todos estas
canciones y visto las dantzas, el
espectaculo de la campa de Orrea-
ga fue nuevo.

EL MARCO NATURAL

Puede que fuera el marco geo-
grafico que envolvia la fiesta. Pue-
de que el sol, despues de un
amanecer oscuro y amenazador,
influyera. Lo cierto es que Ron-
cesvalles, al pie de !baneta del
Napoleon, del Astobiskar, del Aitz-
txuri, resulto un marco incompara-
ble para el ambiente vasco que
alii se respiro, para el agudo irrin-
tzi del txistu.

El euskera dejo el domingo la
seriedad de la ikastola para salir
de fiesta a la calle. Exteriorizo
mas que nunca su recia persona-
lidad. Se vistio de nino y de aita.
Canto desde los microfonos y bai-
16 con los txistus y las gaitas.

La romena popular que siguio al
espectaculo del mediodia, que con-
tinuo mientras los corros de per-
sonas buscaban la sombra de ios
pinos o el sol para comer, que
termino al atardecer en las calles
de! vecino Burguete, fue constan-
te. Nadie acuso cansancio por mu-
chos arin-arin o kalejiras que bai-
lase. Los brazos en alto y las pun-
tas de ios pies segufan eterna-
mente activos.

No cabe otro resumen que el
del exito. Exito de la Institucion
Principe de Viana. Exito de las
Ikastolas. Exito de cuantos toma-
ron parte en la fiesta y de cuan-
tos la controlaron.

EL DIA DE NAVARRA

El afio pasado se hablo, a nivei
casi oficial, de celebrar el Dia de
Navara. Se penso incluso en crear-
lo aprovechando el auge del Baz-
tandarren Biltzarra.

El Dia de Navarra podria muy
bien reflejarse en el marco de su-
cesivos «Nafar Izkuntzaren Eguna».
El del domingo fue el primero;
organizado por la Diputacion Fo-
ra! y presidido por el diputado don
Jesus Ezponda, este dia del Eus-
kera logicamente ha de tener una
continuacion. Y bien podria abrir-
sa a la realidad entera de la pro-
vincia.

Ali i estuvieron, por ejemplo, los
representantes de la Ribera com-
penetrados con los de la Monta-
na. La hermandad que reino, la
alegria y ambiente creados y vi-
vidos por todos fueron el mayor
simbolo de la unidad del pueblo
navarro.

El «Nafar Izkuntzaren Eguna»
fue ante todo, mas que el dia de
las Ikastolas, el dia del Euskera
y de Navarra entera. Y Roncesva-
lles, con toda su carga historica
de siglos, fue el domingo el co-
razon de los mejores sentimien-
tos y vivencias de Navarra.

G. ECHANDI

(«Diario de Navarra»tik ekarria).

E U S K A L H E R R I K O L E I O A
«TOPAKETAK» IRUNEAN

loan berri den Ekainaren 26 etik
Uztai'.aren 4 eraino Nafarroako Hiri
Nagusian «Arte-Topaketak>» edo «Ar-
te-8ilgurak» ospatu ziren. Hauei
buruzko berri eta xehetasunak ber-
tako eta kanpoko periodlkuetan-
egunero azaldu ziran eta euskal-
dun guziek irakurri aha! zituzten
here garaian. Nik hemen «Topake-
tadn hauei buruzko aipamen batzuk
ateratzen ditut «Zeruko Argia»n de-
lako euskal agerkariatik artuak.

Luis de pablo eta Jose Luis
Alexanko izan dira «Arte-Bilgurak»
hauen zuzendari eta antolaitzaile-
rik nagusietetarik bi. «Zeruko Ar-
aia»n «Igeldo» izen ordezkoarekin
idazten duen batek Biiboko seme
den Luis de Pablo musikalariare-
kin elkarhizketa iakingarria azaldu
zuen. Elkarhizketa honen lerro ba-
tzuk gure «Principe de Viana» ager-
tzeko atera ditut.

—-Luis de Pablo bilbotarra dugu
jaiotzez. Zer moduzko arrera izan
diizu Bilbon?

—Benin baino gehiagofan gaine-
ra... Baina Biiboko kritska nere mu-
sika lanen eta nere pertsonaren
etsai amoi-ratu agertu da beti.

—Zergatik Topaketa hauek Iru-
nean?

—Topaketa hauek egiteko aukera
laguntza eskeini digun hiri bakarra
Iruha izan dalakoz.

—Ez ote Irunaren izena alferrik
ahotan artzea?

—Ba dlteke... Lehenago arrazoi
bat eman dizut lrunera zergatik
etorri geran esanaz... Orain Iru-

nean gaudelarik beste arrazoi bat
emango dizut. Hemen lanerako se-
riotasun haundia ikusi dugu. Topa-
keta hauek gertutzeko lanetan eta
jendearen erantzunean ageri den
seriotasuna. Euskal Herritik kanpo-
ra ez dugu honelako seriotasunik
arkitzen. Bestalde berriz hipersen-
sibilidade artistiko bat nabarmen-
tzen da hemen naiz eta azal latz
eta gogorrez kanpotik estalia egon.

—Zer eskeintzen diozute Euskal
Neman?

—Uste dut oso mesedegarri de-
la Euskal Herriarentzat alderdi gu-
zietako artistak Irunean biltzea.

Topaketa hauek Irunean astebete
batean ospatu ziran; denetaz ikusi
eta mintzatu zen; Arte klasetako
lanak ikusi, entzun, ikutu eta egin
ziran. Elkarhizketa, asarre hitzak,
biltzarrak, eta, eta izan ziran ere
bai, bano azkenean eta kontuan
arturik lehenbiziko aldiz antolatu-
rik zeudela Arteren onerako eta
gure Euskal Herriaren aurrerapene-
rako nik uste izan direla.

EUSKALTZAINDIAREN
BERRIAK

Gure Euskaltzaindiak Auritzeko
(Burgete erderaz) seme zintzo, me-
diku famatu eta euskal idazle tre-
be zenari omenaldi bat urrengo
udazkeneko irailaren 10 ean (biga-
rren igandean) eskeiniko dio.

Omenaldi honen programa hone-
lako moduan izanen da: Don Fer-
min Irigarai «Larreko» sortu zen
etxeko aurrekaldian oroitharri bat
jarriko da. Hiru hitzaidi emango
dira. Don Fermin Irigarai zenaren
bizitza mediku lanak eta euska! la-
nak aipatuz: Erkiaga, Laffitte eta
Labayert euskaltzain jaunak hitzai-
di hauek botatzeko izendatuak izan
dira.

Besta bertako Aiuntamentuare-
kin batera egingo da zergatik Bur-
geteko Herriko Etxekoeek nahi izan
bai dute lagundu bere «herriko
seme» maitearen omenaldia.

LIBURU BERRIA

Arantzazuko Edjtorialak «Luis de
Elizalde» Saillaren bigarren alea ar-

de-
co-

Izen honek ongi adierazten duen

bezala liburu honek errazki azal-
duak gainera euskerak dituen de-
klmazioaren tankera guziak dakarz-
kigu. Mota eta klase guzietako
ejenpluak laguntzen dute iaioki de-
klinazioaren erakakaskintza. Gure
Euskaltzaindiaren Buru den Aita Vi-
llasante da bere egilea. Eskatze-
kotan: Editorial Franciscana —Aran-
tzazu— baita ere liburu dendetan.
Balioa: 60 pezeta.

EUSKAL DISKO BERRIA

Inaki Beobideren ardurapean Xa-
bier Saldias bere lehen euskal dis-
koa atera berri du. Lau kantu dauz-
ka: «Euskara ialgi adi plazara»
«Aran zugatza» «Gazte jatorra izan
nahi dut» eta «Agurtua izan bedi
za!antza».

Edozeinek eskatu dezake: Inaki
Beobide jaunari - Ferrerias, 1 - San
Sebastian.

«EUSKERA» 1971 (1)
«Euskera»> delako hau Euskaltza-

indiaren agerkariaren izena da. Ur-
tean behin ateratzen da. «Euskera»
1971 numerua bere izenburuan ar-
g! adierazten dan bezala igazkoa
da; berandu bada ere azkenean
gure eskuetara eldu zaigu zorio-
nez.

Numeru honek 1969 urtean Eus-
kaltzaindia zortu zanetlkako urre-
-eztaien Biltzar berezien hitzaidi,
berri, agiri eta erabakiak jekartzen
dizkigu. Hontan berean euskera li-
terario batuaren aldeko Ian eta
agiriak agertzen dira iaio eta ar-
giki. Mami aundiko liburua da be-
reziki euskal idazleentzako. Orain-
go Buru den Aita Villasante'ren es-
ku, biotz, adimen eta arima suma-
tzen dira errezki baita Euskaltzain-
diaren sekretarioa den Yon San
Martin Eibarrekoak ere.

Dirudienez hemendik aurrean iru
hilabetean behin argitaratuko da.
Berri pozgarria izanen da denen-
tzako.

IKUSLE

—1971— Euskal-
tzandiaren Ian eta agiriak (Traba-
jos y actas de la Academia de la
Lengua Vasca. Bilbao (Ribera, 6).

"Aralar'ko Mikel saindua, Biar,
Lanik Babe Beldituko ote?"
Mikel Goi-aingeruaren arat-onatak, deus esan ote dezaioke gaur-

ko kristau sinismen argiko bati?
Esan nai da:
Mikel'en irudia jainkotzat jauretsi (adoratu) nahi ez duena-

rentzat, haren irudia jainko-aizunen berdineko jo nahi ez duena-
rentzat, ez ote dago beste biderik, beste kristau-irteerarik?

Azienden ernaritzeaz, eta ugaritzeaz LANDAKORIK ERE nahi
lukeanendako; uzta mugonez eta osoki Jasotzeaz KANPOKORIK
ERE nahi lukeanendako, Mikel'ek, esatekorik bai al du?

Gizakiak, biar, Izadia (Naturaleza) menderatu baleza, gure
Mikel saindua, lanik gabe gelditu beharra ote dugu?

Gezurrezko egitekoren batzu sortu beharko ote dizkio Turis-
moak, bere egungo joan-etorrien euskarri?

Gizaaurrerapenek, Mikel saindua baztertuko ote dignte biar,
aurrera eskatuko ez dizkioten MESE1>EEKIN batera?

Baroja'ren novela bateko industri-gizonak, diona, gerta ba-
ledi?

Zerura so egitetik atertuko dela, baidasaio nekazariari, ola-
-gizonen gisasara, ur-giltzak eskumendean ezarriko dituen ordutik.

Baroja'ren industrialak, nekazariari: «Miracielos» dasaio, arran-
diz beterik. Oin egoera estuan ikustekoa ote du bere burua, gure
Mikel maiteak?

Beste aide, zenbeit teologoen erasoa, ez zaio batere mese-
degarriago, Aralarkoari.

Aingerurik ez dela, bota ez digute ba, oraindik-orain!
Aizaro beltzek inguratu dute Aralar mendia.
Bai nai badu. Errealitate, ta sinbolu edo adierazpideak, lehe-

nengo INDAR berean BAIDIRAUTE.
Eta, aundiagoan ere.
Ikustekoa da, esate baterako, argi-uren sinbolismuak irabazi

duena gure kristaudian.
Mike Goi-aingeruak, besteak beste, sinbolu bezela ere iraba-

ziko duena, denboraren buruan, ikusgarria izanen da.
Goi-aingeru den aldetik, bete behar dituenaz landa, Mikel'ek,

sinbolu edo adierazpide bezela ere, aunitz du esatekorik. Jain-
koaren ARDURA edo Providencia adierazten du, batik-bat. Jainko-
-Aitaren «esku-begidun» etan gaudela.

Zenbeit aingeru izenek berek, hori adierazten dute.
"Gabirel" izenak, Jainko-indarra du berekin; "RafaeF'ek, Jain-

koak sendatzen du; "MikeP'ek: Nor Jainkoa aina?
Ispiritu bizkorrok, gizonen aide ari duten jardun-bide edo mi-

nisterioaren adierazpide da, Mikel Goi-aingeruaren irudia bera.
Ispiritu Sainduak, Mikel autatu du Euskal-Herrian ixuri nahi

dituen doai eta grazi batzuen urbide.
«VENI CREATOR SPIRITUS» goratzarreaz, Aralar'koari ongi eto-

rria ematea, bidezkoa da.
Ispiritu Sainduak, Lourdes'en, Lordako Andra Mari'ren bidez,

banatzen dituen graziak, emen, Euskal-Herrian, Mikel Goi-ainge-
ruaren urbidez, ixurtzen dituela esatea ausardi bada ere; ingu-
ruko zerbait esatea, oin zuzen-bidetik at ote legoke? «Mikel Ain-
gerua baita, Euskal-Herrirako Ispiritu Sainduak nahi duen besoa».

Eta Irudia, Ispirituak izkutuan ari dituen barne-eraginen sin-
bolu konkretua.
Torizkizue, Mikel'ek, bere visitakoan eragin dizkidan biotzondo
batzu.

PREMIN IXURKO

XENPELAR - SARIA
1972-garren urteko "Xenpelar-

-saria", Euskaltzaindiaren ardu-
rapean eta Centro de Atraccion
y Turismo-ren laguntzarekin
antolatu izan da, onarri auekin:

1) Iru sari izango dira iru
bertso-sail onenentzako: lenen-
goari, 12.000 pezeta; bigarrena-
ri, 8.000 pezeta; irugarrenari,
5.000 pezeta.

2) Bertso - saillak, azkeneko
"Xenpelar-saria" geroztik argi-
taratuak izango dira; 1971/VI/
iOgarrena geroztik alegia. Ber-
din da bertso-paperetan, egune-
rokcetan, asterokoetan, illero-
koetan edo beste edozein ager-
karitan argitaratuak izatea.

3) Bertso-saillak, erri-litera-
turaren maillekoak eta eskola-
koak izango dira.

1) Egilleak bGst ale zuzenbi-
de ontara bialduko ditu: Aca-
demia de la Lengua Vasca, Ri-
bera 6, Bilbao.

5) Epaileak, Euskaltzaindiak
aukeratuak izango dira.

6) Bertso-saillak, 1972 - n g o
Dagonillaren 15-garrena arte
bial ditezke; Abuztuko Ama Bir-
jifia arte, alegia.

7) Sariak Donostiko euskal
festetan banatuko dira, 1972-
-ngo Iraillaren erdi aldera ale-
gia.
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B E R T S O B E H R I A K
(Patxi Otxoki'k Jarriyak)

Bertso berriyak jartzera nua
guztizko borondatian,
milia beatzireun irurogei ta
zortzigarrengo urtian;
zer gertatu dan esan biar det
Intxaurrondo'ko partian,
nere barrena ez dago lasai
guziyak jakin artian.

— 2 —
Asarre xamar artu gaituzte
oso gorroto gogorrez,
geren etxetik ateratzeko
clesapiyoka egurrez;
andre ta gizon, zar eta gazte,
guziyak oien beldurrez,
illabetian famili asko
egondu gera negarrez.

— 3 —
Alare oiek segitzen zuten
beren gorroto txarrian,
makina aundi bat jartzen ziguten
geren etxien aurrian,
esanaz: «0rdu asko baho I en
ikusiko da lurrian!»
Zenbat naigabe pasa ditugun
geren baserri zarrian!

4
Emeretzi etxe bota dituzte
iliabeteren barruan,
famili askotan beidatu gabe
zer rniseriya daguan;
bizitzen ere etzegon errez
oiakuaren onduan,
baserriya ala utzi biarra
pena gaianta genduan.

Auxen da lana ezin arturik
biar dan pazientziya,
gure biyotza erdibitu da
etxia orla autsiya;
kaiian bizi biar degula
artua degu etsiya,
nik galdetutzen dedana au da:
Nun dago kontzientziya?

— 6 —
Gure denbora pasia degu
beti baratzan lanian,
eguneroko ogiyen billa
ain borondate onian;
uste ez genduen ekaitz gaizto bat
ganera etorri danian,
inundik ere anparo gabe
utzi gaituzte kaiian.

7
Abenduaren irua zan au,
Santa Barbara bezpera;
egun orretzaz bizi gerala
benere aztuko ez gera;
aita ere egun ortantxen juan zan
mundu ontatik bestera,
oi t'amairu urte ziran eunian
etxia bota ostera.

g
Ni naiz Otxoki deitzen nautena,
oia zan gure etxia,
neronen bistan egokitu zan
teiiatuak lur jotzia.
Ura ikusita nere barruak
posatu zuben trantzia!
Nere biyotzak dadukan penik
ezta posible kentzia!

g
Gu bezelaxe famili asko
dirade errukarriyak,
baserritikan bota gaituzte
ta kalera etorriyak;
batzuek dira amona zarrak.
beste batzuek elbarriyak:
oientzat ere iritxi dira
munduko egun gorriyak.

— 10 —
Jaiotzetikan oituak geunden
baserri zabal batian,
kanpo-laman jarraitu degu
juan diran zenbait urtian;
egun batetik bestera danok
sartu gaituzte lurpian,
orain kaiian bizi bearra
iau paretaren tartian!

-j ^

An utzi ditut aran-arbolak,
utzi ditut gereziyak,
an utzi ditut piko ta udare
sagar gez eta gaziyak;
nere biyotzan zain bana zuten
an dauden arbol guziyak,
nere barrena samindutzen du
orreia gaitzen utziyak.

— 12 —
Ara amabi bertso nun dauden
Patxi Otxokik jarriyak,
goratu nairik lurperatuta
utzi diran baserriyak,
gure zeiaitan gelditu diran
arboia maitagarriyak;
oraingo txandan puska goxorik
galdu du Euskalerriyak!

Patxi Otxoki

EUSKALTZAINDIKO
BATZARRA

Joan den Ekainaren 30 ean, arratsaldeko 4retan. Euskaltzaindiak bere
hileroko Batzarra egin zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren Jau-
regian.

Hona hemen Batzarrean erabilitako gaien mamia:
—Auritz'en, Irailaren 10 ean, «Larreko» euskal idazlearen omenez

berri eman zen. Jaun hau (Pablo Fermin Irigaray) hiri honetan jaio bait
zen, 1869 urtean eta Iruinean hil, 1949 ean. Jaialdia herriko Udalak
(Herriko Etxeak) eta Euskaltzaindiak antotatua izanen da. Goizeko 11
etan Meza Nagusia, Ondoren oroitarri bat agertzera emanen da eta
«Mutikoak» izeneko dantzari taldeak dantzatuko du, eta azkenik hiru
hitzaldi emanen dira Larrekoren oroitzapenetan.

Etxera diren liburuen berri eman zen. "Etor" editorialak liburu
hauek bidali ditu: Gorka Trintxerpe (Pedro Zabaleta), "Zorion baten
zainak"; eta Mikel Lasa, "Noveia Berria Ego-Amerikan". Gabriel Ares-
tik, "Flexiones verbales empleadas por P. Axnlar en su obra Gero";
Jean Haristchelhar-ek, "Une propietS souletine vers le mileu du XIX
eme siecle: Etchaunia".

—Euskaltzaindiaren hurrengo Batzarra Arantzazun Uztailaren 28 ean
egitea erabaki zen, eta ondoren aditz batzordekoek eta euskaltzain osoek
bilkura bereziak izango dituzte toki berean.

—Euskeraren irakaskintzan saiatzen diren Bizkaiko Ikastetxe eta
Eskolen zerrenda irakurri zen. Beroiei zorionak eta eskerrak ematen
zaizkie.

—Bigarren aldiz Alfabetatze Batzordearen Araudia batzarrera aur-
keztu da, egin zaizkien orrazketa batzuekin. Onartua iza-n zen.

Donostiako Ordezkaritzak prestatu duen zortzi urtera arteko es-
kola hiztegiaren hiru zati batzarrera aurkeztu ziren, eta hilabeteko epea
eman da, oharrak bialtzeko.

Alfonso Irigoien euskaltzainak bi txosten irakurri zituen: Bata,
jakin hitzak toki batzuetan duen ohitura esannahiaz; eta bestea, ja-
bearen deklinazio kasuaz.

XJdazken aldera emango dan Xenpelar Sariaz mintzatu zan Do-
nostiako Centro de Atraccion y Turismo-k eskeintzen ditu sariok: 12.000
pezetakoa lehenbizikoa, 8.000koa bigarrena, eta 5.000koa hirugarrena.

—Antonio Zabala euskaltzainak Bertsolari Txapelketak berriztatzeko
egiten ari den ahaleginen berri eman zuen.

—Jean Haritschelbar euskaltzainburu orde eta Bordeleko Unibertsi-
dadeko irakasleak, gomit egiten dio Euskaltzaindiari uda honetan Uni-
bertsidade hartan egingo diren ikastaroetara. Euskal Herria XIX men-
deko lehen erdian, izango da ikastaro hauen gala.

(Euskaltzaindiko Prensa Bulegoaren Agiria).

"Euskeraz egin
Euskeraz egiten ziela eriei, entzuna mien.

Euskera landuago baten atzetik, zerabile-
nik, hori ez, ez neklen.

Joan natzaio aurreko batean, gibela era-
kutsi behar diodala, ea zertan dudan.

Lan aunitz, miriku jauna —nik euskeraz—
Irripar ark.

Sartu nau, barrenak aztertzeko erabiltzen
duten tramankulu oietako batean.

Zelai ezarri nau, urrena. Orain nekeak.

Arnasik artzen baldin badut, alferrikako
lana. Atsik artu gabe, berrlz, ezin egon.

Sendagileak esanen omen, noiz ats har
noiz ez.

Eta, alako batean, EUSKERAZ, agindu dit:
«Aize artu, aize artu».

Geroago: «Geldi, geldi, geldi».

Orain, nik irripar. Barrena askatzeko «yo-
gak» omen duen indarra, du, sendagilearen
euskerak, nere barnea ematzeko.

Egia ere da, mirikuaren aize artzeko agin-
duak, nengoenetik, ots, tramankulu eskerga
haren atzaparretarik, urrunarazi nindula.

Mirikuarena, bestera no!a eman, bai-nuen
gogoeta!

Ona, nola emanen nuken: Ats har, ats
har, ats har. Gudari gisara.

—oOo—

Ondorean, beazun-xixku edo vesicula-bi-
liar deiakoaren gainean, altzairuzko bezela-
ko ukabil gisako burni bat, ipini zidan. Le-
hengo agindu berberak, berritu ere bai.

Oinazezko mingulina eragin zidan burdin
gogorrak. Zintzurrean ito ez, eta irtenbide-
rik eman izan ba-nio, nere mingulinak, oiar-
tzun eginen zion zure: «Geldi, geldi, geldi'-
ri», «Hei, hel, hel» ekin (Laguntza!! Auxi-
l io!!).

Ondarrean, eskuaz batera, azken agur
maitekorra ere, euskeraz eman zenidan.

Eskerrik asko, Dr. C.G.G., otxagabiar ja-
torra.

Bestelako lasaitasunean joanen zaizkizu
eri euskaldunak, beurenean egingo diezula
jakinki.

Laguntzaile duzun andereno lainoak, ika-
si-ikusiak, ukitu legunekoak, zera erantzun
zidan, meza euskeraz ematen nuela, esan
nionean: «jQue horror! Con lo bonito que
es el castellano».

Argiturik utzi nion, gaztelania, ez neu-
kala gutxiesteko denik gutiena. Cervantes'-
en hizkuntza, ederrenetako daukadala.

Baizik ere, AMA, emakumeetan ederrena
ta maitagarriena ez izanik ere, Nik aintzat
daukadan bezela, NEREA dudalako ain zu-
zenf euskera ere beste orrenbeste.

Ulertu NfNDUN, eta irriparrik maiteko-
rrenean bil-bil, ERE.

Orregatik, biotz-zimiko batekin atera nin-
tzanr nexkaren aurrean, EUSKERA, Europa-
ko hizkuntzarik ederrena aitortu ez nuelako.

Nola begiematen den ere, ba-da, jakina.

Sendagile yayoaren anderenoari esan ez
niona, esan gogo diet, euskal herriko ain-
beste, ta ainbeste alaba esker txarrekoei.

Beren izkera, deuseren irabazirik gabe,
leiotik kanpora botatzen dutenei.

Ala, irabazitarako jotzen ote dute, Luis
de Eleizalde, euskaltzainak, pintatzen duen
social-mailera IGOTZEA?

«EI desprecio a la lengua vasca y la ver-
giienza de usarla no se encuentra todavia,
por fortune, en nuestras aldeas; esos bajos

productos de la vanidad de «PARVENU», en
combinacion con la mas selecta imbecilidad
de espiritu, quedan reservados para ciertas
gentes de las villas, acosadas por el flatu-
lento afan de estar a tono con las clases
supuestas de buen tono. El aldeano vasco,
no; no esta tan degenerado como el tende-
ro enriquecido de las villas cuya chicuela,
que a ratos maya en francos, aspira a po~
liita de la CREME loca!».

Eleizalde jakintsuaren itzen gibeletik, be-
toz EUSKERAren edertasuna adierazten du-
ten beste jakintsu batenak.

Julien VINSON, frantsesarenak. Erderaz
eman beharko, frantses testorik ez baitut
eskumendean.

«Que el griego y el latin con lo perfec-
tos que son, aparecen ante el euskera, co-
roo minusculos enanos ante un hermoso gi-
qante». (La Iglesia y el euskera, 49, orr.,
oharkizunetan).

Griego-latineri eramaten diela euskerak?
Nano batzuk besterik ez direla oiek, euske-
ra tantaiaren ondoan?

Eta, griegoa ta latina, oinbesteinokoak al
dire bada?

Kentzeko ez dabiltza, bada?

Tantai omen dena, bota dugun erraztasu-
nez, nanoak ere bota izan ba-genitu!

Horrelakoentzat, bai al da erantzunkizu-
nik?

Ez. Geienez ere, jokaera horren isplika-
zioak bila ditzakegu, geuron kolkorako.

Uri, apain baino apainagoari, Baroja'k
egotzi ziona bera, egotz ere dezaiekegu es-
ker txarreko alaba euskaldunei.

«Un poeta (Victor Hugo) es poca cosa
para un concejal... \S\ al menos hubiese
sido gentilhombre de camara! iSi hubsese
tenido un pequeno tituio!»

(Museoko Victor Hugo'ren irudi bati
errautsa kentzeko, beso batzuk behar ziren.

Behar ere zen, beso oien lana saritzeko
sosa. Uri apain hortakoak, ezezkoa eman zio-
ten sosa-eskeari. Argatik, museo hura itxi-
tzera etorri zen).

Eleizalde'k, eta Baroja'k, moda-fenomenu-
aren barne-zioak, eman dizkigute.

Moda-fenomenua aztertzeaz, zulatzeaz
kanpo, ordea, zer beste poz-biderik arki ge-
nezake?

MINGULINARENA?

P. 1.
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Urteoro bezala aurten ere udara etorri delata, aide batetik bakantzak eta bestetik Iruiieko

Sanferminak, Uztaila eta Abuztuko hiletan bi "Principe de Viana" argitaratu beharrean bat ba-
karra argitara eman dugu. Oiturari jarraituz beraz honako numerua bi hilabetekoa da eta Abuz-
tuaren iehenengo egunetan zuen etxetara elduko zaizute.

Irakurke maite gehienek iakingo duzuten bezala, gure euskal "Principe de Vana" urtean amar
aldiz azaltzen da, hau da urte bakaitzean amar zentaki argitara ematen dira. Udarako aldian,
lehen esan dizutegnnez, bi iiilabeteko tartean numeru bat besterik ez da azaltzen; eta gero Egu-
berritako aldian, Azaro eta Abenduko hiletan, berriz ere bi hilabeteko zenbaki bakarra, bi nume-
ruen partez, argitara tzen da.

GAZTE LARRI ALDIA
[18 urte]

Nor naz ni Jauna? Nor naz?
Nor? Zer? eta zertako?
Burua austu arren,
enaz goartzen, Jainko.

Nor naz ni?
Hau lorra,

Auzpez naukazu, Jauna,
lander zure aurrean,
negar malkotan urtzen
ez-baitasun gorrean.

Malkotan
bustia
naukazu
guztia.
Malkotan...

Gora beraka nabil
ta zergaitik ez dakit,
Hara-hona nabile
neuk gura ezagaitik.

Ez dakit
zer nazan,
zer egin,
zer esan.
Ez dakit...

Zer dan ez dakidaia
jazten naz zorionez,
ta bereala barriz
goibeltasun ilunez.

Zergaitik
gaur alai
biar ez
etzi bai?
Zergaitik?

Asmo barriak, Jauna,
hartzen dodaz sarritan,
ta... barriro jausten naz
lengo oben zaharretan.

Zelan ez
honela
otzitu
odola?
Zelan ez?

Gartsu nabi! sarritan
edozertako gertu,
t'andik gitxira ezin
zutundutea lortu.

Zarpila
benetan
bizitza
neregan.
Zarpila...

Gaur gogoko iatana
biar ezin ikusi.
Grain «zeran» atzean
eta gero igesi.

Ez daukat
gurarik
ta nigan
usterik.
Ez daukat...

Barreka nago orain,
gero aldarte txarrez.
Gaur alai, danen lagun,
biar ilun, asarrez.

Aizorratz
dirudit,
zergaitik
ez dakit.
Aizorratz...

Atzo izar artean
ta gaur leizean behera.
Jauna, seme honegaz
ahaztu egin al zera?

Nun zagoz?
Jauna nun?
Zeruan?
Ain urrun?
Nun zagoz?

Orbel igertu bat naz
ez baitasun aizetan,
itxas apar arina

olatuen besotan.

Hau da hau
samina,
«Neu» izan
ezina.
Hau da hau...

Ez daukat batasunik,
aidean auts dirudit.
Enaz neure jaubea
ta ez dakit zergaitik.

Itaunak
bakarrik
erantzun
bagerik.
Itaunak...

Hau bakarte iluna,
ixiltasun mortua;
baso iturri bainintz
sasitzan agortua.

Bakarrik.
Gaidua.
Saminez.
Ahuldua.
Bakarrik.

Laguntza eske nago,
lorak ot'artean lez.
Zeuri laguntza eske,
bakea lortu nahiez.

Bakea
gura dot
ta pozik
ez daukot.
Bakea...

Baretu egidazu
itxaso asarre hau.
Arin, Jauna; besteia
bitsez iruntsiko nau.

Begira
naukazu.
Lagundu
eidazu.
Begira...

Lagun zakidaz, arren,
itxaroten naukazu.
Noragabe dagon hau
GIZON OSOTU zazu.

Zatoz, bai,
Jaun ona,
errukiz
nigana.
Zatoz, bai...

Jon Enbeita

" LIZARDI "
OLERKARIA

Zarautz'en (1896-4-18) jaioa izan
arren, Tolosa'n 1906'tik aurrera bizi
izana; ementxe il zitzaigun 1933-
3-12'an. Lege-lkasketak bukatu on-
dor en, Eizagirre'tar Pantzeske artu
zuen emaztetzat, 1923'an. Arrezke-
ro guztian, «Perot» lantegiko ardu-
radun izan zan. Euskaltzale porro-
katua, 1916'an asi zan idazten,
«Euzko-Deya» aldizkarian bere le-
nengo lanak argitara emanik.

Auxe dugu, ezpai barik, euskal
olerkigintzan bikain eta gorengo-
ena, liriku saillean beintzat. Bere
Biotz-begietan (Bilbao, 1932) oso
mardul, goxo ta jaikia agertzen zai-
gu, naiz idurimen-senez naiz biotz-
jardunez. Orixe zanak liburu oni

jarri zion itzaurrean, olerki bakoi-
izaren iritzia ondozka azaldu ta ge-
ro, onela dio: «Erabat esateko: bui-
koz, iduripenez, biotzondoz, agoxu-
riz, izkuntzaz, oso guzizkoa dugu
Lizardi. Euskera zar ezagungabeak
dun muna atereaz, Hrikarako auke-
rakoena dala garbi adierazi digu.
Ainbeste esangai, ainbeste itz doi
erabiftzen ditu; kirioz ta odolez jan-
tzia da; euskera erpineraiho landu
digu. Gurean orainarte ez du ki-
derik, nekez duke garaitzailerik».
Berrogei urte ia joanak dira, arrez-
kero; ta gaur ere berdin dihogu:
«Ez du kidekorik*. Itzez eta gura-
riz, bai; baino egitez...

Aren eriotz ostean «Euskaltza-
leak» bazkunaren ardurapean, aren
idatzi guztiak, edo guztiak, argita-
ratu ziran: Umezurtz Olerkiak (Do-
nosti, 1934) bertsoz, eta Itz lauz
(Donosti, 1934) solas askatuan.

Bere olerkietatik ona ahapaldi
bi, «Oia» deritzanetik artuta:

Neke-sendalaria,
buru-argitzallea,
tanaren saria...
Amestegi guria,
naigabien azkaia,
nagien nau si a.

Bitez agur nereak,
apalonduon beintzat,
guztiak zuretzat.
Ta «aita-gure» bat ere
biyoa, zu asmatu
zinduanarentzat.

O.

LUZIO AMURIZA IL DA!
Luzio il da, Luzio il da! Agorik

ago eta etxerik etxe zabaldu zan
Larri samingarri au. Bizkai guz-
tian; ez bakarrik Zornotzan, Etxa-
non edo Gorozikan.

Ekainaren 3'an jende pilloa batu
ginan Etxanon. Eleiza ganezka
egoan ta eleizpean be ainbat jente.
Bizkaikoak esan dot. Bana ez, Gi-
puzkoakoak be egon ziran. Eta
beste baztar askotakoak.

Gorpua Bilbotik ekarri eben eta
amabost meza-emollek eta erri
osoak artu eben eleizpean. Beste
ainbat abade jendearen artean.
Baina abade bat falta zan an: Xa-
bier, Luzioren semea, Zamoran es-
petxean dagona. Aita geixorik eu-
kala, semeak birritan, bakotxean
ordu erdi, ikusi eban eta beragaz
berbetan egon. Eta irugarrenez, se-
meak aita gorpu zala ikusi eban.

Uts ori bete naiez an gengozan
Luzioren ezagun, lagun eta errita-
rrak. Bere bertsoakaz eta ipuina-
kaz ainbat barre egindako lagunak,
negarrez. Nork egingo dauskuz ber-
tsoak oin? Nork kontau ipuin eta
histori parregarriak?

Luziok, samintasun aundiak ar-
tua izanarren, ezeukan garraztasu-
nik bere biotzean. Bizirik, bere in-
guruan euskaldun klase guztiak
batzen ziran, zarrak eta gazteak,
eskumakoak eta ezkerrekoak, Luzio
euskaldun jatorra zalako, iiiun ba-
zegon jatorrik. Eta bere eriotzan
orixe bera gertatu zan. Ilda be,
Luzio euskaltasuna dariola egoan.
Luzio euskalduna zan sustarrerai-
iio. Eta euskera maite eban. Esko-
la gitxiko baserritar bat izan arren,
nik neuk beintzat orduak emongo
neukez olako maisuagaz. Luziok
euskaltasuna erakusten ebalako.
Euskera landu eban. Ainbat bertso
irakurria eta ikasia... Erakutsi
ederra euskal arloan gabiltzanon-
tzat. Ba ete dago Etxanon, Goro-
zikan, Iburrin edo Zornotzan inor
Luziok itxi dauan utsunea bete-
tako? Bere eriotzak baten bat itxar-
tzen badaii bere bidetik; jarraitze-

ko, ezta izango gauza makala. Be-
re semeak, bere bidea jator jarrai-
tuko dabela itxaroten dogn, onar-
te lez.

Eta bertsolaria bertso batzukaa
agurtu gendun danok. Danon ize-
nean Lopategik iru bertso bota eba-
zan. Batzuri etxakien gustatu ber
tso bat. San Pedro'ri ezpatia es
katu, joan Zamorara eta iru-lau
belarri ebagiteko ango zaintzalle
ari, barman dagozanak askatzeko
esan eban bertsolariak. Luzio eza
gutu ezkero, niri deritxat, San Pe-
dro'ri egingo eutsala eskari ori
bape gorroto eta garraztasun ba
rik, humorerik onenagaz.

Agur, Luzio; eta zuk itxitako lo-
rra tza garraztasun eta gorroto ba-
rik jarraitu daigula. euskaldun
izanda, ez sasi-euskaldun edo bes-
te edozer izanda.

Iburri, Gorozika, Etxano,
i! yaku bertsolaria,
il da bai Luzio Amuriza;
agurra egiten noia:
Zuk itxi dozu emen guretzat
bide jator errikoia...
Bertsoak bota, Luzio, or; baina
nork bete zure tokia?

ARRIANDI

« GOIZNABAR »
Zer dezu? A. Onaindia'ren poesi-

-sorta, 242 orrialdekoa. 149 poema
dira guztiz. Era guztitakoak: Jain-
kozkoak, maitekoiak, aberkoiak, gu-
da aldikoak, gizatasunari buruz-
koak, eta beste. iGaztetan molda-
tuak dira, eta elerti-lanik ederre-
nak gaztetan egiten omen ditugu.

Egilleak ona: «Gazte-kimuak do-
zuz, orain ogetamar urte biribil-
duak; eta ez aiztu inoiz be, aro
bakotxak geuk biziaz dagigun edes-
ti-zatiak izten ditula zintzil, goize-
ko intztantak lora-ezpanetik ala-ala.
Poesi lanean bere barrua ustu bear
dau gizonak; baina ez dago baka-
rrik, bere antzeko asko dauz in-
guruan, eta inguruko orrein larri
ta egon-ezinak be aizatu bear ditu,
eurakin kezkatu ta larri-minduaz».

Orixe dezu olerki-liburu au, bere
eta erriaren kezka ta mina; baina
1929'tik 1950'ra artekoa. Garaia
joana dala-ta, ba leiteke, utsetik
asita aurrerantza doazanentzat, ain-
beste gora ez izatea. Guretzat, os-
tera, une artako pozak eta naiga-
beak bizi genduzanontzat, beti izan-
go dau olako gozotasun —edo ga-
rraztasun— berebizikoa. Edestiak
gainera, benetako edestiak, naiz
joana naiz oraina, giza-biotz zaus-
kada edo erri baten bizi naia bal-
din ba'da, beti dautso olakoari be-
giramen berezia.

Ona, «Goiznabar», olerki liburu
ederra zer urten edegirik, 145'ga-
rren orrialdean, adibidez, datorren
amalaukoa. Maitasuna kantatzen
dau. Maiz gerta oi dana: biotz bik
aikar maite dabe, baina ez dautsoe
alkarri ezer adierazten. Orrela bizi
dira urteetan, bear bada. Azkene-
nan, banandu bearra etortzean, kon-
turatzen zara nola maite zinduzan.

BERANDUEGI?

Gure maitasuna, biotzaren kimu,

lapur ainakoa yata begitantzen;
ez bat eta ez bi, uste ezik yatorku
eriotza bera lez dala gertatzen.

Maite dozun arek --ez zuk opa edu-
baietza leialki ez dautzu esaten;
ur dozun biotza, naiz luze bizitu,
ezta, ez, bertatik maitean igarten.

Ta zure ereguak aintzat ez arturik
epe txit aundia lauskitu ondoren,
dituzun saminak lepo-gaifi botarik
barriz bideaii bakarrik eltzean,
atarian leraz zaitu besarkatzen,
biotza daularik irakin betean.

X.
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PATXIKO TA KALISTA
Ondorengo bertsuok Xabier Amuriza'k eginak dira, orain amar urte.

Parregarriak. Eta gure euskalduntasunaren aiderdi eder bat, lengoa ta
oraingoa, agertzen dauskue. Baita euskai erriak nola parre egiten dauan
be. Andragizon batzuen eztabaidak eta arazoak azaltzen dauskuez, Pa-
txiko'k eta Kalista'k alkarri adarra jorik. Zirika ederrak, ardo-zale diran
andra-gizonentzat.

Etxano gainean dago Torreburu. Ta basetxe ontakoak, aita ta semeak,
bertsolari ditugu. Eta ez makalak. Oneik; naiz eta semearenak izan,
aitari jaso neutsozan magnetofoi baten. Aita onek, ots Luzio Amuriza'k
len osasun ona eukan, bertsuok abestu eustazanean batez be, abots
zolia eukan. Gaur, ostera, zoritxarrez, gaixorik daukagu. Onera bedi
barriro be, bertso-zale guztion pozerako, len lez ekin dagion bertso-
-kantari.

E. J. M.

Errosario deiari askok
erantzuten dautse gaur ez,
oitura ain samurrak ausiaz
berbaz ezpada egitez.
Onelako fameli geienak
tribunal biurtu direz;
bertan senarra nai emaztia
dira lapur ta bai juez,
alkarren kontu artzia dabe
errosarioaren trukez.

Senale txarra erretolikan
asten diranian biak;
eskaratzian zer pasatzen dan
konturatu dira beiak,
zaparradia sumau orduan
miauka doaz katuak,
konziertua zabaitzen dute
kortako (y) animaliak;
etxe aretan zer pasatzen dan
badaki auzo guztiak.

Patxi:

Komeni diran berbatxo batzuk
egin bear dauz, emazte,
lezinoi on bat bear dezula
ezin ukatu leiteke.
Aspaiditxuan ikusten zaitut
neurritik gora pasau-te;
azken aldian zeu egin zera
etxe onetan alkate,
baifia emengo prakadun neu naz
beintzat bizi nazen arte.

Kalis:

Nire aurretik zeu zagoz, senar,
lezino on baten bearrez;
errenditzia zeuri nai dozu
txakurrak uzabari lez,
zure azpian bizitekotan
ez nintzan ezkondu ni, ez;
kriedatzat artuta naukazu,
baifia or oker zabiltzez;
alkate ezpada, zu beste beti,
beintzat neu bizi nazenez.

Patxi:

Biok orretan bardin bagera
ara niregan dudia,
zelan arraio ete gagozan
ni argal ta zu lodia;
ezkondu gintzazanetik ona
loditu zara arroia:
zeure neurrian gizentzen bozu
kortan daguan txarria,
ardura barik izango degu
urte guztiko urdeia.

Kalis:

Loditasuna ta argaltasuna
eztagoz geure aldetik,
danok daukagu diferentzia;
guztiok bardin izanaitik
lodi banago, nundik ibilli
ondo dakialako nik,
ze zuk onarte emonikuaz
oingo il nintzan goserik.

Patxi:

Ai, sorgin, lapur!, arrapau zaitut
tranpan zeuk ez dakizula,
zeure agotik autortu dezu
pekataria zerala;
jan edanian zabiltz orduan
senarra kanpotik dala,
bestea berriz oindiho dinok
nigaitik gose zintzala;

berez ur(tu)tzen ete da orduan
nik dakartzudan jornala?

Kalis:

Ezkondu ginanian eleizan
egin gendun kontratia,
bion gauzetan biok daukula
lege bardinez partia.
Agaitik neuri toketan jata
zeure jornalen erdia;
etxera orduko gaztetan bozu
tabernan zeure partia,
neurria dala dino legiak
osorik beste zatia.

Patxi:

Baserri baterako zara zu
lar listatxua, Kalista,
senarrarenak erdibiturik
zeurea osoan gorde-ta.
Ardo zalia neuri nazala,
zeu berriz amorratuta
moxkor aldiko golpiakin zauz
ipurdia mallatuta:
satorren billa zuk ere ez dozu
surra piper gorrituta.

Kails:

Zeu be etzara aingeru eta
ez ein ainbeste zarata;
nik surra gorri, baifia zuk prakak
atzeko aldetik bustita.
Bart kalian zer ibili zendun
enteratu da Kalista,
kalean zear ibil zinala
prakak aldrebes jantzita,
eta jakina larri batian
biar bat aurreratuta.

Auxe da matrimonio bikaina
Kalista eta Patxiko;
zenek igarri bion artean
zein ete dan moxkorrago.
Parrokuari agindu dautse
—au dala bai arritzeko—
euren entierru egunian
mesedez ez aztutzeko
uretan barik ardautan ondo
ixepoa bustitzeko.

X. Amuriza

«MUTIL KOXKOR BAT» DONUZ

Berrogetamar urte dirala
ezkondu ziran gazte bi:
LI ona'tar Juan mutil maratz ta
Torrontegi'tar Nikasi.
Sollube maldan Atxeta datza,
etxe zuri, maite-kabi,
seme-alabaz aberasteko
ugaria dan arrobi;
neke ta pozak santututeko
auxe izan lake karabi.

Aurten maiatan, Asensiotan,
Gernika'n, Deun Klara'nean,
eztaietako urrezko urtea
ospatu dabe pozetan.
«Eman da zabal bere frutuak
sencli onek dauz rnunduan».
Sohez ezihak gogoz alkartu
dira guztiak jai ontan
Joungoikoari eskartu guraz
ainbeste maite-egihetan.

Semetan biak guztientzako
esanik alkar-mezia,
Esteban Aitak, zarrena dan lez,
egin eban itzaldia.
Txandaka gem, danen artean,
Jainko-erri eskaria.
Guztiak artuz biotz garbitan
Jesus Bera JANARIA;

goi ta bekoak, ta urrihekoak
alkartzeko mai-eztia.

Bertan egozan Juan, Nikasi,
iau alaba, seme bigaz:
Klaratarretan bertan Begona
bizi dana urteokaz.
Antxe Begona, Josefindarra,
Deusto'n biziz gexoakaz;
Nikolas a ta Maria Lurdes
umetxu ta senarrakaz.
An semeak be, Karmeldar biak,
Esteban Pedro Mari'gaz.

Gorputzez urrun dagoz beste iru,
gogoz baha bat egihik;
Valparaiso'n dogu Jesusa
lengusin bataz joanik.
Arnedo'n be bi, Joxepa bata
ta Teresa alkarturik.
Iru aiztaok Gernika'n bertan,
Asis'ko Klara'k deiturik,
beti-betiko geratu ziran
Jesus'en ezkon zih-zihik.

Mezatik gero poz eta algara
ba-zan bazkaitan t'ostean.
Juan'ek pozez emazteari
ago betean ihotsan:
—Eneban uste, Nikasi maite,
onan gihala ezkontzan.

—Bai, senar ona, Jaunak lagundu
egin dausku ben benetan.
Biok be zintzo jokatu dogu
aldatzaz gora ta beran.
An egozanak b'euken kolkoan
esan bearrak ugari.
Lenen eta bein entzun aditsu
Aita Pedro Maria'ri:
«Eskerrak, ene Jaungoikoari
ta neure gurasoeri;
euren laguntzaz Afrika'n nabil
poz-pozik mixiofari.
Kristautu nintzan Larrauri'n eta
kristautu nai dot Marawi.

Esteban Aba ezin ixildu
gurasoen jai onetan.
Mixiolari dan anaiari
on el a jarraitu eutsan:
«Afrika'n zabiz, anai maitea,
paganoak bautizetan;
ni baha mutil aldra ederraz
Karmeldarren ikastolan,
mixiolari izango diran
Zornotza'ko mintegian.

Mingaha zoli ba-ebillan be
ba-zan zerbait geiagorik:
orpo, beatzak bizkortu guraz
puntapioak egihik,
agertu eben abildadea
autsak ondo astindurik.
Zarrak geiago dira oindiho
dantzan arrimo bagarik.
Juan, Nikasi etziran egon
ixil ta geldi jarririk.

Gauza asko dira gomutagarri
maitez bizi diranentzat:
Larra, Larrauri ta Gernika be
Juan ta Nikasi'rentzat.
Larran seme bi, biak Karmeldar
Amari emon semetzat.
Lau alabatxo Klara'k Gernika'n
artu eutsezan beretzat.
Larrauri'n baha bederatziak
bateoz Goikoarentzat.

Jarrai ba jarrai urte askotan
Jaungoikoaren bakean.
Norbere bizimodua bai da
arrobi baten antzean:
atxurkada bat, zirria naiko,
bata besteren ostean,
urre ta pitxiz aberasteko
Jaungoikoaren aurrean.
Onetarako maitez jarraitu
bateoko arillean.

D. A.

BERTSO PAFERAZ
Gaur baserrian leiduten dira

tebeo eta nobelak,
bertsolariak direalako

esk.ribitzeko epelak;
len bertsoakaz saltzen zirean

pipa ta neurri-kordelak:
nik olangoik eztaukat, baina

ba-dodaz bertso papelak.

Bertsolariak biotza eta
burua argi baditu,

nobelak baino egi obeak
bertso tan esaten ditu;

kantari inoz entzuten bozu,
gogo onagaz aditu,

ia paperik saltzen badauko,
artu barik ez gelditu.

Estudioak egiten ditu
gizon andi ta aldunak;

ori barik be baditu andiak
gure erri zar kutunak:

bertsolariai entzun gurarik
dagoz gure jakitunak,

sarri esaten dituelako
liburuak ez ditunak.

Lenengotatik esaten noia,
erosle, zeuk dakizuna

mnndua txarto dagola eta
txarrago etorkizuna:

jakituriak andiak dira,
urria argitasuna,

jainkokeriak egin gurean
galdu da gizontasuna.

Jakituria gauza ederra
baldin badago zentzuna,

baina ezpadago, askozaz obe
jakituririk eztuna;

gauz onak egin al izan eta
txarrak egiten dituna

zoritxarrean gizon ori da
zentzun bako jakituna.

Gerraterako armak probatzen
dabiz milloiak erretan

eta gizonak goseak ilten
munduaren bazterretan,

urrengo gerran jarriko dabe
lur guztia su-garretan:

orra or zer dan jakituria,
ba'dago esku txarretan.

Gizonarentzat tamalgarria
bide txarra artutea,

eta txarrago ori jakinda
bertatik jarraitutea;

gizon bidean auxe daukagu
benetako birtutea,

jakituri ta al izateak
onera biurtutea.

Andiak bere gogortzezpaitu
zintzotasunen esiak,

argi andirik ezteutso egingo
jakin ta irabaziak;

bada gizona argitzezpadau
Jaungoikoaren graziak,

San Inaziok esan eban lez:
zer balio dau biziak?

Aita Santuak prestatu eban
Batzar Ekumenikoa.

Agintariak noz dabe egingo
bakean alderdikoa

Anai artean naste barik be
badago traba naikoa,

bear dan legez maitatuteko
Jauna ta lagun urkoa.

Itargira be egina dogu
orain joan da etorri;

gauz ori zeiiiek lenago egin
ebiltzan zuri ta gorri;

arrokeri ta fanfarroikeri
botatzen deutsez alkarri,

baina zarrentzat gaztetasunik
inok ezin dau ekarri.

Gizonarentzat jarrita dagoz
munduan amar agindu

ta orreik zuzen betetuteko
Jaunak ein zun adimendu;

txakurrak bere gizonak baino
zintzoago betetzen du:

lotsagarria gizonarentzat
txakurraz ezin bardindu.

Mundu au dogu gizonarentzat
atsekabe ta samina,

baina apur bat onduko geunke
alkar maiteak ba'giiia;

nai dana euki, nai dana egin,
ezin lortu atsegina:

bakarrik da ez damutzekoa
alkarri ondo egina.

Mundu oneri ondo begitu
etorreratik asita,

billos-billosik egiten jako
asierako bisita,

ta gero barriz nai eta bizi
urregorriaz jantzita,

urteierea egin bear da
guztia bertan itxita.

Bake santuan jagon gaizala
Jaungoiko alguztidunak;

auxe da gauza eskatzen dauna
gizon borondatedunak.

Gerratan alkar il barik bere
kontauak dira egunak,

il ta juzgatu egin gaizala
bizia emon deuskunak.

Bat edo bestek esango dabe
oba banengo ixilik.

Danari parka eskatzen deutse
gaur Pujana'tar Basilik.

Etxe bat dauko bosgarrenean
Bilboko kale Tivolik:

antxe nozue danok artzeko
ate ta beso zabalik.

B. Pujana
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NABARRA
Itz onetxen iturburua nun ote

dagon bitla gabiltz. «La etimologfa
de Navarra sigue siendo un miste-
rio. Ninguna die las hipotesis hasta
ahora formuladas resisten el ana-
lisis de la critica. Y a la luz de
las fuentes, ni siquiera es seguro
el tradicional entronque del topo-
nimo con la lengua vasca». (Joa-
quin Arbeloa: Origenes del Reino
de Navarra. Volumen II, pag. 241).

Moret (Anales, pag. 3-4) eta Oi-
henart (Notitia utriusque Vasco-
niae, pag. 74) naiz bat, naiz ber-
tzea, Nava, itz eskualduna ustez
den, itz ortan nai dute ikusi Na-
varren iturburua edo etimologia.

Campionek berriz, Nabarra, leku-
-izentako bezala iotzen du, eta aren-
zat gizonek artu bide zuten leku-
ko izena.

Gu ez gaude oriekin; guretzat:
Nava, ezta eskual itza; Nabarra
bera bai, itz garbia gafiera; gure-
tzat, gizonek eman zioten izena lu-
rraldeari.

Eskuaierriak len, ez zuen ize-
nik, ez zezaken izendu bere bai-
tatik behinipein; bascones, deitzen
gaituzten erdaldunek eta ezdakigu,
bearbada eztugu sekulan ikasiko
zertaz.

Aliketa V edo VI eunkada bi-
tarte, gure aberriak ez zuen nor
tasunik, ez bai genuen oraindik,
gaur deitzen den gizadi ala socie-
dad ori ezagutzen; obe ez bage-
nuen beinere ezagutu izan.

Gaurkoz naikoa genuke egizta-
tzea: Nabarra, itz eskualdun garbia
dugula; Nava, ez dela gurea baizik
erdal itza.

Guazen iztegietara: Lopez-Mendi-
zabal. Diccionario Vasco Espanol;
orri 306: NABAR. Pardo, abigarra-
do, disoluto, deshonesto, reja de
arado, surco de arado.

Pierre Lhante: Dictinaire Basque*
Frartcais; orri, 762.

NABAR II (H).—1.- Multicolore,
bigarre, tachete. Picarert luma na-
barra, le plumage bigarre die pie.
Goiznabar (A) matinee rougeatre.
Arrinabar (A) jaspe et toute pie-
rre grisaire. 2.° gris, cendre, sale.
Bada igeltsu zuria eta nabarra (Du-
voisin) il y a le platre gris. 3 / au
fig. S. zalg. hypocrite. Gizon na-
barra, urt horn me a plusiers visa-
ges. 4.° S. zalg. de coleur. Athorra
nabarra, chemise de culeur. 5.°
s'aplique a I'entree de la nuit ou
les coleurs comencent a se con-
fondre. llhun mabarra (S) (Fx)
crepuscule. 6.° accidente, detourne.
Bide nabarrez ibili naiz, j'ai mar-
che par cherrrin de traverse, de
pasage. 7.° en passant. Zure me-
zua bidenabar eginen dut, je feral
votre comission en passant. 8." au
fig. trompeur, dissimule, perfide.
9.° au fig. sale, deshonnette. Gu-
thizia nabarrak, envies impures.

Nabarreri N (A) variole; naba-
rreridun (H), varioleux, qui a la pi-
cote. SYN. baztangadun.

Guazen Nava ikustera. Iztegi geie-
netan, denetan ezpada, irakor di-
teke: «Nava: Del vasco, tierra lia-

na cercada de montafias. En Cas-
tilla: Llanuras no exentas de vege-
tacion herbacea, proximas a pas-
tos y puertos».

Ezpasa iztegiak onartzen du Na-
va eskualdun bezala eta dionez
omen dira Espanan 80 bano geiago
erri, nava naiz navas, berekin da-
ramatenak.

Justus Perthes. Atlas portatil de
Espana y Portugal. Tercera edicion,
1938, ikus ditezke zenbait:

Orra: Nava, rio (a Duero); Na-
va, La Puebla (Badajoz), Nava, La
Puebla (Huelva); Nava, rio (a Al-
hama); Nava, laguna (Palencia);
Nava de Paredes (Palertcia); San
Bartolome de la Nava (Asturias);
Navacerrada, pueblo y puerto; Na-
vaconcejo (Caceres); Nava de
Abajo y Nava de Arriba (Albace-
te); Nava de la Asuncion, Naval-
manzano (Segovia); Nava del Cam-
po; Nava del Rey (Valladolid); Na-
va de Romalillo (Toledo); Nava de
Rca (Burgos); Navahermosa (Tole-
do); Navalcarnero (Madrid); Naval
(Huesca); Navalcaballo (Soria); Na-
valcon (Toledo); Navalinoralejo
(Toledo); Navalmoralejo y Naval-
villar (Caceres); Navalmoral (Avi-
la); Navalperal de Pinares (Avila).

Ez da agertzen Navas de Tolo-
sa; ikus dezake irakurleak denak
Eskual-erritik landara daudela.

Ondotik egingo ditugu al guziak
agertzeko nola nabarra izen erde-
nukor au geronek asmatua izan
arren geregain artu genuen; edes-
tiak izaten baititu bere itzulipur-
diak.

Orduan gefta diteke ager dedin
nolakoak ginen eskualdunok aspal-
diz eta ikusiko degu orai uste ez
bezalakoak ginala eta nondik eta
nola etorri ziren gure gaitzak.

N. I.

BERTSOLARI TXIKIARENA
Ikusten duzu goizean...
Donua:

Gaztetxo zara etxean,
azkena zeure bidean,
maite zaitut biotzean;
bertsolaritxo irri-partsua,
baifia ez esan astean
sartu ez dedin lotsean,
ez esan itz ixillean,
dardaraz baizen otsean.

Ozt-oztan diiio itz batxoa,
beti eder dau txioa,
zabaldnz bere agoa;
zalu bizkorra dogu Mikelno,
baserritar mutikoa,
bertsolari txit uyaioa,
itxaropenez osoa
gure erriko potoloa.

Danak txaloka gaukazuz
begiak oso zabalduz,
eskuak bizi zartatuz;
zure eztarri leun, gazte zolia
gaiiiez dozu gure enda-suz,
barruko deia galdatuz,
biotz-muina oinazetuz,
arriak bere zirkinduz.

Oi, koplakari galanta!
goiz-arratsero pertxeta!,
izan kantatzeko beta;
eusko endaren kantari ezti,
ez ixildu, zuk ein txinta;
euskal mintzoa zuk maita,
geure odola dogu-ta:
euskal odola zuk kanta!!

Ignazio, euskaldun deuna, zmtzat mtol
tertsotan gure omena

Zure eguna, gure Ignazio,
Uztak du azken egunian.
Bertso batzuek jarri nai ditut
gure Euskara itzkuntzian.

Nazioz zinan Espain lurreko
aundizkietako frutua,
Kantabri puska, Loiola etxian
mundu ontara sortua.

Gazte zinala erregiaren
jauregian bizitua.
Geroztik berriz, gudaritzari
gogo aundiz jarraitua.

Irun'aldeko gudaket'artan
gogorki eritu zinduten.
Denbor luzian etzanda oian
egona zinan sendatzen.

Bitarte ortan leitu ta leitu,
etzinan erraz aspertzen.
Kristo eta Santu'en ejenplu onez
zinan gorano betetzen.

Zenen burutik bildurik ziran
zu zeunden ostatu artan
ainbeste libru, Santu bizitzak,
ta gero zure eskuetan?

Jainkua zebilien, dudarik gabe
bere asmo gordietan.
Jarri nai zindun aundi izateko
bide berezi batzuetan.

Ta jungo zinan aien atzetik
beren pausuari segitzen,
mundu ontako utskeri denak
bazterturikan utzitzen.

Montserrat'era io zan gero
arturik aruntz bidia.
Ama Birgina'en aldare aurrian
utzi zun lengo izatia.

Lenengo lana, kendu soneko
jantzi guri ta aberatsak.
Eman zizkion pobre bateri,
ta berak jantzirik latzak.

Urte oso bat antxe pasa zun
penitenzi aundietan.
Baraubak ziran izugarriak
eta loturik katetan.

Urte orretan ikusi zitun
ainbat zeruko argiak.
Gauz aundietaz egin zan jabe
ta ziran arrigarriak.

Esaterano: Ezbalirake
Itz santuak idatzita,
Manresa aldian gertatu ziran
mirariak ikusita.

Egun aietan (eskolik etzun)
Ejerzizioko librua
Ignazio onetxek idatzia zun,
ta Erroman gero epaitua.

Danentzat ona, probetxagarri
zala artxen aitortua.
Kristau erriak safbaziorako
biotzez askok artua.

Mutili koskorrez inguraturik
ekin zion gogorkiro
Latin ta beste ikas gaiari,
!en bano len ikasteko.

egun aietan gezurren aurka
erakutsiz bide ona,

Ignazio'ren sendi berri au
jaio zaia ortarako,
Lutero'rekin beste erejiak
lur azpian ondatzeko,

Asieratik artu zun Ian bat
kristau arteko onena:
beroturazi danen biotzak
zuzenduaz Jainkuagana.

Eiiz barruak edertu denak;
zuzen Dotrina erakutsi
zabaldu danian sermoi bitartez
azi garbi ta ona beti.

Sakramentuak sarri artzeko
indar aundia artu zuten,
ta gauz abekin onur'aundiak
egiz jasotzen zituzten.

Ideki zitun toki askotan
gaztientzat bill lekuak
jolas'artian ta ikas gaietan
izatiagatik obiak.

Estudiotan aritu gatik,
baita denbora berian
besteren onaz kezkatutzen zan
ta zegon beti ganian.

Ume zurtza'entzat etxek jasotzen,
berdin beste gaztetxuentzat
ikas zezaten kristau bidia,
saiatutzen zan arretaz.

Paris uria, Lutezia eskolan
zeuden ainbat lagunetik,
bedetzi gazte argienetik
bilduak zitun atzetik.

Noizbait norbaitek entzuna zion
aritu za!a esaten;
«Naiago zula, askoz naiago
arras bat zekan bitarten,

Teologia sakon gaietan
aurreratu ziranetik.
Zerbait baziran lanian asteko,
ta jun ziran bide ortatik.

Antxen jarri zun Martin mendin
Orden berri zimendua,
ta gero Erroman bukatu ondoren
zun ezautzeko agertua.

ianari eraso, berari eragin
Jaungoiko eta projimu aide,
bere arima galtzeko arriskuan
noiz nai, nun nai egon arren,

bat batea ill ta^ beste gabe
zorionera sartu bano»
ainbat maitia zitun bi abek
biotza sututzerano!

Jakinak ziran iru botuari
laugarrena erantsia:
Misiotako Aita Santu'en
aginduari obeitzia.

Diabmen kontra bazun agintia,
t'au zuten etsai gogorra.
bantu onetxen birtute aundiak,
ziran aientzat zigorra.

Paulo Aita Deun irugarrenak
ontzat lenbizi artu zun.
Geroztik beste Aita Santuak.
Berekin indarra bazun.

Azkenik urtek beti lanian
ongi bete zitunian,
besarkatu zan Jaungoikuarekin
ta dago zeru goian.

Eliz Batzarrak ontzat arturik
Tridentino zala Bazkun,
geigo ta geigo indartua zan;
mundu guztian ezagun.

Gregorio amabost garrena berak
azterturik mirariak,
ta Eliza argitzen zutela aift ongi,
kanta zizkion gloriak.

Egun batian bialdua zun
bezela Indi aldetara
Franzisko, gero bidaldu zitun
mundu lau bazterretara,

Gaurko egunian, gure Ignazio,
sarturik gaude otztasunian.
Ez dugu maite gure Jaungoikua.
Utzi dugu bazterrian.

ereje eta gezur danari
gogor guda egitera,
ainbeste lagun, langille onak
azi ona ereitera.

Lagun arkua gure burua
bezela ongi maitatzen,
atzera gabiltz, oso atzera,
ta ez da ortik zeruratzen.

Ain sendo ta ongi egina zuten
eten gabe beren lana,
danen opinio ta iritzia zan,
baita Aita Santu'ena,

beste denbortan gizon santuak
scrtuak ziran bezela,

Erruki zaite, gure Ignazio,
Euskal erri mastegiaz.
Zuzendu gure biotz ta naiak.
Argitu gure itxumenak.

JOAKIN ALDABE

1 I I

Rmitintu ziren sa laMo
Iragan den maiatzean, Bergaran, herri honeta-

ko «Juventudes Parroquiales»-ek antolatua, «fus-
kal Liburu eta Disken Feria» egin zen, eta anto-
latzaileek 1971garren urtean argitaratu zen saiake-
rozko libururik hoberena saritzea erabaki zuten.
Liburua, naiz euskaraz edo naiz erdaraz idatzia
eta egiiea Euskal Herrian sortua edo bertan bizi
dena (liburua 1971an lehen aldiz argitaratua).

Jarri zuten epai-mahainak, maioriaz, Joxe Azur-
mendiren HIZKUNTZA, ETNIA ETA MARXISMOA
izeneko liburuari eman zion lehen saria.

Honetarako hautatu ziren liburuen artean zeu-
den beste hauek: I. Sarasolaren Euskal Literatu-
raren Historia, G. Ansoiaren Euskal Herriko Eko-
nomiaz (1955-1967), Gaur S.C.!.-en Euskara gaur,
Gotzon M. Garateren Marxen marxismoa, zenbait
egileren artean eginiko Kultura eta Fedea, Lasa-
lletarren Euskal Kulturaren Historia, Joxe Lasaren
Euskalerria eta Ikastola, eta abar, euskarazkoeta-
tik; A. Lafarga-ren Aportacion a la Historia Social
y Politica de Vizcaya (s. XVI a XIX), J. Caro Ba-

M a n i s i a " saritoa, 1971an
libururik hoberem bezala

roja-ren Inquisicion, brujeria, criptojudaismo, J. M.
Lakarra-ren Estudios de Historia de Navarra, P.
Montoya-ren La intervencion del clero vasco en
las contiendas civiles (1820-23), A. Manarikua-ren
Historiografia de Vizcaya descle Lope Garcia de
Salazar a Labayru, A. Irigaray-ren Noticias y vie-
jos textos de la «Lingua Navarrorum», M. Pel ay
Orozco-ren La Encrucijada, eta abar, erdarazko-
etatik.

Epai-mahaina osatzen zuten jaunak: J. Harits-
chelhar, X. Kintana, M. Lasa, L. Mitxelena, J. San
Martin eta C. Santamaria.

Agerian dago, azken urte hauetan, gure he-
rrian euskaraz egiten diren liburuak ez diotela
erdarazkoeri zorrik, ez ontasunean eta ez ugari-
tasunean. Abantaila handia egin dute euskarazko
argitalpenak, bereziki saiakera gaietan.

Zorionak! Joxe Azurmendi idazle trebe eta ja-
kitunari. Hizkuntza, etnia eta, marxismoa delako
liburu hau Baionako «Euskal Elkargoa»k argitara
emana da. Jaso duen saria, zilarrezko plaka bat.
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BAZTAN

BESTAK

Arizkundarrek beren herriko bes-
teak ospatu dituzte. San Juan egu-
nean Meza Nausia eta elizkizuna-
ren ondoren mutil-dantza ederrak.
Zenbait ikusgarri ere ukan dituzte,
pilota partidak, iasterketak eta bai
«Tiro al Plato» delako yosteta ere.
Plazan naiko sonua eta iende aunitz
batez ere igandean (25 ean).

—oOo—

Erratzuarrek eta Doneztebarrek
ere egin dituzte beren bestak San-
pedroak Ongi ospatuaz. Bi herri-
etan pilota partidak eta beste ikus-
garri zenbait erakutsi dituzte eta
beti bezala sonu auserki plazan.

San Pedro egunean Donezteben
dantzarien Sariketa bat egin zuten.
Fandango eta Arin-Arin zenek ho-
beki dantza. Nor-gehiagoka hontan
bederatzi bikote ari izanak dira,
lau aundienetakoak eta bortz txi-
kienetakoak. Juradoko jaunen era-
bakia holaxe:

Aundietan: Irabaztaleak, Etxarri-
-Fernandez. Txikienetan: Irabazta-
ileak, Ugalde-Esnaola.

Dantzak aipatu ditugularik erran
behar dugu ere, Arizkun-go Mutil-
dantzariak ari beharrak direla, Iru-
'nen uztailaren 8-an, Donibane-Lo-
•;hitzun-en Abuztuaren 13-an eta Do-
nostian Iraiilaren 4-ean. Badirudi
;Baztan-go dantza fama aundia har-
itzen ari dela eta euskal dantzak
'maite dutenen artean baduela arra-
kasta. Denek nahi dute gure mu-
iti!-dantza ongi ezagutu iturburutik
ateratako ur garbia atsegin aundi-
arekin dastatzeko. Arizkundarrek
erakutsiko dituzte: Muxikoak, Te-
llarin, Sagar-dantza eta Baztan-go
Zortzikoa. Eta erran dezagun egi
bat, Mutil-Dantza, izenak berak gar-
bi aski adierazten duena, mutilen
dantza da eta ez neskatxena.

Gure ohiturak eta dantza jato-
rrak ongi zaintzekotan berek dauka-
ten nortasunari begiratu.

1. IZETA

GOIZUETA

HERRIKO AURRERAPENAK

ko beste berri bat Hospital on-
doan; bi herriko plazan bertan.

Eliz Parrokia ere ari dira gure
bi apezek barrengo laureun ta gei-
ago urtean morteropean zauden
arri ederrak «kiski ta kaska» ez-
ker ta eskuin beren malluekin ioka
bistara azaltzen. Nor edo nor noi-
zean behin laguntzera ioten zaiote
baino ez behar ainbat, gutxizko
nik uste.

Asko eskatzera ote litzake, be-
ren eguneko jornala irabazi ta arra-
tsaldeko iruetan herrira allegatzen
diran gazte hoieri, ordu pare bat
Elizan ioatera laguntzera?

—oOo—

Herriko andereho edo neskatx
Berroeta Maite Nafarroko Diputa-
zioak saritua izandu da amar milla
pezetakin eta Diploma eder bate-
kin, bere etxea Elizari bezala pa-
reta zahar guziak mallukazoka mor-
teroa kendu ta bistara arri urdin
ederrak agertuta, oso ederki apain-
du duelako.

Badaude oraindik beste bizpairu
ejenplo hori segituko baluteke sa-
rituko lirakenak.

—oOo—

Aurreko aldian esan nizuten no-
la karretera eder berria egin dan
Artikutz aldera. Orain bukatu dute
bestea «Aitasemegi» auzora. Men-
di zale zeratenak etorri aurtengo
udaran lasai zeren zekotearekin
eguna pasatzera: bidean baduzute
iturri ederra ur preskoa eta ga-
raiez arrapatzen bada «min bizia»
ere sendatzen duena: Saindun Itu-
rria deitzen zaio. Bere inguruan bi
armall Aiton Amonak eta bista
ikusgarriak naiz Napar aldera nol.a
Gipuzkoara. Erne dijoanak arrapatu-
ko ditu bidean: ontho, perretxiko
eta marrubi ederrak.

ERROMAKO BIAJEA

URDIAIN

Badirudi iendeak gogoz artu du-
ela herria apaintzera ta azitzera.
Bada bi etxe, bat baino beste ede-
rragoak, egin dizkiguten herrian sa-
rreran Arratibel anaiek; beste sei
bizitzako «bloke» bat egiteko as-
motan direla Beko landan. Idoieta
ondoan dira zuzmurrak, bi bizitza-

Erdeldunek esaten dute «A la ve-
jez viruelas» eta nik diot «zarrago
eta preskoago».

Alaba bat han Erroman Kolejio
batean bere ikaskizunak egiten ari
dena laister Ameriketaruntz ioan
behar duela eta agurtzera ioan na-
tzaizu nere emaztearekin eta se-
mea kotxeren zuzendari dugula.

Iru egun igaro ditugu bidean eta
nabaritu ere bai Prantzesaz eta Ita
lianoz gutxi samar iakitea. Behin
allegatu ezkero ederki alabak de-
netara mintzatzen dakielakoz. Han
zer ikusi ditugun, igaro ditugun bi
aste hoietan kontatzeko periodiku
guzia eskas nuke, baino irakurleen
batek asmorik baluke hori ikuste-
ko esan nahi diot Aita Sainduaren
asteazkenoro egiten duen audien-
tzia ikusi gabe ez etortzeko. Nik
behinikpehin gauza guzietan dedan
oroimenik onena orixe dut. Zer dan
mutillak, hango iendeen emana han-
go txaloak Aita Saindua ohartzen
denean eta ateratzekoan!!

Lehenago San Pedro Elizan be-
zala orain toki berezi bat egin
dute hortarako, sei milla silia aide
batetik eta beste ainbeste beste-
tik; eta atzean zutik egoteko bes-
te iru milla tokia. Orratza bat
geiago kabitzeko tokirik gabe dena
leporaino betea. Aide eta kolore
guzitako iendeak. Ordu betez le-
henagotik sartu ginan tokirik one-
na artzera, bera igaro behar zuen
inguruan eta ikusirik ain bertan
bere aurpegi alaia denari par egi-
nez denak bere besoekin agur-
tuaz; nere begiak busti ziran eta
eztarria nekatu «Gora Aita SantuaU
esanaz. Nere semea zutitu ta si-
llarren ganera iyotzen oiuka eta
berak eskua luzatu zion iruzteko.

Lehen esan dedan bezala bateon
batek harako asmorik balu, nik
esango diot gu egondu geran «re-
sidencia» edo Moja erdeldunen
Etxea oso ongi iduki gaituztenak,
eta beste Hotelak baino asko mer-
keago.

XEBEINO

1972. Urrizti-ko lanak

«URA GARBITZEKO TP,ESNA»

Urtetik urtera bagoaz gauza be-
rriak sartzen, erdi mutxikan beze-
la jaiotako ur-aska hoietan. Duela
urtea, bideberria zen San Pedro-
-tako despegitu beharra. Eta bai
egin ere. Aurten, piszina haundiko
ura garbitzeko erremenduak ezarri
nahi ditugu.

Behar beharrezkoa zen. Ez urik
ez delako: baina, jende asko ze-
bilen egunean kanpora ixurtzen zen
ura askoz gehiago zen iturriak
ematen zuena baino. Jendea atera
ondoan koska haunditxoa gelditzen
zitzaion ur-askari, eta gaineko ura
ezin berritu... Zikina egoten zen
ura.

Oraiko iturria baino gorago uar-
ka haundi bat egin eta ur gehia-
go ekartzeko ere ibili ginen. Ikusi
ta neurriak hartu ondorean, putzu
txikiegia zela konturatu ginen. Ez
dakigu, gainera, urari eusteko lur
ona izango zen. Arrisku haundiko
lana.

Erremenduekin ura garbitzea ho-
be izango zela pentsatu ginuen or-
duan. Argi faltan, gas-oilarekin mu-
cjitzeko motor txiki bat jartzea na-
hi dugu. Bost etxek egin digute
beren eskeintza: PERMO, BASTOS,
PISCITEC, KLAEBISCH eta DEPU-
RAGUA. Berrogei ta hamar mila
durotik gora balio du garbitzeko
erremenduak. Bestalde txabola eta
inguruko tuboak.

PISCITEC Bilbo-ko etxearena ero-
si dugu. Hogei ta lau bat mila
durotan bai da, eta hoberena idu-
ritu zaigu. Aurretik piszina batzuk
ikusten ibiliak ginen. Etxe honek
berak ekarriko digu ondoa garbi-
tzeko eta Diesel motorra. Hoiek
ez ziren bere eskeintzan sartzen.
Denekin 168.030 pezta.

Gure kontu da txabola egitea
eta tuboak sartzea. Zuloa egina
dugu, baina euriai eman eta ez du
gehiago atertu. Ez ba zaigu dena
gerrietzen!

Gure trabarik haundiena geure
lanik ez egin nahia da. Azkenean
etxegileren batek bere kontuz egi-
teko ematea izango litzake hobe-
rena. Bestela, uda etorri eta lehen
bezela izango gera. Erremendu gu-
ziak etorriak dira.

Gauza haundia izango da orai
egiten duguna. Zortzi orduz ur-aska
haundiko ur guzia garbituko duela
hitz eman digute.

raxes OnJoan

Atalla'ko Andra Mari (Argazkia)

Urkieta tontorra ipar aldean,
Aralarko Malloak egoaldean
ikusten dirala, Araxes ibaia gar-
biaren ertzean, dago errixka au.
Araiz'ko aranakin batu da. Do-
nosti'tik Iruha'a errege bide na-
gusia, erdiz erdi, erri barrena
dijoa. Ego aldera Eliza dago,
arrizkoa; Dorre sendo bestekin
tente asko.

Bide inguruan etxeak erren-
kan, beste batzuek ibai ondoan
ta gero dozena bat baserri men-
dian eratuak; Etxe geienak za-
rrak, arri ta egurrakin eginak.
Zaarrena, Anduza etxea orain
dala 40 urte bota zuten eta ar-
marria Irunera eraman; Dane-
tan 34 etxe ta 240 biztanle gu-
txi gora bera.

Azkeneko 18 urte auetan, 28
ezkontxa egindira ta oietatik
bost bakarrik errian gelditu
zaizkie.

Bizi-bide bezela, geienak ne-
kazaritza dute, baserria; artzai
bat ere ba dago.

Eliza azpian, bera aldera ola
bat, soienekoak ta jantziak egi-
teko jarri dute, 68 langillekin,
geienak nezkak, Araiz baillara-
koak. Beste batzuek Leitza'ko
papelera dijoaz.

Erir onek arreman geienak Gi-
puzkoakin ditu. Egunerokoa gei-
ena sartzen dana «La Voz de
Espana» da. Batek zion bezela,
«jo!asa era guztietatik, Naparrak
bainan geiago du».

Eliza barrenean ba daude biz-
pairu gauza oso ederrak, batez
ere Andra Mari Amabirgina, go-
tikoa, 14 garren gizaldikoa, ese-
rita bere semea belauna gai-
nean dula, irripar eta begiratu
gozuakin. Jakin dut noizbait
erritik eraman izana dala irudi
au ta berriz ekarria. Sakristian
dagon beste Ama birgiharen
irudia zutik, bere semea besoan
dula ez da nolanaikoa, Antxi-
etan eskolakua. Aldare nagusi
gainean ba dago Gurutxe goti-
koa ta sakristian beste bat 16
garren gizaldikoa.

Orain arte arront euskalduna
genuen erri au. Gaur aur txiki
guztiak erderaz ari dira. Askok
euskeraz ez dakite. Eskolako
garaia datorkienean, artzen dute
gurasoak abisua erderaz aurrei
egiteko, euskerakin gutxi aurre-
ratuko diralakoan. Aur txiki ba-
ten amak esan zidan «emengo
maestrak dio euskeraz mintzatu
ezkero erclera «dejoakin» ikas-
ten dutela aurrak. Arrazoi onen-
gatik aurren ezpahetatik aide di-
joa gure euskera. Gurasoak, be-
ren aurrak, eskolan sartzekoan
parra parra erderaz mintzatzen
die. Jakiha, gurasoen erdera
mordollo utsa da.

Kezka bat bakarrik daukate;
ez dezaien beren aurrei esko-
lan, euskeraz entzun.

Euskera izango bai da esko-
lako utsune guzien aitzakia. Ara
ba, Atallo'ko errian, gaurko egu-
nean, euskerak artu duan osti-
koa. Euskera ez da bakarrik er-
dafdunengatik galtzen.

Erri ontan, eskola bat dago;
Arriba ta Atalloko neskak bil-
tzen dira. Maestra berriz, eus-
kalduna Azpiroz'ko alaba.

B e r t a k o erretora Emiliano
Apezetxeak badaramazki 18 ur-
te erri ontan, berez Baztanda-
rra da. Euksera maite du. Izan
ditu larrialdiak gure izkuntzari
eustearren.

Errosarioa euskeraz erreza-
tzen zuan, bai erantzunak ere
erderaz eman. Geroztik itzaldiak
beti euskeraz egiten ditu. Meza
erderaz edo latinez ematen du,
aurrei kristau ikasbidea ere er-
deraz. Orain ortara jarria dago.
Dana dala Erretorak Principe de
Viana adizkiriaren aleak bana-
tzen dizkie erritarrei. Minez esa-
ten zidan «karretera ondoko
errietatik ba dijoa euskera...»

Euskerari, baten batek, osti-
kua eman nai diola ikusten da,
bainan onek ez du esan nai utzi
dutela arront. Etxe askotan, ra-
d i o frekuenzia moduladakin
ekartzen dituzte, Loiolako irra-
tia entzuteko. Gazteak ere eus-
kal disko berriak gogotik eros-
ten dituzte. Aurten bertan erri-
ko jaietan bersolariak jarri zi-
tuzten, baita saio ederrak, da-
nak enparantxan bilduta, entzun
ere.

Bein batean tximista bezin az-
kar ibiltzen dan gizon batekin
topo egin nuan.

Korrikalaria izaki, «AtaIloko
txikito». Gizona bai luzea, mea
ta arina. Ankak ez ditu geldi-
rik egoteko. Gazte zalarik, lau
edo bost apostu ba ditu egi-
nak. Arruizko txikitokin ere ibi-
llia da. Makina aldiz ikusi dute
gure korrikalari au Lekunberri'-
tik aterata, egunero San Migue-
lara joaten edo Beruete'ra.

Arribe'ko emparantzan aterata
illarratxura, egin izan ditu 8 km.
oiek, 25 minutu eta 46 segun-
duetan. Nunbait gorputza arin
izaki eta ankak azkarrak.

Aipatu bearra daukat ere,
orain dala 25 urte, erriko fes-
tetan egiten zuten «Antzara jo-
kua». Iru antzara ta pipar pilla,
beren anilluetan jartzen zituz-
ten, arku barrenean, lorekin
apainduta.

Mutillak zuriz jantzita, zaldi
gainean zijoazten, ezpatak esku-
etan artuta. Koskalloak danetan
eta kanpanilla bat. Aien atze-
tik jendea segika. Enparantzan
sartzerakoan zortzikoa jotzen zi-
eten eta asten ziran korrika.
Gero joku ondoeran enparan-
tzan, txokolatea izaten zan da-
nnetzat. Mutillentzat tabernetan
kafe, dana ordaindu gabe. Erri-
ko neskak, dirua ematen zuten,
gastua egiteko.

1946 garren urtean egin zu-
ten azkeneko aldiz. Lau astotan
atera ziran. Errian naikoak ez
izaki ta laugarrena, Bedaio'ko
Gurdilla Txiki etxetik ekarri zu-
ten. Erri onek ba ditu aberata-
sun ederrak mendietan, Uxane,
Urkieta ta Elosu mendiko pa-
gotik diru asko ateratzen dute.

Orain dala gutxi ATALLO TA
ARRIBA, danetarako batu dira
ta erri bat balitz bezela dabiltz.

LATXAGA

Atallo, Araiz'ko Erria (Aida Argazkia)
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Sagardiz Sagardi
Aurrean ez zaudenen utsak eta akatzak usmatzeko ta aizetzeko

bakarrik balio zuen marmarketa batean, ixiltzea obe ez ote zen
erran zuenean batek, hau entzuteko lana izan zuen:

"Egon aisa; ez estutu: auzoko etxolen tellautuetara arri kox-
korrak botatzen, saiatzen gara, bai: gezur-eztul ttipi batzuk ere,
noizean behinka egiten ditugu maltzurki, haren edo harren ize-
nak aipatzen ditugunean: izen onaren eskindeiak pasatzen ditu-
gu aldika, sar-atera ez ahin laburrak ere bertzeen bizitzetan
eginez. Zer kalte emendik inoiri? Denbora pasa gabiltz".

Aurtzaroan erri inguru ginituen sagardietara zoan nere oroi-
mena, hau entzuterakoan.

Sagardi ta sagarren berri bagenekien lenbiziko aurtzaro ede-
rrean. Zein lekutan zegon sagardi bakoitzean sagar goxoena ere
bai. Agoz ago, batetik bertzera kurri zebilen berri hori, denen
gogotan hartarako egartsu bizi bat sortzeraino.

Ixilka sagardietaratzeko, geren bidea ginaukan bakoitzok; iabe-
aren atzaparretatik ies egiteko bide errazena nonbait.

labeen harat-hunatak, etxetik ateratzen eta bertaratzen zen
orduak, non zituen egiten Ian eta egote luzeenak, den-dena ikusi
beharra izeten zen, dirurik eta ustegabe aundirik ere gabe, sagar
on-onekin sabela betetzeko.

Sagardiz ornituak zauden bazterrak: batean ez bazen, bertzean
sarbidea gure esku beti.

Lastozko edo iretzezko legordun etxola zeukaten, erditsuen,
batzuek. Haren barrenean zer edo nor ote zagon, ez iakinki guk!
Gizonki bat balitz... nonbaitor; laisterka nagusi ginezke ta: bil-
dur geiago ginion xakurrari, ez ezaguera ta ez sinismen, ahal
zuen autsikirik aundiena egiteko asmotan etorriko zitzaikulekotz.
Zer gerta ere, arri koxkor batzuk botaz, gezur-eztul ttipi batzuk
eginez, eskindegitik sar-atera batzukin, etxola utsik ote zagon
taxutzen ginuen aitzinetik.

Bertzeen sagarditakoetaz ase; geren sagarditakoetaz ahantzi:
hauxe zen funtsean egiten ginuena: hango ta horko belar xamur
goxoak zanhopetan tapitu, kalkatu eta zikindu ere bai, iabeen
kalte ta naigaberako.

oOo

Azken hau, kaltea, ez ginuen lenbiziko aurtzaroan ikusten. Ez
gara, ez, orduen bezala ibiliko horai. Agin eta ortzak alfertu zaiz-
kigu ere. Ankak berriz moteldu. Mingana bakarrik trebe.

Bertzeen uts eta akatzak bilan ote dabil mundu osoa?
"Nere nahi ta nahiezko zaletasun eta ioera hau da: munduko

negar-malkoak idortzea, xukatzea, begietara datozkion guzi gu-
zietan. Nerekin batean negar-malko hoken idortzen, xukatzen,
saiatu nahi luketenen bila nabil aspalditik, urte hotan".

Errana du batek. Arkitzen ere omen ditu lanerako lagunak.

Pozgarri, egiz. Beren sagarditara daramazkite, gozotasunaren
gosean arkitzen dituztenak, biotz maitasunez asetzeko: inoren
baratzik ondatu gabe; inoren legorrik arrikatu gabe; inoren uts
eta akatzetan mutturik sartu ta zikindu gabe.

Pozgarri, pozgarri.

Agur.

IBARRONDO

Luter
King

Luter King.
Bizia galdu dozu
zeuretzat
lurraren gainean.
Gizonaren zuurtasunak
ezagutu eragin eutsuzan
bizitzako eskabideak.
Gogo ernaia zendun.

Maitasun igikorra.
Erri baten eskubideak
beartu zinduezan
erabagi bat artzera.
Bakez, baiiia kementsu
ots egin zendun
ludiaren aurrean.
Ez da zilegi
gizona zapaltzea;
zor jakon lekua,
gizon danez,
berea dau
giza-semeak
gizartean,
bearrean,
nai aginpidean.
Izkilu zorrotzak
berun ankerra
bota eban zure gain
ordu baltzean.
Zu il zifian,
lurra gorritu zan
zure odolez.
Ta maitasun garra
ta su txinparta
berbiztu zetiduzan
asmo zuzenaren
omenez
gizadi azpiratuaren
itxaropenean.
Zure izena
geiago ez da ilgo
egizaleen biotzetan.

EGIEDER

Uafarroaio ttastoleen Bitaarra Orreagan

Orri hontan berean besta honen
berri erderaz idatzitako Ian batean
agertzen bada ere nik ere euskeraz
zerbait esan nahi dut.

loan berri den Uztailaren lehen-
biziko igandean —bigarrenean ale-
gia— Orreagan, Nafarroako Dipu-
tazioaren «Principe de Viana» El-
kargoaren «Euskeraren Aldeko Sai-
lla-k antolaturik, NAFAR HIZKUN-
TZAREN EGUNA delako berebiziko
besta aundi eta eder-eder bat os-
patu zan.

Besta hontara Nafarroan euske-
raz irakasten duten Ikastoletara di-
joaz neskatiko eta mutikoak joan
ziran baita Nafarroan euskeraz
ikasten ari diran adinekoak ere.

lendea milaka bildu zan aurrak,
gaztetxoak, gazteak, eta adinekoak
denak euskera goraldu nahirik. Bes-
ta hontan euskera nagusi gertatu
zan.

Zerbait apaitzekotan Orreagako
Elizan Ama Birginaren aurrean
emandako euskal Meza aipatuko
nuke bost apezek esandakoa (Aita
Azkoitia, Etxeberria, Odriozola eta
Eliz Barrutiaren Bikarioa den Aita
Zabalza Luzaideko koadjutorea den
Aita Sagaseta Buru zute larik). Biz-
karret herriko Erretore den Aita
Agorreta pulpitotik otoitz eta kan-
tuak zuzendu zituen eta Aita Ezur-
mcndia organista izan zan.

Euskal Besta hau Nafarroako Di-

EUSKAL DISKA

BERRI BAT

BAXENAFARRAN
ENAUT ETXAMENDI eta ENAUT

LARRALDE lehen diskak ukan duen
arrakasta badakigu: aurten saldu
diren eskual disken artean gehiena
agertu da. Harentzat izan da ere
Baionan antolatu duten 1971'ko Es-
kuai Diskaren Saria. Eskual-Herrian,
bai eta Kalifornian, Nebadan, Ida-
hon eta bertze toki ainitzetan, sal-
tzen ari da poliki. Egileek, ETXA-
MENDI eta LARALDE, heien biga-
rren diska oraintxe agerarazi dau-
kute: «TJK!-TAKA» du izena. Lau
kantu ezin ederragoak ditu: «Tiki-
-taka», «Argi Zirrinta*, «Nexkato
bat», eta «Zato gurekin» edo Ame-
riketan diren Eskuaiduner etxera-
tzeko deia. Bigarren diska huntan
gure betiko ETXAMENDI entzuten
dugu haren poesia eta donu ede-
rrekin, gure lurraren oihartzuna
arabera. Eskual gogoa ezagutzen
eta maite duten guziek onhartuko
dute bigarren diska hau. Dudarik
gabe arrakasta aundia izanen du-
ela.

putado den Jesus Ezponda Garai-
koetxea jaunak nahi izan zuen iku-
si eta gorputz eta arimez ondratu.
Gure Ezponda jauna euskaldun eta
euskaltzale dugu honengatik gogo
onez eta pozik Orreagara joan zan
bide batez Nafarroako Diputazio-
aren baimena, laguntza eta onhar
pena emanaz. Beste euskaldun di-
putado den Inakl Irazoki jaunak be-
re ezin etorria bidaldu zuen baina
bazenekigun bere arima Orreagan
zaukala.

Euskal Meza ondorean badakizu-
te denak ikusi eta entzun genitue-
nak: Euskal Kantariak (Berako Je-
sus Goya-lruneko Permin Balencia
eta Lekunberriko Juan Mikel Etxa-
rri), Etxarri-Aranatz herriko «Saka-
nakoak» deitzen den Zortzikotea,
euskal dantzariak (Seigarren Me-
rindadearen Baigorrikoak - Lizarrako

eta Tudelakoak, Tafaila eta Aoitz-
koak, Iruneko «Oberena» taldearen
txistulariak, Gipuzkoako Berrobi he-
rriko bertsolariak (Mufioa eta Gar-
mendia) eta, eta Joshe Angel Iri-
garay eta Patxi Zabaleta euskaldun
seme jatorrak dena zuzentzen zeu-
delarik.

Gure goresmenak guziei: Nafa-
rroko euskaldun eta euskatzale de-
nei —zahar, gazte eta umiei— Zo-
rionak ere guraso eta anderenoeL
Zorion maitekor bat Diputazioan
eta bereziki nere zorionik berotsu-
enak Besta honen antolatzaile zen
«Euskararen Aldeko Sailla* ren Bu-
ru eta Lehendakari den Jorge Kor-
tes Itzal launari biotz biotzez.

ULTZURRUN

Euskal izenak

1ITZZSES

Aitziber Urdiain-go Andra Ma-
ri dela edozeinek ba daki. Sa-
rabe izeneko leku zoragarrian
eta borda antzeko baseliza txar
batean egoten dela ere bai. Ha-
malaugarren mendearen hasie-
rakoa dirudi. Oso ederra da.

Gertaera polita ba dut horre-
kin. Guardia civil gazte bat eto-
rri zitzaidan etxera Aitziber-ko
Ama Birjinaren argazki baten
bila. Sevillan haurra izan zuen
bere emazteak, eta Aitziber ize-
na ezarri zioten. Trabarik izan
zuen galdegin nion eta ezetz
erantzun zidan. Frantzia aldeko
izenen bat ote zen galdegin
ziotela, bakarrik.

Argazkiak hartu ta nun esa-
ten duen:

—Eta ongi idatzi dut izena!

—Nola asmatu duzu?

—Urdiain-go piszinetan ikusi
nuen; eta nere baitan esan ere
bai, «hau ongi egongo duk». Ha-
la ikasi nuen.

Aurtengo otsailean gertatua.
Denboraren buruan, udaberri al-
dera, Tolosatik deia:

—Aizu! Haur bat izandu du-
gu eta Tolosako juzgadoan Aitzi-
ber ezartzeko trabak sortu diz-
kigute.

—Ez naiz harritzen; Sevilla-n
izan balitz!

—Mesedez, ez txantxetako

hartu. Elizako agiri bat behar
dugu.

—Egon lasai; bihar bertart
bialduko dizuet.

Handik egun batzuen buruan,
berriz mintzo bera:

—Tolosatik?

—Bai, hartu genduen zure
agtria; eskerrik asko. Baina ez
omen da nahikoa. Obispaduko
agiria ekarri behar diogula esan
digu.

—Ez da egia izango! Ez zaigu
haiakorik egundaino gertatu.

—Tolosan hori ta gehiagokoak
ikusiko dituzu. Zer uste duzu,
ba!

—Eta gotzaia artxiko zaintza-
letzat hartu al duzue.

—Ez; Tolosako lege gizonen
sakristau...

Gure Euskalerri gaixoa esku
makaletan dago. Eragozpenak
sortzeagatik berdin zaie edo-
zein aitzaki. Lehen ere mintza-
tu gera To!osa-ko juzgaduaz eta
berriz ere baginuke esatekorik
aski.

Kondaira idazten den egune-
rako jakinarazi nahi nuen nik
hau. Sevil!a-n bataiatu beza, bi-
tartean, Tolosan alabari Aitzi-
ber ezarri nahi dion gurasoak.
Motzago da hango joan-etorria
hemengo paperen itzuliak baino.

SAGI
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