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Auritzen barna Orreagari buruz
Joan den iraillaren 10-ean

Auritzen ospatu besta piz-
garria dela bide, solas baten
parada eskeini nahi nuke, gu-
re eskualdearen etorkizuna-
ren segurtatzeko beharrezko
diren oinarrietaz mintzatze-
ko. Zeren, gaur eguneko ego-
era lainoak egonagatik ere,
batera ala bestera argituko
bai du, eta onerako izan da-
din, gaurgoiti behar dugu ibil
daitekean bidearen asmatzen
eta finkatzen.

Deus baino lehen, zer es-
kualdetaz ari naizen behar
dut xuritu. Mendez mende
Orreagari so azi eta ezi lu-
rralde berezia: Luzasde, Aiez-
koa, Artzibar, Erroibar, Oroz-
-Botelu eta Auritz. Horiek de-
nek, nik dakita noizdanik,
Orreagarako joera dute sortu,
egokitu eta mamitu; urtez ur-
te beren beila berezien apai-
latzean —euriz zein elurrez—
Orreagari buruz dituzte be-
ren urratsak sakonki finkatu-
tako bidetatik abiatzen.

Alta, loakartuxea d a g o
Orreaga aspaidi honetan zo-
rigastzez; eta gure herrienda-
ko ezinbestezkoa da iratzar
dadin, bainan guk piztuz; bes-
tela ez baida gure Orreaga
izanen. Eta noan arira.

Guztiok kezkatzen gaituen
auzia, gure haurren eskola-
tzea da; jakin ere baidakigu

oraiko ezi-joera ofiziala esko-
lategi-buru batzuen eraikitze-
ari dagoela emana. Ez Irian
iriko haurrendako zuzendua,
eskualde zabalago bati eran-
tzuteko rnodukoa baizik; iba-
rrez sbar, eskualdez eskual-
de, eta hala.

Bada, gure eskualdea, di-
rudienez, bi eskolategi-buru-
tan zatitu nahi omen dute.
Batzu Agoitzera eramanez;
besteak, berriz, Uharte-lrune-
ari buruz. Gisa honetan hau-
rrek —bereziki Uharte-lrune-
ra joanen lirakeanak— etxe-
tik kanpo pasatu beharko lu-
teke aste osoa; eta ondorioa
aise xila daiteke. Iri haundia-
gotan ohitu eta azi haurra, ez
baida erraz hemro herrira-
tzen; ez da gehiago bere sort-
-herri ttipian laketzen, ez eta
hango lan-biderik nahi ere.
Denbora laburraren buruan,
beraz, gure herrixka aunitz
usturik leudeke gero.

Doi-doia bizi den eskualde-
ari sastakaia sartzea izanen
litzake.

Ezi-bideen moldatzerakoan,
ez da hainbat goitik zuzen-
duz ari behar, nola herriaren
egoera berezieri beha. Eta
eskolategi nagusi horiek, ez
lirake eskualdean eskualdeko
xehetasunak taxutu gabe ko-
katu b e h a r . Eskolategiak
—eta gauza guztiak— gizo-

nen neurrian egin behar di-
ra, tokian tokiko gizona du-
teiarik helburutzat. Gizonaren
inguru osoa bera ere, uste
baino ezitzaille eta eskolabi-
de sakonagoa deia, gauza ja-
kina baida.

Gure eskualdeari banago-
kio, aise asma daiteke zein
litakean eskolategi-buru jator
eta egokia: Orreaga. Izanen
litzake g u r e eskualdearen
neurrikoa, herri guztiendako
urbilena, eta luzaidarrendako
dudik gabe egokiena. Orre-
agaren gerizapean bizi diren
herrien arteko lokarria gehia-
go litzake tinkatuko, eta, bi-
de-nabar, Orreagaren ber-piz-
tean azi emankorra izaten
ahal zen.

Bestalde, gure eskualdean
ere azten doazin ikastolen ja-
rraipen sendoa izan zitakean,
eskolategi-mota hartan aste
astetik itsasiz euskera.

Gure eskualderendako, be-
raz, oinarri nagusi bat izanen
litzake; eta erdiestea gure
esku dago, ez baida oraindik
eskoia-kokatzeari buruz azken
erabakirik artu. Entsea gaite-
zen, bada, tenore deno.

Bainan guztiarekin ere, ez
da gure burukomina eztitzen.

Euskeraren geroa, arestion
ikusi dugunez ezik, eskualde-
aren desarroilloaren barre-
nean bakarrik finka bailitake.

Jendeak sort-herritik kanpo
joan behar badu lanketa, iriak
usten baldin badoazi, orai
artio bezala, ez baidaiteke
euskerarik, ez jakintzarik, ez
eta deussk ere.

Eskualde osoaren aintzina-
tzeari heldu behar zaio, eta
errotik heldu gero. Eta ho-
rretarako lehenbizikoa, abe-
rastasunen itur-buruak sakon-
ki ezagutzea da; bestela ez
baidaiteke nehungo moldake-
tarik antola. Bada, gurean,
oihanez josirik gaude, eta ho-
nxe da, hain segur, gure lu-
rraldearen aberastasun bat.
Bestea, azkuntza da.

Bata zein bestea, arras
gaizki baliatuak daude gaur
egun, eta bizi-bide urri eta
eskasak dira; bainan uste bai-
no aberastgarriago izan dai-
tezke, egoki plantatuz gero.
Batetik, zuraren eta bere on-
dotikakoen garrantzia; beste-
tik, azkuntzaren gero eta pre-
mia haundiagoa: aragiaren
eskastasuna, bai eta esne eta
ondotikakoena ere.

Zer du, bada, honek denak
erran nahi? Atera-bide sako-
nen bat eman behar zaiola
arazoari. Eta ez bakarrik Orre-
agako eskualdearen zuloa be-
te nahiez, Nafarroako ifar-
-alde osoarena baizik; eta
gainerat, Europako joera eta
merkatua arras gogoan edu-

kiz. Hemendik aintzina ez
baida Europa neholaz ere
ahantzen ahal.

Bainan hau zaillegi bada
itz bitan errateko, areago da
obratzeko; antolaketa oroko-
rra baida. Honen posible egi-
teko, ezinbestezkoa da esko-
la berezi baten argia, nekaza-
ri-eskolategi horietako bate-
na; gai litzakeana sail horien
taxutzeko eta moldatzeko.
(Atzendu gabe oraitik bere-
tik egiten ahal dena: abere-
kiko laguntza teknikoa, albai-
tero eta bestelako teknikoek
gidatutako laboratorio xume
baten bidez. Negargarria bai-
no gehiago baida gure abel-
-azturaren martxa: eritasunez
josia, bazka-jokabide kaltega-
rrik, eta nik dakita zer ge-
hiago. Alor honetan, beraz,
premia bizian gaude, eta gai-
nerat serbitzu tekniko hau
eskolaren beraren azia izan
zitekean).

Bada, halako eskolategi ba-
ten kokatzeko, non obe Orrea-
gan baino? Nafarroako ifar-
-aldeko bihotzean dago, eta
erditsu aldera mendebaletik
sortalderakoan. Gainerat, Ba-
xe-nafarroatik urren, bai eta
Zankotza, Agoitz eta Irunetik
ere. Hots, eskualde jori, abe-
rats eta zabal baten eskume-
nean, eta Europatik gertuene-
tarikoa.

Gehiago ere asma zitakean
Orreaga eta eskualdearen au-
rrerapenerako; h a I a - n o I a
Orreaga uda-ikastaroen laket-
-ieku egokia bilakatzea, ja-
kintza maillan argi-emasile ba-
iiosa izan dadin. Bainan cle-
ritzait, garrantziko arazo hau
bakar-bakarrik izan daitekeala
posibie, behin eta aipatu pre-
miazko oinarriak finkatuz ge-
ro. Eta ez dut uste posible-
tasunaren ildotik ateratzen
garenik, hauk desiratzean eta
proposatzean; ez eta gutiago-
rik ere!

Hori dena zetorkidan buru-
ra Auritzeko bestan barrena.
Udaren ondarreko egun euri-
tsu hartan antzera —-ozkarbi
ederra eman baizuen arra-
tsean— gure etorkizunean
ere argituko duenetz ausnar-
ka. Bai eta haien erdiesteko,
badugula zertaz axolatzerik:
Orreagako kalonje - batzarra,
Deputazionea, bertako aginta-
ri eta herritar guztiok.

Gure eskualdea ez dadin
egun berezi batez bakarrik
euskalduna izan, gizarte ain-
tzinatu baten barrenean ur-
teren urtetan baizik, beste
biderik ez dugulakoan.

A. S.
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E U S K A L H E R R I K O L E I O A
LITERATURAREN «EUSKAL
SARIAK» DONOSTIAN

Donostiko AGORA izeneko Elkar-
teak, azken urtetan bezala, aurten-
go (1972) ^Gipuzkoako Literatura-
ren Euskal Sariak* antolatu ditu.
Bi dira. Bakoitzak berrogeitamar
pezeta izanen ditu (40.000). Bata
«Ensayo» deiakoarena eta bestea,
Teatroarena.

Lanak irutan eginak eta bidalduak
izan beharko dira, eta bi tarteko-
ra makinaz idatziak. Lanak artze-
ko epea 1973 urteko Urtarrilaren
azken egunean (31 ean) amaituko
da. Oitura denez Idazlan bakoitza-
ren batera «pSika» igorri behar da
zuzenbide hauetara: AGORA - Vic-
tor Pradera, 10-1.° - Donostia.

Oinarriak eta beste gainerako
xehetasunak eskatzen dituztenei
AGORA Elkarteak bidalduko diz-
kiote.

USTARITZEKO ETA
ARANTZAZUKO «UDAKO
EUSKAL !KASTALD!A»

loan berri den Udaran, lehenen-
go Ustaritzen eta ondorean Aran-
tzazun, !par-Ameriketako Reno-ko
eta Boise-ko Unibersidadeen era-
kasie eta ikasle moitzo bat egona
izan da Euskai Herriko Antropolo-
gia, Kondaira, Linguistika, Litera-
tura eta Euskal Mintzaeraren Ikas-
taldiak ematen. Ustaritzeko herrian
(iparreko Euskal Herrian dagona)
iru aste egon ziran eta gero Aran-
tzazuko Prailetegian hiiabete ba~
tez.

ikastaldi hauen erakasleak fama-
tuak izan ziran: Rudolf de Rijk,
Eloy Placer, Koldo Mitxelena, Jo~
xe Basterretxea, Yon Onatibia, Yon
Bilbao, William Douglas, eta Ro-
bert Laxal. Ikasleak ogeitamartsu
zeuden. Batzuk Euska! Herrikoak
jatorriz eta beste batzuk beste Na-
ziotako ondorengoak. Euskaldunen
ondorengoen zirenek euskal deitu-
ra ezagunak zituzten: Rementeria,
Etxandi, Garatea. Etxarte, Iriberri,
Txakartegi eta abar.

Euskaltzaindiak denei egoki, zu-
zen eta zentzuzki iokatuz Agur bat
egin zien, eta bidebatez Euskerari
buruzko Elkarhizketa bat_ antolatu
zuen.

MARTIN ZUBIETA «ERBIA»
IL ZAIGU

Lesakatik etorria da berri min-
garri eta illuna: Mattin Zubieta ja-
torraren eriotza.

Nor dugu Mattin Zubieta? Lesa-
kako azioneko gizon jator bat. «Er-
bia» izenordezko honekin txit eza-
gutua. Orain dela berrogeitamalau
urte edo «TOBERAK» delakoaren
iotzaillea izana. Igaz «iOBERAK»
hauek berpiztu beharrez bere as-
paldiko lagun zen Bautista Genen-
bordakoa eta Dionisio «Asteasu»-
-rekin saiatzen asi ziren.

Lesakako herrian berriz ere «TO-
BERAK» delakoak aditzen asi zi-
ren, eta Donostiko Trinidadeko Pla-
zan ere iru lesakar hauek ari
izan ziran «TOBERAK» io eta kan-
tatzen.

Lesakako herriak eiizkizun bere-
zi eta kutunak eskeindu zizkion
Mattin. zenarL Iraiiaren 24 ean, eta
arratsaldeko zortziterdietan Lesa-
kako Eliza Mattin zenaren lagunek
bete zuten. II Mezaren erdian, Aro-
zamena bertakoa, eta Orioko Eche-
berria ari izan ziran bertsoak bo-
tatzen. Komekatzen ondoren Ge-
nenbordako Bauttista Legasa eta
Dionisio «Asteaxu» «Toberak» io
zuten bere lagunkide zenari ome-
naldi bero eta biotzkor bat eskein-
duz.

Goian Bego Mattin Zubieta ze-
na, Euskai Herriko donu eta tresna
zahar honen aide ainbeste ahaie-
ginak zaindu eta begiratzeko egin
zituena.

BACHE-NAFARROKOAK
ORREAGAN

iraiiaren 13 ean Seigarren Me-
rindadearen Nafartarrek bere ur-
teroko Beila egin zuten Orreagako
Ama Birginari agurtu beharrez.

Goizeko bederatzietarako Orre-
gako Eliza mukuraino betea zegon
euskal Meza konzelebratua entzu-
teko. Beste urtetan bezala Euska!
Meza ondorean jendea Elizaren sn-
gurukoen zelaietan barreatu zan
eta ordu bietarako bazkal ondora-
ko ere denak Orreagako Amaren
aurrean bilduak ziran Errosario
Santua, Bezperak eta Sakramentu
Sainduaren Bedeinkazioa egiteko.
Cure anaiak diren Bortuz haran-
diko nafartarrek bere eiizkizun gu-
ziak euskera xarmangarri eta po-
litean egiten dute. Historiak e!-
kartzen gaitu, eta muga batek ba-
natzen, bano bien artean euske-
rak, kate gogor eta autsi-ezinekoa
bezala, BAT egiten gaitu beti.

«MIKOLOGIA»REN NAZIO
ARTEKO ASTEA TOLOSAN

Sragan dan Iraiiaren 25 etik Uri-
llaren Lehengo egunerano lolosan
«1972go Mikologiaren Aste Inter-
nazionala* izan zan.

Tolosako Casinoan Donostiko Jo-
se Luis Banus Agirre jaunak As-
tearen Edaldi-Hitzaldia esan zuen.

Aste hau Toiosako Casinoak eta
bertako «Centro de Iniciativas y
Turismo» delakoak antolatu zuten.

Aste hontan Onyuei dagozkioten

AITA MUXIKA'REN IZTEGl BERRIA

Bigarren argitaraldi honek 25x16 cm.ko milla orrialde
jzango ditu.

1973'garrengo Urteberria bano len, AURRETIK EZER
ORDAINDU GABE, arpidea eskatzen ba'duzu: Aita MU-
XIKAVen DICCIONARIO CASTELLANO-VASCO (biga-
rren argitaraldi... berritua ta laburtua) % 30 merkeago
jasoko duzu. Bialdu ordea zure sena OSOAK argi eta
garbi zuzenbide ontara: P. Placido Mugica S. I. (San-
tuario de Loyola. AZPEITIA. Guipuzcoa).

gai, gauz eta afer guziak azaldu
eta erakutsi ziran: Onyuen potre-
tak bere Sariketa eta Erakusketa-
kin, Elkarhizketa, Hitzaldi eta Le-
ziuak. Ikastetxe arteko Txapelke-
tak Filmak eta «Diapositibak» iku-
si eraztaldiak; Onyuen ongi iateko
klaseak; onyu janariak... eta.

ORIOKO HERRIA ETA
ZARAGUETA

Juan Zaragueta eta Bengoetxea
Munduko filosoforik onenetakoa du-
gu. Madriden bizi da Filosofia Era-
kasle eta Akademikoa izanik. Be- j
re jaioterri den Gipuzkoako Orio
herriak omenaldi sentikorra eske-
indu zion pasatu berri den Iraila-'
ren 23 ean. ikastetxe Nazional be-
rri bateri Filosofo famatu honen
izen-deitura eramateko erabakia ar-
tu zuen: Juan Zaragueta. Egun har-
tan Ikastetxe berri honen lorete-
gian Zaragueta-ren irudiaren ager-
keta egin zuen baita arri bat ere
jarri zan hitz hauek hontan ida-
tziak (erderaz dira bano nik eus-
keratu ditut) «Orioko Aiuntamen-
duak bere Ikastetxe Nazionala He-
rri hontako seme maite, farnatu,
Txit Argi Maisu, Irakaslari eta Aka-
demiku denari eskeintzen dio».

BELLOC-EKO ABAT-ETXEA
ETA IRUNEKO
ARTXAPEZPIKU-BARRUTIA i

«La Verdad» izeneko iruneko
Eliz-Barrutiaren Orrian irakurri du-
gunez iragan den Abuztuaren 22ean
Be!!oc-eko Abat Etxean hango Prai-
!eek Iruneko Apezekin Bilgur-egun
bat izan zuten.

Egun hartan Belloc-eko Eiizan
Ama Birginaren Irudi berri bat be-
deinkatu zan. Irudi hori Nafar Ga-
raiko Uii herrixkaren egiazko Ama
Birginaren Irudi berberaren antze-
koa da.

Belloc-eko Praile Buru den Aita
Iratzeder maiteak nahi izan zuen
bere Eiizaren Atarian Ama Birglna
maitekor eta begionezko bat egon
zedin hara etortzen direnek Bera
ikusita «Ongi Etorri» goxo modu-
ko bat berei esaten zela ikusi ze-
zaten. Gure Aita Iratzeder orain
bi iwte edo, Irunera etorri zan eta
neregana eldu gaSdetuz ia nun ze-
gon Uii basa herriko bidea harano
joateko. Orduan bere asmoak azal-
du zidan eta nun orain «La Verdad»
Orriak iakin erazten didan Aita Ira-
tzeder argiak bere gogoa burura-
tu eta azkeneraino ekarri duela.

Iruneko bi irudiegile ospetsueek
Dormitaleria izeneko karrika zaha-
rrean Uii herrian zagon Arna Bir-
ginaren irudia berregin dute. Orain
USi'ko Andra Amariaren Irudia !ru-

Iruneko bi irudiegile ospetsuk
fieko Katedralan «Museo Diocesa-
rrian ez bait da inor bizitzen. Or-
duan bertako elizaren Irudi, Bitxi
eta beste gainerako balio haun-
dikoak Irunera eraman zituzten
«Museo» hortan agirian izateko.

Dena dela aunitz atsegin egiten
zait Belloc'eko Praileek eta Iru-
neko apezek mugak aide batera bo-
tatzen gero eta hartu emanak sen-
doagoak izan ditzatela.

Belloc'eko Abatetxea (par Eus-
kai Herrian dago, Bache Nafoarra-
tik urbil, Laburdi izeneko Lurral-
dean, ordoki eder polit batean ko-
katurik. Labastide herriko inguru-
etan dago-n Prailetegi hau txit fa-
matu a da mugaz beste aldeko Eus-
kal Herrian. Bere ateak zabalduak
ditu Euskal Herri guziko euskai-
dunei.

IRUNEKO EUSKALDUNEI
DEIA

Iruneko euskalduna, kasu egin
faborez agerkari honen beste toki
bateen argitaratu dugun Iruneko Ar-
txapezpikuak bidaidu digun mezu-
ari. iViezu honek IRUNEKO MEZA
SANTUAK EUSKERAZ izena dauka.
Gaztigu hontantxe Irunean ematen
diran EUSKAL MEZAK, bere egun
ordu eta tokiak adierazten dira.
Irakurri ezazu Iruneko euskalduna.
Gainera euskeraz esandako edo-
zein Elizarenak artu nahi baldin ba-
dituzu, dela ezkontza, bataio edo
aitortza, dena dela Artzapezkiku
Jauregiaren telefonuaren numeru-
ari, edo beste toki askotako nu-
meroari deitu ditzakezu eta Irune-
ko Euskerazko Eliza-Lana delako
Batzordeak (Bilkurak) nahi duzun
guziri ots eta so emanen dizu.

IKUSLE

iruneko
Meza Santuak

euskeraz

LARUNBATA TA BESTA BEZPERETAN

San Pedro Parrokian
Jesuiten Ellzan (Bergamin-32) ...

IGANDE TA BESTA EGUNETAN

Arratsaldeko
Arratsaldeko

6,30-etan.
7,09 etan.

San Martin Parrokian (Burlada) ... Goizeko 9,30-etan.
Katedral ondoko Karmelitetan Eguerdiko 12,00-etan.
"Damas Apostolicas"-en Eiizan (Gali-

cia, 16) Arratsaldeko 8?30 etan,

EGUNERO

Jesuiten Eiizan Arratsaldeko 7,00-etan.
Jainkoarekin itzegiteko, aurtzaroko mintzaera izan oida erosoena.
Berakin jarduteko egrokitasuna, Meza auetan arkituko duzu.

Honela, zure arbasok bezala, kristau siiiismenean ta oitura honetan
tinko iraungo duzu, fcai zureganako, bai besteenganako eg-inbealia-
rretan.

Mandaturen bat email nahi baduzu, hona hemen urrutizkiiiak
(telgfonuak):

San Pedro Parrokia 21-17-95
Jesuiten Eliza 23-38-00
San Martin Parrokia 24-08-86
Katedral ondoko Karmelitak 22-21-67
Damas Apostoiicas 23-10-81
Idazkaritza (Sekretario-gela) 22-62-07

(Arratseko 8'etatik 10 etara)
IRTOAN EUSKEEAZKO ELIZ-LANA

eclcfli
24 ARTISTA EUSKALDUNAK BEU-
REN ARTE-LANAK ESKEINTZEN

DIZKIGUTE

Zer da EDERT1?
EDERT1 24 euskai artistak bii-

dutakoak dauden Elkargo bat da.
Eikargo honen asmoak dira ba-

re barman diren 24 euskai artis-
teen lanak Euska! Herriko toki as-
kotan ezagun dstezen. Honetarako
Artista bakoitzak bere arte-!an ba-
ten originaiatik 300 kopia argita-
ratuko ditu, eta notario baten au-
rrean astistak kopia bakoitza zen-
batu eta izenpetu eginen du. Ko-
pia bakoitzaren neurria 70 x 52t50
zentimetrozkoa izanen da. EDERTI

izeneko Elkarqo hontan dauden eus-
kai artistak hauek dira: ALVAREZ,
ADREU UR1ARTE, ARRI, BLANCO,
B A R A G A N A, BASTERRETXEA,
ELORZA, FRA1LE, HERRERO, IBA-
RROLA, SNURiETA, IRISARRI, LA-
RREA, MERINO, MIRANTES, MIEG,
ORTIZ ALFAU, ORTIZ DE ELGUEA,
RAMOS URANGA, TOJA, YRAOLA,
ZABALETA, ZUB!A eta ZUMETA.

Hona hemen Elkargo honen be-
rri eta xehetasunak zabaltzeko ar-
tu dugun orriak esaten duena:

«Aipatuiako 24 euskal artistaen
artean, bakoitzak Ian berri bat ar-
gltaratuko du (serigrafia, xilografia,
aguafuerte, eta abar.) benetan.
Gaur eguneko euskal artearen ikus-
pegi berezl eta zoragarri bat izan-
go da. Arte-lan bllduma hau zure-
ganatzea nahi izatekotan, hileoro
ale bat artuko zenduke 425 peze-
ten trukean».

Edozein arpidedun edo suscrip-
torea izan diteke zuzenbide haueta-
ra idatziz: Artekal.e, 14 - DURAN-
GO.

EUSKALTZAINDIAREN
BATZARRA

Joan dan iraiiaren 29an Euskaltzaindiak bere hileroko batzarra egin
zuen Donostian, Gipuzkoako Dipucazioaren jauregian.

Hona hemen batzarrean erabilitako gaien mamia.

—Elkargroaren diru gora-beheren agiria ematekoan, Bizkaiko Diputa-
zioak bere laguntza 100.000 pezetara jaso duela pozik entzun da.

—Baita ere pozik entzun da Jon Garmendia "Zeleta" euskaltzain la-
guntzailearen omenez, urriaren 8tik 15era, Lasarten gorasarre bat de-
lako berria Euskaltzaindiak zorionak bialtzen dizkio "Zeleta" jaun idaz-
le eta euskaltzain iagunari.

—Datorren urtean berrogei eta hamar urte betetzen dira Pedro Mi-
guel Urruzuno, euskal idazle eta euskaltzain laguntzailea, hil zela. Hori
dela eta, Euskaltzaindiak bilera idekia egingo du Elgrcibarren, urtarri-
laren 21ean.

—Jose Maria Satnistegi euskaltzain jaunak Euskaltzaindiaren agin-
duz prestatu duen pertsona izendegiaren berri eman du. Izendegi hau
Iruineko diru etxe batek argitaratu eta zabalduko du.

—Aditz batuaren lehen zatiari —uztailaren 29ko bileran onartua izan
zenari— birretsia (ratifikazioa) eman zaio.

—Zortzi urtera arteko eskola hiztegia egiten ari den batzordeak
here lanen berri eman zuen. Hauzipean ez diren hitzak onartuak eta
finkatuak gelditzen dira. Bsstei buruz, batzordeak erabakiko du, jaso
diren oharrak aztertu ondoren.

—Denda, saltoki eta bestelako etxeem izendegia prestatzen ari den
batzordeak bere lanen berri eman zuen.

—Irakasle karneta hartu nahi dutenentzat esaminak egingo dira
Bilbon eta Donostian, urriaren 7eta 14an. Epai-mahaina osatuko du-
tenen izendapena egin zen. Oraindik beren izena emateko daudenek
eman bezate lehen-bai-lehen Bilbo eta Donostiako Euskaltzaindiaren
bulegoetan

(EJuskaltzaindiaren Prensa Bulegoko agiria)
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Jose Maria Sanchez Carrion
"Txepetx" eta bere liburua

El estado actual del vascuence en Navarra (1970)

Ez zaitut ezagutzen Joshe Mari.
Barkatu lagun haundi baten mo-
duan zu kutunki deitzea ausartzen
naizelakoz. Entzun, bai, entzuna
naukan aspaldin gazte bat, Grana-
da'ko gazte bat alegia, Nafarroako
euskal herriz herri ibilia zela eus-
keraren egoeraren berri eta xehe-
tasunak, biltzen, ikasten, aztertzen...

Gero Iturengo erretore jatorra-
ren idazlan eder baten bitartez
zure biziaren berri eta zure nor-
tasunaren argitasunak iakin nituen.
Idazlan honen izena: SANCHEZ
CARRiON ETA IPAR-AMERIKAKO
NEXKA» zan. Euskal «Principe de
Viana» honen azken numeruaren
hirugarren orrialdean argitaratu ge-
nuen. Hontan Premin Ixurko jaunak
Sanchez Carrion jaunari buruz hau
esaten zuen: «NOR DUGU SAN-
CHEZ CARRION HAU? EUSKARE-
KSKO IAKITATEZ BETER1KAKO UNl-
BERTSSTAR1O SUHAR BAT. KAI-
ZUZ (TAMA1NEZ), TTIPIA. GRANA-
DAR JATOR BEZALA, BERR1Z, BEL-
TXARAN, BIZI, ERNE. EZ, ORDEA,
ITZONTZI. EUSKARA BIKAIN IKAS1
DUELA, SAKONKI IKASI GERO!
BEDI HAREN ADIMEN-NAHIMEN
BIZKORREN FROGA (PROBA) BA-
KARRA. NAFARROAKO APEZiK GE-
HIENEK, BADUTE HAREN BERRI.
HERRIZ-HERRI IBILSA BAITUGU
EUSKARAREN OSASUNAREN BE-
RRIAK JASOTZEN...

EtA Ian hontan berean Premin
Ixurko apez jaunak «M!TXELENA-
REN IDAZLAN HAUTATUAK» ize-
neko liburuaren 384 gn. orrialdetik
artutako Nafarroaren euskeraren
egoerari buruzko aipamen bat ekar-
tzen du. Aipamen honen hitzak
hauek dira: AURKI AGERTUKO DA
GRANADAKO GAZTE BATEK, SAN-
CHEZ CARRiON-EK, HANGO HIZ-
KUNTZAREN EGOERAZ EGIN DUEN
LIBURUA. ORDUAN BEHAR BADA,
GRANADAN BARRENA, OROITUKO
GARA NAFAR EUSKALDUNEZ».

Orain, Joshe Mari, zure liburua
agertu berri da. Nafarroako Diputa-
zioaren «Principe de Viana* Elkar-
goak argitaratua. Nere eskuetara
eldu bezin laister arrontean, oso-
rik irakurri egin dut; ez dakit ira-
kurri edo irentsi egin dudan bano
dena tenkada batean leitu dut. Gero
berriro zure liburua ongi iastatu ere
egin zergatik Nafarroako euskera-
ren egoera tristea ain argi azal-
duz ez bait da oraindik agertu;
gure nafar mintzaera xahar kutuna-
ren ainbeste zertzelada, argibide,
iakite et xehetasunez ornitutako li-
bururik oraingoz argitaratu ez dela-
koz.

Liburu honek oraingo hontako Na-
far euskeraren iduria ematen digu.
Iduri gordina, latza, gorria, gogorra,
samingarria, garratza... ondikotz.
Euskeraren aurkintza eta egoera mu-
rritz eta biluzia... zoritxarrez, bano
egiazkoa, zinezkoa, benetakoa... Eta
hburu hontan esaten zaizkigunak
Granadako gazte unibertsitario ba-
tek esandakoak dira!!!

Zure liburu hau irakurri ez geroz,
Joshe Mari, bere ierroen bidez eus-
kararen izaera iakin egin dut bafia
beste gauza baten iakinean gelditu
naiz: Ikusi dut, zu, Joshe Mari,
euskalduna zera, euskaidun berria.
Ikasi dut, zure liburua irakurtzean
gure euskera maitatzen duzula.
Ohartu naiz gure euskal lurra, eta
bere ukaezineko nortasunaren dir-
dirak zure bihotzarano iritxi direla.
Eta hau dena ikusirik eta gure eus-
kera minbizi batek jota iduritzen
bada ere, zuri eskerrak, Joshe Mari,
bai zuri eskerrak sumatzen dut be-
rriro, bai nafar euskeraren Udabe-
rria baita Euskal Herri osoko eus-
keraren Udaberria ere. Somatzen
dut iiburu honek gure euskararen
ur zaharrak iturburu askoren ur
gozo, alai, garbi, gazte eta indar-
tsuak aldatu eta bihurtu erazi egin-
go dituela. Uste dut, egitan, libu-
ru honek, bultzakada izugarria Na-

farroari emanen dioia euskeraren
aide.

Honengatik, Joshe Mari, nere txa-
peia kentzen dut zure aurrean eta
eskerrak ematen dizkizu zure libu-
ruarengatik. Agur, Joshe Mari, iku-
si artio!

Pedro Diez de Ulzurrun

(Argitaratzen dugu hem en Jose
Maria Sanchez Carrion jaunak ida*
tzitako liburuaren azken partearen
zenbait lerro iakingarriak nafarrcak
irakurri ditzaten).

MEDIOS DE DEFENSA DE LA
LENGUA VASCA HOY

No pretendemos nosotros insistir
en io que en otro lado se ha di-
cho con mas autoridad y mas am-
plitud. Queremos sin embargo ter-
minar este peregrinar lingufstico
con un toque de atencion a los es-
piritus y una llamada a la espe-
ranza.

El informe Gaur Io ha dicho muy
claramente: un idioma no se con-
serva. Se utiliza. Conservarlo es
ya, en cierto modo, condenarlo a
morir. Nosotros debemos hacer al
vascuence necesario.

Todo idioma, si quiere ser una
lengua viva y no un objeto de mu-
seo, ha de tener su base en el
pueblo. Es el pueblo el que habla
un idioma; no los eruditos. Y el
pueblo cuando accede a la cultura
no es mas que a una forma prac-
tica de esta. Es decir, estamos
en los tiempos de la tecnica; no
de los valores «humanisticos». Es
pues un contrasentido creer que
el pueblo va a llegar a aceptar esta
«cultura apractica», va a llegar a
una vaioracion de algo que por no
servirle para nada no puede tener
para el ningun valor. £C6mo pedir-
le entonces que estime una lengua
«que no le sirve para nada»? El
unico camino es entonces hacer
util a la lengua.

Para ello el vascuence ha de re-
correr los siguientes pasos:

A) Biiinguismo en la ensenanza
primaria. La lengua familiar del ni-
no debe ser tambien su lengua de
cultura. El vascuence debe llenar
expresivamente todo el horizonte
del futuro hombre euskaidun. Re-
legarlo a una tematica o a un ti-
po de relaciones es fosilizarle. Pe-
ro necesita tambien aprender el
casteliano y saberlo bien. La cultu-
ra debe venirle en paridad por las
dos lenguas. Asi el nino aprendera
el casteliano pero no tendra en
medio euskaldun necesidad de el.
Esta es la situacion capaz de devol-
ver vitalidad al area euskaidun: no
la de biiinguismo, sino la de pseu-
dobilmgiiismo vascofono en la que
el sujeto solo se expresa en cas-
tellano cuando sus interlocutores
no pueden entenderlo en vasco.

B) El vascuence ha sido hasta
ahora una lengua rural; a partir de
aqui ha de ser una lengua ciudada-
na. E! caserio, «vivero de euskal-
dunes» en expresion de Estornes,
esta sufriendo una profunda crisis
debida a la necesidad de tornar
su economfa de pura subsistencia
en economfa comercial, a la vez
que los modos de vida tradiciona-
les en la Navarra vasca, agricola-
ganaderos, van siendo sustituidos
por los industriaies. Todo ello in-
cide en un paso del polo de aten-
cion del campo a la ciudad. Hay
que llevar el vascuence a todas
las actividades de la ciudad: a la
ensenanza primaria, al bachilierato,
a la Universidad, al deporte, a los
espectaculos, a la prensa, a la ra-
dio, a la television, a los actos
publicos. Pero es que ademas, la
ciudad es el espejo en que se mi-
ran las gentes del campo. Asentan-

do el vascuence en ello Io ha-
bremos instalado definitivamente en
las zonas ruraies.

C) Todo ello ha de incidir en
una vaioracion social, de la ien-
gua. Esto es muy importante. El
mayor enemigo del vascuence es
ia depreciacion que, por falta de
apoyo, sufre frente al prestigio de
la lengua oficial.

Digamos algo a este respecto. La
causa principal de la desvaloriza-
cion del vasco es la-incultura. Ei
hombre humilde, trabajador manual,
de escasos estudios, esta inerme
ante toda una serie de complejos
y prejuicios. El hecho de que los
que estan mas arriba que el, los
que saben mas que el, hablen el
casteliano, le ha llevado en mu-
chas ocasiones a sentirse humilla-
do con su vasco. La cuitura da
una mayor amplitud de miras y
libera al. hombre de muchas tira-
nicas ataduras. Son raros los eus-
kaldunes instruidos que no amen
su lengua. Nuestra tragedia ha si-
do que nuestra Navarra Vasca ha
dado muy pocos de estos. Los
profesionales liberales, el maestro,
la burocracia administrativa y fi-
nanciera, han sido, es cierto, sec-
tores romances tradicionalmente,
pero mas por ser erdaldunes que
por desprecio a la lengua. Esta
cuando ha surgido ha sido a poste-
riori, con el resentimiento hacia Io
que se ignora.

Esta ha sido nuestra desgracia,
que el euskaidun navarro ha sido
siempre hombre de escasas ambi-
ciones culturales, y de poca am-
plitud de miras. Hemos dado mu-
chos hombres para el comercio,
pero muy pocos para la cultura, a
diferencia de Io que ha podido su-
ceder en otras zonas vascofonas,
como la francesa o Guipuzcoa.

Pero los que hemos tenido han
sido generalmente defensores a ul-
tranza. Los parrocos navarros son
heroes desconocidos que con verda-
dero teson, entrega y abnegacion
han luchado con todas sus fuerzas
para defender nuestro tesoro lin-
giiistico. Que la situacion no este
en muchos puntos mas empeorada,
a ellos se Io debemos.

Por eso tambien cuando las pri-
meras maestras han salido de los
pueblos navarros hemos visto a
las "neskak", frente al absurdo
desapego de sus paisanas, ponerse
al frente de las "ikastolas" en Eli-
zondo, Pamplona u Olazagutia.

Hoy, toda la gente de cultura en
Navarra esta de acuerdo en de-
fender al vascuence. Esperemos que
en el area vasca, de estos sectores
mas instruidos de donde partio la
depreciacion del idioma en el pue-
blo, parta tambien el entusiasmo
para su recuperacion. Jainkoak
nahi dezan. Dios Io quiera.

(Nona hemen liburu honen azken
him orrialdeak. Eta orain bukatze-
ko liburuaren ere argitaratzen dugu
iiburu dena bezin interesgarria iza-
ten delakoz).

E! retroceso de! vascuence en
Navarra en nuestro siglo, tirnida-
mente apuntado en 1910 por Ur-
quijo, reconocido en 1935 por Iriga-
ray y poco despues por Caro Ba-
roja, es hoy ya un hecho que na-
die discute. Pero es un hecho de-
masiado doloroso para los navarros
en general y para los vascologos
en particular y en los ultimos anos
parece haberse seguido respecto a
el una tactica mas bien negativa:
ignorarlo. Los que se han ocupado
con posterioridad del tema nos han
venido repitiendo como «lfmites ac-
tuales» de la lengua vasca en Na-
varra, al cabo de 35 anos de su
delimitacion, los que sefialaba Iri-
garay en 1936, no obstante que es-
te propio autor reconocia en 1956

que «es seguro que de aquella fe-
cha a la actual se ha debido mo-
dificar bastante la situacion de la
lengua en sentido de su decaden-
cia; pues el retroceso que empezo
intensamente a comienzos del
s. XIX no se ha detenido un mo-
mento». Es mas, la irrupcion de
diversos factores (medios de co-
municacion, incrementos migrato-
rios, etc.), que tendremos ocasion
de ir analizando, no han hecho sino
acelerarlo.

Pero es un hecho dolorosamente
hiriente para aceptarlo. Y hemos
querido, puerilmente, tratar de ne-
garlo escondiendo la cabeza bajo
el ala. Parecia como si quisieramos
que los limites de Irigaray fueran
los definitivos, que la lenta pero
irreversible regresion del euskera
se detuviera al. fin en los confines
citados; querfamos dejar clavada la
nomadeante linea que sigue desde
siglos una marcha tragica, inexo-
rable, hasta fundirse y desaparecer
con su hermana septentrional. Pero
nuestra impotencia era manifiesta:
la deteniamos en los libros pero
no en la realidad, y el proceso
ha continuado dia tras dia, fatal-
mente.

Era necesario un cambio de acti-
tud. Solo asi salvaremos al vas-
cuence. Ya en 1968 Ana Maria
Echaide en su «Regresion del vas-
cuence en el valle de Esteribar»,
actualizaba los datos de Irigaray
en este valle demostrando Io em-
peorado de la situacion.

Yo me he propuesto actualizar
estos datos en todos los valles
en los que el. euskera conserva al-
guna vigencia.

El intento conto con la ayuda de
los romanistas, interesados en sa-
ber hasta donde habia forzado el
casteliano las fronteras del vasco
en Navarra. Pero nuestra obra es
una obra vascologica. He sido ob-
jetivo y cientifico, o al menos Io
he intentado, pero no puedo di-
simular, ni Io quiero, de que lado
estan mis simpatias. Mi obra es
un autentico peregrinar tras las
huellas del vascuence en la pro-
vincia de Navarra. Pero no es una
investigacion aseptica ni negativa.
Conociendo los sfntomas hemos
podido reconocer la enfermedad, y
conociendo esta podemos tratar de
curar a nuestro enfermo euskera.
Por ello esta obra pretende apor-
tar luces sobre las causas de la
deseuskerizacion los medios de de-
fensa de la lengua hoy, ios pun-
tos mas necesitados de ayuda in-
mediata y por donde debe encau-
zarse esta.

Estamos ante un cambio de po-
sicion. Muchos cerriles prejuicios,
frutos de la incultura y el bande-
rismo parece que van cayendo y
cada vez se va viendo con mas
evidencia la necesidad de proteger
algo que forma la parte mas en-
tranable de nuestro tesoro cultu-
ral y lingiiistico. Ahi estan las
"ikastolas". Ahi esta la labor de la
Institucion "Principe de Viana", y
el tan deseado biiinguismo oficial
en la ensenanza primaria promete
ser una realidad con la nueva Ley
General de Educacion.

Conocer el estado actual del vas-
cuence en Navarra era pues, ahora
mas que nunca, necesario para que
nuestra ayuda pueda ser cientifica
y racional, y no poco menos que
ineficaz. Quiera Dios que hayamos
podido servir a estos fines.

Quiero creer que nuestro viejo
euskera va a vivir momentos de un
nuevo resurgir. Ojala que ahora si
podamos detener la regresion, no
con pasividad de eruditos, sino con
la colaboracion fecunda y conscien-
te de todos.

J. M. Sanchez Carrion
"Txepetx"

Universidad de Granada
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OLERTI-EGUMA LARREA-AN
Makillakada poljtak artuak ditugu, azken urteotan, euska! oierki ta

bertso-arloak. Ez dira, agiri danez, tresna onak, eta aurrean erabilli
dituzte, eten barik.

Larrea-an, orraitio, aspaldiko oiturari jarraituz, Olerti-Eguna ospatuko
da aurten ere. Noiz? Kristo Errege egunean, au da, azillaren (azaro, ze-
mendi) 26'an. Kontuan izan: ez beste urteetan bezela urrillaren azkene-
rantza, azillaren azkenean baizik. Elizak, bada, aldatu egin du Kristo Erre-
geren jaia.

Poesi-sariketa onela izango da:
I.—Oierki liriku bat, edozein gai ta luzeran egina: 1.000 pezeta.
II.—Poema bat, gure edestiari buruzkoa balitz, obe: 500 pezeta
III.—Bertso-sail txikia; amar-amabi Ian diferenteak, lau-bost ahapaldi

bakoitzak: 500 pezeta.
Urrillaren 31'rako bialdu lanak.
Maikoak, beti bezela: N. Etxaniz, E. Erkiaga ta A. Onaindia.

"UZTAPIDE"
Bertsolariari omenaldia

«Centre- de Atraccion y Turismo» deritzaionak eratuta, omenaldi eder
bat egin zitzaion Manuel Olaizola, «Uztapide» bertsolari ospe aundikoari;
loan dan iraillaren 24-an ain zuzen ere. Zabalkunde gutxi egin izanik ere,
bete-beterik zegon jai ospatzen zan Donostiako Astoria Teatrua. Uztapide
bera ez zan jai ortan izan, gaixorik zegoalako. Irakur Basarri'k, jaialdi ura
zala-ta, Donostiko «La Voz de Espaha»-n argitaratu zuena.

«Emen gera berriro —dio—, irakurle maiteok, oporralditxoaren on-
doren. Nundik asi? Zer egin? Etxetik kanpo egun batzuk igarotzeak
atzerapen aundiak ekartzen dizkigu. Zer esan asko, ta danak batera esa-
ierik ez. Legezkoa danez, lagun «Uztapide'rekin» asi bear.

«Jai zoragarria benetan Astoria Antzokian igandean ospatu zana. Guk
uste bezelaxe, zearo bete zan. Euskalerria serbitzen igaro du «Uztapide'k»
bere denbora, ta orain erri orrek bai zintzoki erantzun ere.

«Amairu bertsofarik kantatu zuten. Auek ziran: Lasarte, Agirre, Laz-
kano, Lizaso, «Lazkao-txiki», Garmendia, «Xalbador», (Matin», Mitxelena,
Arozamena, Egileor, Mugartegi ta zuen serbitzari onek, Aurkezle (presen-
tatzailie) ta gai-jartzaille, Jose Mari Iriondo jauna izan zan, oi duen mai-
xutasunez.

«Bukaieran joan dan astean zintan arturik, «Uztapide'ren» bertso ba-
tzuk entzun genituen eskerrak emanaz. Malkoz estali ziran gure matrai-
iondoak. Zer tratu artu ote zuen gizarajoak aiek kantatu ezihikl Mesede
bat ukatzen eztakien gizona da Manuel, baiha eztegu uste artara heartu
bear zutenik dagoen bezela egonik. Etzan Donosti'ra azaldu. Ezta egin
bear ere. Kalterako izango zuen seguru asko, gaixo dagoenarentzat poz
geiegia ezta ona izaten da. Seme agurtu genduan, eta ark zintzo esango
zizkion aita maiteari Donosti'n ikusiak eta entzunak.

Ogeitaka urtez ibilli gera
biok erririkan erriz,
orduko sasoi eta almenik
ezta etorriko berriz
Beti apal da, beti leialki,
jatortasun arrigarriz,
ura berdintzen gaizioa baita
gizonez ta bertsolariz.

Egun goxoak, egun mikatzak,
danak alkarren segiran,
«Uztapidentzat» ere eziha
orra nola etorri dan.
Orain an dabil burumakurka
bere etxetxoaren jiran,
onelakotan ikusten degu
egizko lagun zein diran.

Orain bi milla urte zitzaigun
Sabatzaillea etorri,
gurutze baten inguru-sailla
utzirik odolez gorri.
Ark eman zuen agindu ura

bai dala gogoangarri,
lurreko urte bakar auetan
lagun deiogun alkarri.

I Oiartzun'en eta gu emen,
alkarrekin ezin goza,
gure ondoan gertatu baintz
izango genian poza;
berriro entzun nai genikek guk
laister ire kantu-otsa,
itxaropenik ez galdu ihoiz,
Manuel, jaso biotza!

Lena go bai en ez Intzan baiha,
jasoa izan aiz gora;
i goraltzeko ta txalotzeko
artu genikan denbora.
Bein sartu intzan, zorionean,
euskaldun biotz-ondora,
Euskalerria irekin zegok;
eg on indeke gustora!

BASARRl

Antxinako
Euskaldunak

«Uztapide»-ri Donosti-n eginiko omenaldian esku artu zuten bertsolari
batzuk. Ezkerretlk eskuira: Mitxeiena, Garmendia, Lizaso, Egileor, Lazka-
no, Basarri, Arozamena ta Xalbador.

Euskal gizonak alkartu dira
udako egun arrean
Santi Mamine leza ondoan
Euskal.-erriko oinarrian.
Lengoa, gaurkoz, oroitzen dogu
mendiaren barrenean:
antxinetako euskaldun zarrak
leza barrutan ebiltzan;
gaurzo gizona zer deritxazu,
lengo bizirza lezetan?

Gizonak gizon millak urtetan
lanak ugari eginak,
euren bizitza zaindu ai eien
leza jilunetara doaz.
Gizon ta andra, lege dan legez,
erri au sorteraziaz,
bizi, maitatu, jolastuz gero
bizia bertan utziaz...
Euskal-erriko leza zuloak
mintzatzen dira lenagaz.

Bizi gogorra lagun arena
bakardadean egonik,
sasi ta arantza, elorri baltzak
ziran lurraren aleak.
Bizi izateko urteak labur,
nekeak ain aundi izanik,
basati gogor zan izadiak
ez eukan ez errukirik.
Oraingo ontan, zer diraustazu,
anai arek oroiturik?

Bizitza-gatza asmetan nago
betiko ezti egarriz,
ta arek ostera il egin bear
gazte gazterik min biziz.
Era orretan jokatu eben
Euskal-erriaren zoriz;
geroko oinarri sendo zindoak
jarri zituen munarriz,
izate, odol, mintzai bereziz
euskaldun agertaraziz.

Aidi aretan zer eiten eben
ezaugarriak ba'doguz,
giza semeak, beti, arduraz
jakituriari buruz.
Lenengo dana lezak billatu
bizia bertan ugalduz,
janak billatu, bizia zaindu,
baso etsaiak oinpetuz...
Lagun gartsua, esaidak zerbait
antxinako bizi-moduz.

Bizi bideak agindu eutsen
eiztaritza bidea,
arri, egurrez baliatuaz,
piztiak jausten lurrera.
Leza agoa zan eskaratza,
cjuztien bizi lekua;
barm aldean orrna-zapaian
agertu eben ertia:
iiiinti-mangoz itxi euskuen
garai artako piztia.

PAULIN

BEPTV
GAZTE
(2O urte)

Gazte,
amesez bizi zara?
Noiz arte
guzurrezko bizi hori?
Alabehar itsuari
aurpegia ez emotearren;
bizitza serio
ez hartzearren;
zure egin-beharra
ez betetzearren;
zaran bezela
ez onartzearren;
errezera joatearren;
ez-egite utsaren
betegarri bailitz
bizitza faltso bat,
mundu artifizial bat
sortzen ari zara,
sentlpen utsez,
maitekeriz,
ankarik bako
idealismoz.

Nahigabearen ego luzeari
igesi nahia...
llunak mindutako
bizi nahia...
Ahaleginik gabe
dana izan nahia...

Bai, gazte,
egin ames.
Errealidadea
gogorregia da nunbait.

Barriro bere
gure loretegian
porruak izango dira.

Jon Enbeita

Erdaidun neskatxa bat, bere mv-
nifalda (gona-motz) laburragaz,
euskaldun mutil eldu bategana doa,
herriko jaiak nun egiten diran
itaunka. Mutillak, aren taiua ikusi-
ta, bertsoz erantzuten dautsc.
Gazte, ez dago emendik urrun
Zuk deseatzen dozuna,
Kilometro bat bakarrik dago
Emendik zuzen-zuzena.
Zeu ikusita, fcai al dakizu,
pentsstan jarri nozuna,
Jaian atxakiz nai ete dozun
Bideko iaguntasuna?
Bakarrik naiau dauala eta,
Ezezkca daust emoten;
Nik, barriz, pozik ainbat ariiien
Ondotik aldendu daiten
Honen antzeko txeri nabarrak
Noizbaiten dira ikusten,
Melcna eta bizardunakin
Gustora dira ibilten.
Garputza dauka goitik beraino
0s© egoki egina,
Baina badauka andra on baten
Dintasunaren primina.
Maitasunezko bihotzen ordez
Baden maitakeri grina.
Askoz o-beto gure herriko
Jaira joango ez fcazina.
Gaztea zara, gorputzez sendo,
Baina zentzunez txirua;
Olganizan eta libertadian
Daukazu zeure burua:
Zeure izatez gaurkoa zara,
Ez dosu ikusten gerua.
Oiaeguari euskaldun askek
Deitzen dautsagu erua.
Gauza cna da herriko jaiak
Pozik, alai cspatzia,
Baiiia ez gero, libre dala-ta,
Oitura onak galtzia!
Jolasian da jazkeran bardin
Euki behar da lotsia,
Gura badogu Euskalerriko
Oitura onak zaintzia

Balendin Enbeita

Hego Kaltfornia - ko Eskualdun Besta, 1972-in
(Bigarren partia) AIREA: Irune-ko ferietan...

Programa da orai hasten. Guziek ikus dezaten
Arbasoen dantzak ditu guk hemen erraberritzen-la-lai
Hartako utzi zauzkuten. Sekulan ahantz ez diten.

Aitzinian banderariak. Heier segi dantzariak
Xuri-belx-gorriz jauntzirik bi lerrotan formatiak-la-lai
Zer gauza xarmegarriak. Oro Eskualdun umiak.

Ondotik musikariak. Tanbor ta Kleronariak
Horien arrabotsak ditu airosten bazter guziak-la-Iai
Bonet-gerriko gorriak. Hain dire xoragarriak.

Eskualdun besta da egun. Horgatik erran dezagun
Plazer dugu ikustiaz hemen hoinbeste ezagun-la-Iai
Nornahi bezain gira hun. Gauden gu beti Eskualdun.

Eskualdunak zireztener. Gaidatzen dut orai zuer
Gure mintzaira erakuts beti gure ondokuer-Ia-lai
Hori egiten dutener. Desira dut zerua dener.

Aditzaileak barkatu. Hemen dudana kantatu
Mendi, zelai ta erreka, orotarik dut kurritu-la-!ai
Nihun ez naiz ni uzkurtu. Ez Eskualduntza ukatu.

Hau dugu gaurko suieta. Aspaldi hasia baita
Hogoi-ta-sei urte baitu Kluba onen hastementa-la-iai
Geroztik beti prest presta. Dago Eskuaidun Orkesta.

(Dago Eskual fornimenta)

(ESKUALDUN FIDEL)
J. C. Arrosagaray, Pomona



V I A N A

«NEURE-BIZI-MANERA...»
A i m : Lurraren pean sar nindaiteke...

Lehen aldikotz pertsuno batzu behar duztaia moidatu
Hastera noa eta Yaunari laguntza diot galdatu,
Ez dut suyeta haundia bainan othoi guziek barkatu
Zer maneretan dutan bizia orai artian pasatu
Orhoit-arau zonbait bederen (nahi nituzke kondatu) bis.

— 2 —

Herri ederra dago Luzaide, adartza mendi azpian
Ondarrol!a-ko choko maitea deraukala bertzaldian,
Mendi aldeko etxe batian Luzaide-ko par parrian
Ama gaichoak erran zerautan adina yin zautanian
Hementchetan haut eman mundurat (Otsail baten erditsian)..

__ 3 __

Gure eliza Luzaiden baita tente potente egoiki
Don Goaquin Saragueta zen orduan apez nagusi,
Hark bataiatu omen ninduen urez burutik beheiti
Samurtua re yarria omen, nigarretik ezin geldi
Izenetako eman zautaten (Pedro Guan Etchamendy).

Pestaz hanturik Aita et'Amak handik goiti zonbait urtez
Batzuetan lor bertzetan irriz, bertze batzuetan nigarrez,
Giristinoki altchatu naute berek etsenpiu emanez
Eigarrekilan zeruan daude enetzat otoitz eginez
Mandatu hori ekarria daut (chorino batek bi hitzez).

— 5 —

Ene eskolak politikako eginak ditut Frantzian
Erreiisionia aldiz ikasi Espainia-ko aldian,
Hamek'urtetan yakitaterik aski nuela nunbaithan
Eta bertzaide gibelatuak ere etcheko lanetan
Utzi nituen eskolak eta (lanean hasi hantchetan).

__ 6 —

Bekatu ttipi batzuek ere beharko ditut aitortu
Ihizin eta arraintzan eta pilotan banuen gostu,
Yantzan plazetan eta musian ere ardura aritu
Musika ere yotzen bainuen, Eskua! Herrian kurritu
Azkenean yin zautan burura (behar nuela ezkondu).

Dakizuena hantchet dagola Franses-Espanol frontera
Guarda eta Karabinero han baitzabiltzan ardura,
Yaun horiekin ez nintzan beti akort yoaiten sobera
Elgar tronpatu beharrez ere arizan gira ardura
Trago batentzat yuntatzen ginen (halere elgarretera).

Ameriketan palataraka nola nahi biltzen sosa
Gizontto batzu mintzo zirela aditu nuen soiasa;
Nola urdeak gose delarik ezkurrarekin amentsa
Handikan goiti aritu nintzan ni ere pentsa ta pentsa
Zer gertatu zen errain dauzuet (orai fite eta ontsa).

— 9 —

Ni arribatu Ameriketan bihotza aiegerarik
Pala ere atzeman bainan harekilan etzen dirurik;
Ohartu nintzan utzi nuela gauzatto bat ahantzirik
Eskual Herrian neure gogoa batere uste gaberik
Ni aspaldian hemen naiz bainan (hura han dago geroztik}.

— 10 —

Aditua dut kantu chahar batlehenago beharrira
Munduko eskualde guzietantoki onak omen dira,
Eskualdunen bihotzak diozoaz Eskual Herrira
Neriak ere galdegiten dautgauzano hori ber bera,
Esperantza dut bai konplitziaberandu gabe sobera) bis.

BARSTOW (California)

Pedro J. Etchamendy-k eginak 1970 ian.

Sor Guadaiupe-ri,
lekaime bezela here

zillarrezko
eztaietan

Luzaide - Ondarrola'ko Zubia

Segura-n, Gipuzkoa-ko erri eder
eta jatorrean, lekaime edo monja
itxien Etxe bat dago. Etxe orian,
nere emazteak, here biotz barneko,
aurizsroko, adixkide bat du. Inoiz
edo beln jcaten gcra, nere emaz-
tea, gure aurrak eta ni adixkide ori
ikusiatzera. Azkenengo aldiz izan
gihadenean, bertako lekaimen Buru
eg Hen duen laikaimeak, esan zidan
nola agorra-ren 17-n, ango lekaime
batek ziilarezko eztaiak zituala ta,
ia arren, beriso batzuek moldatuko
al-nizkion bere gorantzan. Baietza
eman nicn. Argibide batzuek eman
zizkidan nere lana osatzeko. Ara,
ondoren, nere bertsoak.

Dofiua: Mutil koxkor bat...

Berrobi-n jaio zihadenean
izenez zu Anjelita,
Sor Guadaiupe, deitzen clizuie,
konbentun ala jarrita.
Qgeita best urte osoak
Segura-ra etorrita,
crregaitikan ziliar eztaiak
diiuzu txit merezita,
Aingeru-k kaniuz, zortonka gaur,
Zeru aoitikan jetxita!

— 2 —
Arnar senide sortu zinaten
urteak zear munduan,
nola banatu zinaten denok
esango det momentuan:
Zazpitatikan sei aizpa monja
anaia berriz praile juan,
arreba eta anaia daude
jaiotz etxe paketsuan.
amargarrena otoitzka berriz
an daukazute Zeruan!

. ^
Sor Guadaiupe jardutzen zera
peniientziz otoitzetan,
zenbat neke ta zenbat Ian astun
zuretzat mundu onetan.
A!are jarrai aurrera gogoz
beti Zeruko legetan,
mundu guztia nola daukagun
gaur inbirizko katetan,
pakea sortu dedin betiko
eskatu zazu benetan!

— 4 —
Zeruiar doai bereziak zuk
dituzu zugan jetxiak,
aspaldi ontan, egihaz beti,
biotzez penitentziak.
Maitasuna zuk indarrez gogor
sart.ua kontzientziak,
orregaitikan dauzkazu zugan
Jainko Jaunaren graziak,
urre gorritan ere ez dira
ordainizen monja itxiak!

— 5 —
ANTZI baserrin, anal arrebak,
biak an daude ezkongai,
ez dutelako, iholaz ere,
bizitz berririk artu nai.
Etxe zarraren kerizpen biak
pozez bizi dira alai,
ango pakea ta zoriona
eta zenbait lore usai,
danak Jainkoai eskeniz daude
ta txalogarrik dira, bail

— 6 —
Sor Guadaiupe, arren jaso zuk,
nere zorion sutsuak,
eta onekin nere emazte
eta aurtxoen musuak.
Urte askotan izan itzazu
equn on ta paketsuak,
Zeru goitlkan lagun delzula
gure Jake ta Maixuak,
eta onekin bukatzen dira
IBAl-ERTZ-ren bertsuak.

AIZE-
TXINPARTAZ

Egun argi eder bat zan gazte bik euren maitasur.s Jj;:ikcn.i cskeinizc-
ko aukeratu ebena. Eta Erdotza'ko elizatxoan, Markins'iJk Biih yan:.7o
gatozala eskumatik daukagunean izan zan eztegua: efeizcn ederio cporn-
duta, jentea pozez gainezka ta udazken-eguzkia goian dlzdilcu.

1972'eko iraillaren 29, Mikel deunaren eguna. Ugrrto la Cadic!a'i.'?r
Jose Luis eta Etxebarria ta Onaindia'far Mari Gemma ;d:em cz!:ondun':,
eun bat senitarteko ta adiskidek lagunduta. Uriorte'tar Juan Mari'k eza.i
eban meza, Onaindia'tar Santi'k zuzendu ta Ugartetxea'iar Jccc D. Ai:V.<
musikaz lagundurik. Erri-meza abestu zan guztien artear., gczo ta cogoisj.
Azkcn-bedeinkapen aurretik Igotz euskal idazleak lau agurzorion-tcrico
cneik cbcstu zituan.

Darru-pozari cutsi ezinik
Erdotza'n gajoz jaietan,
Gozie bi onein maitezko sua
Jaunari opoz, bonetan;
Maria Gemma eta Jocc Luis
Berton dsukaguz eztitan;
Eurokcnoko zorion utco
Dogula danok gogoian.

Lainorik ezta noiko zcruan,
Ez nuregan be kezkarik,
Alboon eder errcko oca
Eskeinka bere. soinutik;
Argi is kantu, gogo ta gcrputz
Anaikor katez loturik,
Aize-txinpartaz sol oak zabu.
Zorion-izpiz osorik.

Ezkon barrion biotz gazteok

Beiiko beiicz batula,
Gzurko pozean eta garrcan
Bcii izanik alkar moiio.
Biziak ditu cgun mingotonk,
Eztcnik bere ez dou fait a;
Raiho fedcak czar bci crdcz
L\'nean bcrc poz-tanta.

Otako br/;:lo r;u txntrnr izen,
Dorez anr;v::ni p (hl'nn:
.'•rjiiak ZC: :.!!;!< anon<"O c'nusku

Area /;c-r.'/.'.;e r : : j bctca i
Gailezj-} djnek s;nc:-U::n,
Ta zuok biok, Gemma ta ,'oxo
Znitczc beti zcrundun.

X

Jesus Lete
«IBAI-ERTZ»

1972'go agorraren 17'n.

M A I T E Z K O
B I D E A N

Rioizeko ixii-mintzo argikor, agurgarriz,

Zure begipean nabilzu maitezko pozez,

Odolaren berotasun, sugar foizigarriz,

Alkar-minezko ameskizunik ederrenez

Deia dan fcegiratze, izpi gelgarriei?etan,

Itz dagidazu bai, su-emate zcragarriz .

Gogorano barnetzen dan emai, etorrietan,

Ibilbide argiena dan biotzaren eskariz

Bide dagigu begiz-begi, maitezko bidez,

Alkarganako leiaketa, agur gozoetan,

lolasik ederreneko ariketa maitez.

Amets-aize ta t en ikutu, aide garbira,

O, biotz! Agurrik gozo, ikusgarrienetan^

Zugatzak ere, o, zugana makurtzen dira!

Muniategui-tar Sabin.



P R I N C I P E D E V I A N A 1972 — Urrila

Jose Mari Setien Alberro, Hernani-
ko cemea, Donostiako Apezpiku la-
guntzaiiea (ordezkoa) izendatu berri
dutena.

Ehun t'erdi bat urteren buruan,
J. P. Darrigol, Bayonako Apezgaite-
giko Erretoraren barne-kezkak, az-
pikoz gora artuko nituke nik.

Aita Villasante-k, «La Declinacion
del vasco literario comun*, liburu-
txoan, hau dakar, iraizean bezala:
«Por cierto, que el autor termina
pidiendo excusas de que este ob-
jeto extraho (analisis penetrante y
certero de la lengua vasca) hay a
ocupado su mente con algun detri-
mento de su verdadero deber y
pide que Dios no le tome en cuen-
ta el tiempo invert id o en ello y
que debia haber empleado en llo-
rar sus faltas, extender el reino
de Dios, etc.*.

Aita Darrigol-i, zerk esanarazten
dizkio itz itun horiek? Zerk? «Dis-
sertation critique et apologetique
sur la langue basque* liburua idaz-
len emandako orduak, egiazko egin-
kizunei lapurtutakoak baizirudiz-
kion!

Zazpiren bat urte latina ikasten
emateak, ez; ez zituen berdin asal-
datzen.

Euskara ikasteko denbora baka-
rrik jotzen zen gauza kezkagarri.

Haatik, Darrigo! jaunak, entzun
izan balu, Euskal herriko apezpiku
batek, duela berri, euskaraz egin
duen predikua, euskara lantzen
emandako denbora, aberaskiro en-
plegatutzat joko zuen. Ziur baino
ziurrago.

Ederki egin du Aita Vil!asante-k,
Darrigol-en liburuaren berriakin ba-
tio, autorearen kezken berri ere
ematea. Jakingarritzat. Adibidetzat.

Ehun t'erdi urteren buruan, beraz,
kontzientzia, inorekin baldin bada-
go, euskara ongi ikasteko behar
ainbat denbora eta neke artzen due-
narekin dagoela, esan behar, eta ez
besterekin.

—0O0-

Kontesto honetan, zer iritzi gene-
zaiekegu, «EUSKALDUNAK*, ORIXE-

tasuna eta
de vasoos

-ren poema nagusiaren argitaratzai-
leen honako itzei: «Esta maravillosa
traduccion castellana (Orixerena
berarena) servira para que el mi-
lion de vascos que no conocen el
euskera puedan penetrar en la in-
terior id ad de un mundo euskaldun
que es el propiamente nuestro».

Benetan uste ote dute hori? "Pe-
netrar en la INTERIORIDAD de un
mundo EUSKALDUN*, euskararon la-
guntzarik gabe? Ditekeena aha! da?

Izkuntz-giltzik gabe, osoki, men-
go herriko barne-muinik atzcroate-
rik, ez zegoela, zirudidan.

Uste nuen ere, herri-arimaren gia-
rrik ukitzerik, ez zegce'a, mintzai-
ra-gi!tza jokatu ezik.

«MW6n de vascos» delakoari, ez
ote zaio gezur-sarrera bat eskain-
tzen «maraviilosa traduccion caste-
liana* horrekin; benetazko cuskal-
-arima ezagutzoko, euckara, bide ba-
karra delarik?

Ate aunditik sar ditezela, odoiak
eta eginbideak, era berean, asa es-
katzen dutenez gero. Euskararene-
lik, aiegia.

Hori c!e!a bidezkoena, ederki acii-
tzera ematen dio Aita Mokoroari
Luis Mitxelena-k, «ldazlan Hauta-
tuak»etan, 396 orrialdeko oharrean.

Aita Mokoroa-k, «Lengua vasca de
hoy y de mahana* liburua, erdaraz
idazteko, (sarrera-bukaerak ezik),
«ei a fan de ser entendido de todos
vascos de apellido, vascos de len-
gua, VASCOS DE DESEO, (letra la-
rria nerea da), amigos de los vas-
cos... —«bai zuen arrazoi bat; «Go-
goa, nik baino hobeki daki Aita Mo-
koroa-k, obretan erakutsi behar da»,
ohartzen du Mitxelenak.

Beren herriko GUNA atzitzeko,
arrotz minzairara jo behar, etxe-
koaren berririk ez da!

Besteren arimaz aztertu behar
beurena!

Nahi ainbat «vascos de DESEO*,
daitezkeelarik ere, «mill6n de vas-
cos» prestua osatzen dute horrela-
koek!

Hauen euskal-gutizia —convoiti-
se— zenbaterainokoa den jakiteko,
ezin da hobeki legoke, Luis Mitxe-
lenak, midiku bati egokitu edo apli-
katu zion test delakoa, «millon de
vascos* ei ere, egokitzea.

«Fariseo» fonema esateko eskatu
baitzion, sibilantea entzun nahi zio-
la-eta! Izkuntzal.ari aundiaren adibi-
dea, etzitzaion batere onhartzekoa
iruditu rnidikuari. Naski!

Darrigol'ek\n asi naizenez gero,
adiskide mina dutan Jose-Maria Se-
tien, apezpiku berriari, eskari bat
egin gabe, ez dut amaituko: Moral
esparruan mutila zeran aldetik, ira-
kas, harne-kezkek noren aldetik be-
har ko luketen egon: Darrigol'enetik,
ala, millon de vascos-en aldetik.

Ahazten zitzaidan: Duela ogei ta
bosteren bat urte, oroitzen zara?
L6pez-Mendizabal-Beraf euskai-izte-
gia, utzi zenidan. Niri itzuri, ordea.
Arki baneza, eztitan itzuliren dizut.

Zorionez, ez baitzaude «mi!lon de
vascos» delakoaren lagundian.

Premin Ixurko

DONOSTIAKO LEHENENGO SORGIN
JAKINTZA 6ATZARREA

Joan den irailaren 21, 22 eta 23-garrenean, Donos-
tia batzarre honen ospalekua izandu da. Lan gogo-
rrezko him egun izandu dira, harnar hitzaidi eta 27
txosten irakurri zireiarik. 300 batzarkidek parte hartu
•zuten. Batzarre egunetan Anexa taldeak eskaini ziz-
kigun Aker eta bere Espatadantza, biak baijetez ja-
rriak

LEHENENGO EGUNA

Lehendabizi, antoiatzeko asmoa lehenengo izandu
zuen Jose Berruezo jaunak hartu zuen hitza batzarki-
deei ongi etorria emateko. Gero, Carlos Alonso de!
Real-ek «Sorginkeria Galicia-an» gaiaz irakurri zuen
bere hitzaldia. Udaletxeko hitzaldiak amaitzeko, «Sor-
gin-zorakeria Euska!errian» gaiaz, Jose Miguel Baran-
diarenek egina, irakurri zen. Barandiaran ezin zinte-
kean etorri izandu, bainan bialdu zigun bere hitzaldia.

Arratsaldean, lehenengo txostenak aditu ahal izan-
du genituen; hauek bukatu ta gero, Angel Gari La-
cruz-ek «Goiko Aragoien XVII-garren mendeko sor-
ginkeriaz» hitzegin zigun, eta Luis Granje!-ek «Senda-
gaia eta sorginkeria» gaiari buruz.

BIGARREN EGUNA

Biharamonean, ostiraia, txosten gehiago, sorginke-
ria aide guzietatik aztertzen zutenak, eta goizeko hi-
tzaldiak bukatzeko, Nafar Artxiboko zuzendaria den
Florencio Idoate jauna «Araiz Ibarreko sorginekikoa
eta Inzako prozesoa*-z mintzatu zitzaigun eta Jose
Manuel Martinez Pereda «Sorginkeria eta bere harre-
manak legearekin* gaiari buruz.

Arratsaldean Carlos Rico Avello-k hitza hartu zuen,
Asturias-eko sorginkeriaz espiikatuz. Eta Francisco
Rico-k jardun zuen, «Sorginkeria eta Hteratura»g\az
hitzegiten.

HIRUGARREN EGUNA

Azken eguna heldu zen eta hartan Jose Berruezo
berriz mintzo zitzaigun bainan orain «Sorginkeria Gi-
puzkoan* izan zen bere gaia. Julio Caro Barojak
amaitu zituen batzarreko hitzaldiak, «Ereduak sorgin-
keriaren historian* adierazten.

Arratsaldean, batzarkideak Zugarramurdira joan zi-
ren, hango ieizezulo famatuak ikustera. Akelarre lei-
zezuio barrenean ez zen izaten, bere ondoan dagoen
iarre txiki batean baizik. Hor sorginei demonioa, aker
antzean, agertzen zitzaien. Hortik dator «akelarre»
hitza, gaur munduko ia hizkuntz guzietan erabiltzen
dena: Zugarramurdiko Iarre txiki batetik. Larre ho-
rren jabeak utzi zigun ikusten eta hemendik eskerrak
ematen dizkiogu. Batzarkideak harrituak geiditu ziren
tokiaren edertasunarengaitik.

Leizezuloak ikusi ondoren, Elizondoruntz abiatu gi-
nen. Baztango Udaletxeko Batzarre Gelan itxi zen ofi-
zialki Batzarrea eta ondorioak leitu zizkiguten, gero
adieraziko dizkizuegunak. Oso onak izan ziren baz-
tandarrak gurekin, joale-txiki bat eta sorginkeriazko li-
buruxka bat eman zizkiguten-eta.

Udaletxekoa bukatu zenean, Elizondoko Plazan mu-
tildantza dantzatu zuten, Mauricio Elizaldek txistua
jo bitartean. Hau amaiturik, sorginaren irudia erre zen
bere inguruan Ituringo zanpanzarra dantzatuaz. Ba-
tzarrea guztiz itxia, Buska Isusik prantatutako «Sor-
ginen afariarekin*, geiditu zen, Baztan Ostatuan.

GORKA REIZABAL

(Datorren numeruan lan hau argitaratzen jarraitu-
ko dugu, luzeegi b^'t da batean azaltzeko).

SEI MINAURI, URRIAN
1) Gaztain-ondo gainean, agakin

zafra-zafra, gizon bat lan ta lan ari
da. Adar-nagusiari bizkerra eman, bi
zehar-adarretan bi ankak iosi, eta,
iarraiki gertu ta lasai batetik beza-
la, murkutseri eman ta eman, gaz-
tain-ondoa arront ustua utzi arte.

Laguna, lurrean dabil; erori diren
murkuts guziak ezin bilduz. Halako
batean hunek betik gora: «Aizak, i:
utzak ordu baterako bedere lan ho-
ri neretzai: ez duk beti errexena
ik egin behar!*.

«lgo adi: ta non obe, ikusi*.
'go da: gaztainaga eskuratu dio-

te: aide batera ta bertzera dabilz-
ki begiak, eta murkuts bat ere inon
ikusten ez.

Dil-dil-diika asten zaizkio belau-
nak; eta izialdurezko dardar horre-
kin, ez pentsa gero!, eroriazten di-
tu ere iurreratu naiez dauden mur-
kuts batzuk.

Abarretan ibiltzeko oiturarekin
bat: oitzekoa bertzea.

—ouo—

2) Egunero basetxez basetxe da-
bil sendagilea, osasuneratu naiez
eriak. Haia ere..., hala ere, ez dau-
de denak hunen aide: noizean be-
hin mina ematen baitu sendatzean:
bat edo bertze, banaka banaka, il-
tzen ere zaizkio ta. Arrankurekin
hase, asperrazi, handik bulkatu du-
te.

Sendagile berri bat agertu da:
berek nahi bezalakoa: aunitz da-
kiena. Honek, iakintsuki, bidean ibil-
tzerako on diren eriak bere etxe-

ra etorriazten ditu: ezin etorrita-
koa astetik eriotzarakoaren tartean
aski neketan dabiitzeneri ikustaldi-
txoak egiten dizkie: auzokoek erri-
rateko dituztela iiak badaki.

Nork edo nork «mendiz mendi
oitua zen hura hemen bagenu
gauri*, omen dio bere kolkorako,
horaiko ioerari ezin oituz.

—ouo—

3) «Elizatxoa, ez naski katedra-
la, bain a, bai polita! Emengo ien-
dea ere, elizkoia! multxo ederra bii-
tzen omen da elizkizunetara: eta...
nola erantzuten maiteki artzaiharen
deiari! Ementxe banintz, a zein apez
ona nil Berezko ontasuna duen
erriarekin, I ana ez da lanah.

Harat bialdua izatea eskatzen du
eta ematen diote.

Handik bertzeko..., elizen bertan,
ixilen ixilez, bazkal-ondoko kuluxkak
egin zezazken: bai ta arratseko io
luzea ere.

Hartara oitu zuelakoz «berezko
cntasuna »rentzat artu (edo utzi)
zuen «fan ez-fana»k.

—oOo—

4) Erri ta hizkuntza berean ha-
ziak bi. Urteekin, erritik lekutu dire
ta elkargandik urrundu. Gero, noiz-
bait, solasbidea izan dute. Bat, aur-
tzaroko izkuntzan trebe-trebe: ber-
tzea, kiskili kaskala neketan. Hon-
taz arront arriturik bigarrena. Aur-
tzaroko oiturak noratnahi iarraiki
dio maiteki lenbizikoari. Bigarrena,
lazoren lazoz, ezkai bihurtu da.

—oOo—

5) Bi muttil koxkor ikasketan
dabiltz. Hau, pilota iokoan lotzen
dana da; iostaorduetan bakarrik
ahatik. Harek, dirurik ez duenean
kaxkabil merkeekin eta erosteko
ahinbat dueiarik kanlkekin, denbora
galtzen du, sasietako xaguentzat li-
buruak bide bazterretan lasai utziz.

Biok ikaste-saria (beka) irabazi
nahi dute. Biok azterketak (exami-
nak) izan dituzte. Lenak irabazi du
saria: bigarrenak, kaxkabilak baka-
rrik ekarri ditu: hok aundiak, bai:
ta borobilak. Bere oitzeari dagokiona
bakoitxak!

—oOo—

6) Egunkari (diario) batek diona
bakar bakarrik sinesten du gizajoak,
hartan bakarrik dagola egi osoa ta
bakarra ustean. Beraren biia doa
noizean goiz tarrapataka: eta ota-
men goxoena baino gose geiagore-
kin graka-graka irensten du daka-
rren funs guzia. Gero, hartan sinis-
menaren herroak indartu eta mun-
dukoak beren gora-bera guziekin
iuzkatu. Nor egian tinkoago bera
baino?

Benin ta bitan idazlan (escrito)
saminak eta bere gogoko ez diren
batzuentzak mingarriak irakurri di-
tu; eta, eskuak marruxkatzen di-
tuela, idazie hoken ausardiakin poz-
tu da. Hortara Goi-Maitasunara bai-
no obeki oiturik daukelako biotza.

IBARRONDO
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LEiTZA
XIXE TXAPELKETA

Joan den iraiiaren hamazazpian
izandu zen Leitzan Xixe azalketa
bat, Nafarroako txapelketa ere ze-
iarik bat batean. Etorri ziren guztie-
tan lehendabiziko atera zen Gaz-
teizko «lradier» talclea. Eta bigarren
Tolosako «Uzturre». Nafarroako eta n
berriz iehenengo geiditu zen, eta
horrengatik txapeldun izendatu,
Etxarri Aranazko «Gure Etxea» tal-
dea. Hamasei taide etorri ziren,
eta horietatik zazpi edo zortzi iza-
nen ziren Nafarroakoak. Oso jende
asko ibiii zen begira; gero eta ge-
hiago gustatzen zaizkio jendeari ho-
lako txapelketa mota hauek. Urtero
bezela Leitzako «Aurrera» taldeak
eratu zuen txapelketa hau, Donos-
tiako «Aranzadi» ren jurado edo
epaiketarekin eta Nafarroako «Ca-
ja de Ahorrosek* laguntzen zuela-
rik.

Denok dakizuten bezela «xixe
txapelketan» ekartzen dira ahai di-
ren xixe guztiak eta jartzen dira
bandeja batzuetan jendeak ikus di-
tzan. Gero jendea kenduerazi eta
epaileek egiten dute beren epaike-
ta. Eta epaiketa hontarako gogoan
edukitzen gauzak hauek dira ea
zenbat xixe mota ekarri den; ea
ongi ezagutuak dauden eta ea ba-
koitza bere gisekoekin dagoen. Aur-
icn irabazi ducnak ekarri zituen hi-

rurehun eta larogei bat xixe mota
ezagutuak, beren izen teknikoa, la-
tinez, erantsi zeukatelarik; eta iza-
nen zituen gainera beste hogeien
bat mota ezagutu gabeak. Denera
izanen ziren txapelketa egunean
bostehunen bat xixe klase, beren
izenak jarriekin.

Lehengo urteetan holako txapel-
keta hontan ez zen izen teknikoa
jarri beharrik izaten; baizikan baka-
rrik ea jateko baliodunak ziren, a!a
pozointzuak, a!a baliorik ez zutenak.
Orain izena ere jarri egin behar;
hau zaiiagoa da, baina dauden li-
buruei esker oso ongi egiten du
askok.

Aipagarria da baita ere «Aranza-
di»-k ematen duela urteoro sari
bat «Ento!oma libidun» deiakoaz ale
ederrenak ekartzen dituenari. «En-
toloma !ibidun» hau xixe txuri eta
mardu! bat da. Oso ona du usaia.
Eta antza handia dauka «pago-xixe»
esaten zaionarekin. Ba dira beste
batzuek askoz pozointsuagoak, bai-
na «entoloma» aipatuak itxura du
oso ona eta horrengatik hainbeste
ka!te egiten du. Aurten ere ba di-
ra honen medioz hildakoak eta bai-
ta ere gaizki egonak. Nere ustez
askoz hobea litz'eke, lehen egiten

zen bezeia, bi edo hiru xixe kiase
besterik ez jan; besteak jan ditez-
keia jartzen badu ere txapelketara-
ko txarteiak, txapeiketarako baka-
rrik biidu. Gainera ez bait da ba-
tere erregalarik xixe bat ona den
aia ez jakiteko. Bakarrik balio du
ezagutzeak eta kittoi

Azkenik ohar bat. Donostiako
«Aranzadi» taldea aspaldiko urtee-
tan gutxienez hamabostean, xixak
kSasifikatzen eta beren mapa egiten
ari da. Diotenez laister agertuko da
Euskalerriko mapa mikologiko osoa,
Baina beste aldetik irakurrl berria
dut «ANAN» ere hasia dela orain
Nafarrroako mapa bat egin nahiean.
Egitan harritzekoa. Zeren eta «Aran~
zadik» (Nafarroako txapeiketa az-
keneko lau urte hauetan eratzera
etorri den Aranzadik] argitaratzen
badu bere mapa ez dau ANAN-ek
dens egiterik. Askoz ian gehiago
egin dute gauza hontan eta gehiago
bait dakite. Zergatik ez harrema-
netan sartu? Beti bakoitza bere ai-
detik ibiltzen gara.

Euskalerriko mapa miko!ogiakoan
Nafarroa barrenean egonen bait da.
Eta beste edozein mapatan ere
bai!

Gorka Trintxerpe.

BAZTAN

MUTIL DANTZA

Lehenago ere erran dugu mutil-
-dantzari baztandarrak Iruhen eta
Donibane Lohitzun-en ari izanak di-
rela, baina ez dira hortan akitzen
gure dantzarien eginkizunak.

—0O0—

Iraiiako 2-tik 10-era GipuzkGa-ko
Otdizia-ko herrian euskai-kulturaren
astea egina dute aste hortako 3-an
igandearekin, ordiziatarrek euska!-
-dantzarien biltzar haundi bat ospa-
tu duie, berehartan hamalau dantza-
ri-talde biidu direlarik. Gure baztan-

• darrak ere hantxe ari izanak dira
bertze ganerako dantzarien artean
biitzar horreri indarra emanik.

Goizean dantzari-talde Ordizia-ko
karriketan barna itzuli bat eginik
taide bakotxa beren sonulariekin
eta beren dantzak erakutsiaz. Arra-
tsaldean fuboleko zelaian berriz
ere dantzari-talde guziek, plaza be-
te betea iendez eta denek zaleta-
sun haundia nabari zutela. Baztan-
dar dantzariek arrakasta haundia
izan zuten; Muxikoak, Telleria eta
Zortzikoa dantzatuz gure dantzariek
here trebetasuna ongi aski eraku-
tsi zuten.

Gero Ordizia-ko karrika, plaza
eta ostatuetan ere Maurizio txis-
tulariaren sonuarekin, baztandarrak
ordiziatar neska-muti! gazteekin de-
nak elkartasun ederrean.

Han izandu garenak egun goxo
baten oroitzapena ekarri dugu ge-
ren etxetara ordiziatarrekin egun
eder bat iraganik.

—0O0—

Baztandarren eginkizunak orain-
dik ere gorago doazi. Donostia-ko
Juris mo Etxeak antolatutako «Fies-
tas Euskaras* deitutako euskal
besta hoietan ere baztandarrak ere
agertu dira. Iraiiaren 2-an Trinita-
teko piazan lau gizon baztandar
aritu ziren «Kanta Zahar» bestan.
Baztandarrak, Gipuzkoarrak eta Zu-
berotarrak ari izanak dira Euskal-
-Herriko kanta zaharrak erakutsiaz
Baztandarrek kantatu zituztenak:

BERTSOLARIAK ELI20ND0N
Datorren Urriaren 27'ean, Feri egunean, Antxitone'ko Trinketean

eta arratsaldeko bortzetan «Bertsolari besta» eder bat egin beha-
rra da.

Lau Bertsolari ariko dira: MATTIN, LASARTE, AGIRRE eta LAZ-
KAO-TXIKI. Ferietan arratsaldeko bortzetan Elizondo'ko Antxitone'ko
Trinketean.

«Mendi gainean bi pago», «And ere
Mustaix», «Otxa!de ia Etxahun»,
«Ga!aiixo Txiki», «Lili bat», «Ai-
iak eia Amak» eta gehiago ere.
Maurizio txistulariak sonualdi xar-
manta eginik yoyetako «Eztai So-
hua» beren bertsoekin agertu zi-
tuen eta Xiberotarrek txirula so-
ftua eta beren lurraldeko kanta 20-
ragariak. Denen ohoretan txalo eta
osku-zarta ederrak entzun gintuen.

Iraiiaren 9-an berriz baztandarrak
Donostian eta orair.goan mutil-dan-
tzariak, bi ezbertze guziak arizkun-
darak eta beti bezala Maurizio eta
Felix sohu jotzale. Egun hortan Lu-
zaidetarrak ere Donostia-ra etorri
beharrak ziren baztandarrekln ba-
tean dantzatzera baina denbora ixa-
ra zagoSakotz ez ziren batere eto-
ri eta hortaz baztandarrak bakarrik
aritu ziren han agertu zituztela:
Agurra, Muxikoak, Tellerin, Xerri-
-Begi, Sagar-Dantza, Biligarroarena
eta Z-jrtzikoa. Gehiago ere dantza-
tuko zuten erasan ezpazuen, euriak
ondatu baizuen besta guzia. len-
de aunitz Trinitateko Piazan eta txa-
loak ere haundiak baztandarron
ohoretan.

Aurten gure mutil-Dantza leku
aunitzetan erakutsi dugu eta gure
dantzak daukan nortasuna eta erres-
petoa jendeen aintzinean agertu
ere.

larraik hortan baztandar maiteak.

ANZANARR!

ARANO

Pedro Ansa, bertako artzaia da.
Aurten Iehenengo aldiz bere txa-
kur clan «Nere» delakoarekin «Ar-
tzainoareen Zeingehiago k et a r a »
azaldu da.

Lehenbiziko aldiz agertu eta ira-
baztaiieak gure artzaia eta txakur-
txoa.

Nafarroako Txapelketan Bigarre-
na geiditu zan Zirilo Azkagorta
Lizarragakoa bere artzainora «Txi-
£/> ezaguna aurrean zituelarik.

—oOo—

Gero Azkargorta jatorrarekin ere
Nafarroa ren partez Euskal Herriko
Txapelketara joan zan eta han Eus-
kai Herriko Irabaztaile geiditu zen.
Pedro Ansa eta bere txakurra Eus-
kal Herriko TxapeldunakH

—oOo—

Azkenean Onatira joan ziran gi-
zon eta txakurra Nazio arteko Amai-
rugarren Txapelketara eta «Nere»
txakurra ere irabaztaile geiditu zan
bano azkenean ez dakigu zer mo-
dutan kontatu ziren puntuak bano
«txape!a» kendu zioten eta Askain-
go «Lika» txakurrari eman zioten
(Artzaiaren izen, deiturak: Joshe
Mihura). Nazioarteko Txapelketa
hontan Zirilo Azkargortaren «Txi-
ki» izeneko txakurra irugarren ger-
tatu zen.

Aurten nafar-txakurrak «Nere»
eta «Txiki» beren artzaieek zuzen-
du eta agindurik goienean geiditu
dira. Zorionak!

ARRIBA ELOSTAPEAN

Elosta mendi eder ta za-
balaren azpian, arkitzen de-
gu erri alaia au. Eliza bere
dorre sendoarekin, bidea az-
pitik dijoakioia, begi baka-
rrekoa etxea dirudi ta ton-
tor rak ollaskoak bere gailu-
rra bezela azaltzen du. On-
doan, errekaren ertzean etxe
batzuek; zubia Araxes ibai
garbiaren gainetik. Bertan
Iruiia'ko errege bide nagusia
dijoakie, bi aldietan etxe
sendoak, arrizkoak beren ar-
marriekin dituaia; mendi
egalean berriz baserriak. Iru
jauregien izenak aipatu bear
ditugu; Mugerra, Zurutuza ta
Oreila.

Eliza gotikoa da, San Mi-
gel'en izena darama; sarrera
ta bataio pontea bikafnak di-
tu. Aldare nagusian erretau-
ia eder bat du amazazpi ga-
rren gizaldikoa. Ez dakit nork
egina dan, bainan bai nork
ordaindu zuten. Deba'ko Mar-
tin Pikabeak eta Lesaka gu-
da gizonak aurreratu zituz-
ten 499 dukado. Emezortzi
garren gizaldian bukatu zuan
dorrea M a r t i n Gainzak;
12.200 errial kosta zan. Al-
dare nagusiak ba ditu egur
Ian batzuek oso ederrak, ba-
tez e.-o Oliarnendi'ko otoitza
va jua£isen musu ematea, eta
lau Ebangelariak.

Bazter bateko aldarean ba
dago aniabost garren gizal-
ciiko irudi cderra, gotikoa,
Maria'rena bere semearen
gorputza bclaunetan daukala.
Lskubiko aldarean, Arnabirji-
ha bere aurrakin zutik dugu,
GSO poiita.

Erri ontan unetxo bat geS-
ditzea merezi du, ditun gau-
za bikaii'sak ikusteko.

Sakristin ba dago Santa
Katalina bat Antxietan esko-
lakca ez dana ain txarra ta
gurutze bat amerikano ku-
tsua daukana. Bi kustodia
ederrak antxen daude.

iruna'ra goazela arkitzen
da Bideko Amabirjinaren e'i-
zatxoa. Gainera Atallo'ko \u-
rretan dagoen Santageda'ren
baselizara, urtero bein, le-
nago biltzen ziran Arribata-
rrak.

Eta euskera nola dijoa?
Aldapa bera. Etxe batzuetan
eusten diote, bestetan ez.
Ba dira aurrak ez dakitenak
itz bat. Emen eskola ba da-
go Arriba ta Atailo'ko mu-
tiilentzat. Maisu bat dauka-
te, bertan 30 urte darama-
kinak. Arpegi txarra jartzen
die mutiiiei euskeraz entzun
ezkero ta gogor egiten gai-
nera. Gizon onen aotik mu-
tiliak euskaldunen aide itz
gutxi entzun dute. Bera Irun-
darra da. Eskola ortan ibi-
Ilitako gizon batek esaten zi-
dan: «Aurrak euskeraz egin
ezkero asarratzen da maisua,

orregatik dago erdcra sar-
tua».

Dana dala ba daude erri
bertan euskaSdun amorra-
tuak. Erriko festetan maite
dituzte bersolariak entzutea.
Ez dituzte errez aztutzen Az-
pillagak urte batzuek diraia
botatutako bersoak.

«Arrazola gabe
kendu nai digute
Sege kontrako izkera
gezurra esan da
enuke joan nai
mundu ontatik bectera
eta yainera
kontari daude galduko daia

[euskera
gogor egilen
ez ba zaiote
oientzat batez ez gera.
Lokatzarraren azpian dauden
txiki errukagarriak
amarretatik best iitzen dira
beste bostak eibarriak
pixti gaixtuan
biidurrik beti
gora ta bera jarriak
ondar gutxiko
gorputzak eta
suspiro ikaragarriak
modu onetan bizi gerade
oraingo Euskalerrian.

Apaiza euskaldun porroka-
tua clute, berez Lekunberri-
tarra. Igandetan euskeraz
meza bat ematen du, bes-
tea erderaz; astean bitara.
Kristau ikasbidea berriz es-
kolan dana erderaz. Elkariz-
ketan beti euskeraz jarduten
daL

brri onek berrogei etxe di-
tu ta berreun bizilagun. Araiz
baillarako Errikoetxea emen-
ixe dago; orain gutxi egin
borria.

Eloikizunari begira ba du-
te experientzi poiita bat me-
rezi cluna aipatzea.

Boot baGorri batu dira ta
koperaiiba bat egin dute.
Ortarako c!:za gibelean iku-
iiu berr! naianiak altxa di-
tuzte. Ba cicuzkato berrogei
ta sei kel to beate ainbeste
txekor. Kcperatlba onen ize-
na ESostabarrena do. Egune-
ro 530 litro esne biltzen di-
tuzte. Buru bezela agertzen
dan baserritarrak badu ga-
rra, argitasuna ta bere lan-
bidean sinismena: «Baserri
kaxkar auek ez daukate bi-
zitzerik. Gu ondo goaz. Orain
kreditoak ta laguntzak crda-
intzen ari gera».

Koperatibaren beko aldean
ba dago latsatoki ederra, uv
qarbia naikoa sartzen zaiela.
Emakume asko garbiketan ari
ziran. Arriba'ko andreak gar-
biak ta langilieak izaki.

LATXAGA

'EUSKERA" EUSKALTZAiNDiAREN
ALDIZKARIA DA

Lehen aldi bat izan zuen 1920tik 1937ra bitartean, eta 1956tik
gaur arte bigarrena. Bere bete beharrak: Elkargoaren agiri eta Ian
bereziak, euskaltzain eta euskalarien linguistika lanak.

Lan hauek gehienetan, hizkuntzaren kidetasun-ez, morfologiaz
(hizkuntzaren barne egiturazkoak), hiztegiaz, euskalkiz, toki izenez(
testu zahar eta berrien istudioz, ahozko literatura eta gramatiken
ikertzez eta abar izaten dira.

Euskaltzaindiaren agiri eta erabakiak, euskeraren batasunerako
arauak, batzorde espezializatuen lanak ere EUSKERAn agertzen dira.

Beraz, hizkuntzaren arazoetan egunean egoteko premiazkoa; eus-
kaitzaleentzako behar beharrezko esku tresna; ikastola, euskal ikas-
taro, aldizkari, argitaldari, idazle eta nornahiren liburutegian faltatu
ezinezkoa.

Orain urten bi aldiz aterako da. Urteko ordaina 200 pezeta da.
Harpide zaitez. Eskatu Euskaltzaindiari: Ribera-6-BILBAO.

«EUSKERA»n harpidetzeko txartela

Izen-deiturak

Kalea edo auzoa ,

Hiria eta probintzia ,

Bidal: EUSKALTZAINDIA, Ribera, 6 BILBAO-5.
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Auritzen euskal besta

Sortetxean ezarritako oroit-urria

Iraiilaren 10-ean besta eder bat
jean da Auritzen; Fermin Irigarai
«Larreko» sendakin eta euskal idaz-
!e zenari Euskalzaindiak antolatu-
tako gorasarrea. Nik karia horre-
laz, zenbait bertso zahar ekarri
naiii ditut honera. izan ere, 1926gn
urtean Auritzen bertan antolatu bi-
de zen beste euskal bestaren ba-
tean kantatuak, eta Fernando Ese-
berri zen auriztar jatorrak altxa-
tuak. Haren seme den Shantiren
bitartez eskuratu ditut, eta hona
hemen oraiko grafia moidetan ema-
nak.

Agur euskaldun jaunak
ongi etorriak
baita ere errietako
kideko ttipiak,
Auriztarren izenean
emaitentut eskerrak

Aurrak ikas-azie
euskaraz mintzetzen
ongi pilotan eta
oneski jostatzen.

Erroibar, Aezkoa,
Auritz ta Luzaide
Euskara ez gaitzeko
inala in-zazie.
Jaun eta maistru
apez eta fraile
elduen urtean Auritza
berriz etor beizte.

Mila bedratzi egun
ogei ta seia da
Jesukistroren urteak
nonbait ortan dira,
erakutsi bezala
ibiltzen bagara
euskara ikasteko
beldurrikan ez da.

Aditu bada jaunak
aur batek erranik,
euskara ez da gaidiko
Auritzen oranik.

Zer etsenplu ederra
orai ikusten nik
jendiak etorri dira
erri guzietarik,
euskal besta ikusteatik
Auritzen bildurik,
ene partez eskerrak
biotzain erditik.

Zuriandik asita
Otxagabirano
euskara mintzo dugu
guziek orano.

Aurrera jaun nobSeak!
euskara erakutsi,
zeren gazte guziek
nai baidugu i'kasi.

Orreagan badugu
andere euskalduna
guzia dezakena
Maria birjina,
euskaraz eska-zozu
napar euskalduna.
Zerua merezi dezan
crnen ein lana,
gida gaitzazu ongi
Maria gure ama,
ta gero ar gaitzazu
betiko zugana.

Euskara izanik ere
puska bat azia,
erran dezagun denek
Biter Euskalerria!

Adio bada jaunak
ongi bizi beizte,
onekin gelditzen naiz
elduen urte arte.

AURITZ-en
Iroiiiako ilabetearen hamargarren

eguna bai gogoangarria Auritz-ko

herriarendako. Euskaltzaindiak anto-

laturik eta Auritz-ko Herriko Etxea-

ven iaguntzarekin Fermin irigarai

«Larreko» herriko seme, sendakin

eta idazie zenaren gorasarrea ospa-

tu da. «La;Toko» zena euska! idazle

cspe'sua kristau on eta egiazko

euskaltzaleari merezi zucn omenal-

dia egin zaio.

Goizean Meza konzelebratua Au-

ritz-ko Elizan amairu apez aldarea-

ren inguruan eta Meza emale Je-

ronirrso Irigarai iauna «Larreko» ze-

naren semea bi saietsetan bere bi

lengusuak zituela. Kantak, itza!dia,

otoitzak eta eiizkizun osoa ere

hunkigarria izandu zen.

Meza ondoan «Larreko» zenaren

sortetxean bere omenez eginikako

Oroit-harria agertu zuten. Azkenean

«Agur Jaunak» kantatuz amaitu zen

oroit-harriaren agertzea.

Gero Auritz-ko Herriko Etxeko

Salan Euskaitzaindiaren Bilkura ide-

kia, han agertu zituztela:

Euskaltzainburuaren Agurra.

Intza-ko Aita Damaso-ren itzaldia:

«Larreko»ren garaiko giroa.

Pierre Laffitte-ren itzaldia: «La-
rreko» euskal idazle.

Eusebio Erkiaga-ren itzaldia: «La-

rreko» gizon.

Eta azkenik Diputazioko Aintzin-

dari den Marco yaunaren itzaldia.

Sala bete betea iendez eta Ixalo

aunitz izlarien ohoretan.

Eguerdian Loizu ostatuan bazka-

ria bideehun bazkaltiar maiean bil-

durik. Bazkalondoan itzaldiak, Eus-

kal-Herriko zazpi lurraldetako izla-

riak solasaldi hunkigarrietan denek

«Larreko» zena goraipatzen zutela-

rik.

Arratsaidean herriko plazan Do-

nostia-ko «Argia» taldekoek Nafa-

rroa-ko dantzak erakutsi zizkiguten.

Uonostiarrek dantzaidi ederra egi-

nik esku-zarta beroak ukan zituzten.

Holaxe joan zen «Larreko» zena-

ren gorasarrearen eguna. Denen

ganetik gure zorionik beroenak Iri-

garaitarreri, aurride ta ahaide gu-

zieri Baztan aldetik millaka goraintzi.

Eztugu utzi behar aipatu gabe Iri-

garaitarren artean ditugun euskal

idazle jatorrak. Aingeru, «Larreko»

zenaren seme zaharrena euskal

idazle ospetsua bere aita zenaren

iarraikitzale kartsua eta honen se-

me Jose Anjel, idazle gaztea bere

aitetxi zonaren urratsak ongi ika-

sirik beti aintzinat gure Herriaren

kulturaren aide, larraiki hortan gu-

re euskal alorrean beti bururik go-

ratu gabe lanean, gure lili bara-

tze hori garbi egon dadin, lapati-

nek eta barrabss belarrak landa-

rea ito ez dezan eta xartexak zitua

endatu gabe.

Auritz-en egun zoragarri bat ira-

ganik eta geren bihotzetan bozka-

rioa ginaukegula etxeratu ginen.

«l_arreko» zenaren omenaldia zo-

riontasun osoan ospatu da.

M. IZETA

Ikusi dugunez, orduko berri a!-
txagarri zenbait ematen digu bor-
tsolari ez-ezagunak, eta euskeraren
egoeraz ezin erran badugu gaur
beste hainbeste, bai, ordea, Auri-
tzen eta bere euskaldean eskaldun-
tasunak bizirik dirauela oraino,
joan den ilabeetearen 10-ean ikusi
aha! izan genuen bezala.

ANTSOBI

Euskalzaindiaren Biltzarra-Auritzeko alkatearen Agurra (Fot. F. Leizaola)

Ligueix ziberotarraren koblak Larreko-ri

Argia dantz-taldeak eskeinitako jaialdi ederraren une bat: Muttikoak
(Fot. !. L.)

LARREKO zenaren ohoretan LI-
GUEIX olerkari andiak ondu iru ber-
tsu horiek argitaratu nai ditugu he-
men, joandeneko omenaldiaren oroi-
tzapenetan. Kobla eder horiek zioz-
kan Luis LIGUEIX-ek 1935 -eko ur-
tean, Iraiiaren 12 garren egunare-
kin kantatu, EUSKUALZALEEN B!L-
TZARRAK Atarratzen ospatu urte-
oroko bestan.

Beste agur-bertsu sail bana kan-
tatu ere zituen egun berean LS-
gueix-ek beste bi sendakineeri;
Jean ETGHEPARE idazle argi eta
ausarta izan zen aldudarrari, dok-
tor CONSTANT!N atarraztarrari, eta
oraindik uste dut, beste jaun ba-
teri. Azken bi midiku horiek, ES-
KUALZALEEN BILTZARRA-ren buru-
zagi izan ziren.

Ligueix bertsulari baino areago
Olerkari bat izan zenak, kalitate
aundiko izpiritu aberatsa ukan zuen;
beren koblek bihotzondorik badu-
te, eta denek ezdute heien barna
dastatzen bere nehurrian; horren-
gatik, agian, eztira Olerki eta ber-
tsu bildumetan geiegi ikusten. ira-
kurleak egizta dezan, huna olerka-

riak ezkon-berri batzueri kantatu
bertsu barnakoia:

//Oihan beizean zoinen eijer den,
osto berdea eikitzen // Han entzun-
-tut egun goizean txoriak kantiiz
erraiten // Bi bihotz gazte amo-
diuak egiin diitiala juntatzen /
Boztariotan sartuniz eta hasten ni
ere khantatzen //.

Huna orai LARREKO zenari kan-
tatuak:

1
Nafarroan herriz-h-Grri
zumat uska! haurride!
Oi! liir ogiz aberatsa,
eki berorat urre!
Bsrdin eijer lerro-lerro
mahats-ondoak ere.
Boztario biltzarrerat
erakartzen deikie.

Irunetik huna zeiku
erriz musde Larreko,
Begi ernea bai eta
bihotza denentako:
Bedezi gisa jin beita
eta ez jostatzeko,
Uskarasenda dezala
orai eta betiko.

Seme hunak saibatzen du
ahalaz bere ama;
Jauna, iantzetaren orde
gehien zure luma!
Tinta beltxian bustirik
indar gaitza darama.
Zure hatsak piztiiko du
uskararen arirna.

Zibero-hitz zenbaiten adigarri:

-haurride = anai- // -zurrsat = zen-
bat ; ' ogiz = gariz // eki = eguz-
ki urre = urbi! // eijer = cder
/ Boztario = poza // erriz mus-

de = irriz jaun // Bedezi = mi-
diku /. hunak = onak /;.

Gazterik gaidu zuen Euskalherri-
-ak olerkari andi bat, 33-34 urtetan
hi! baizen; LARRANEko zen luis LI-
GUEIX.

A. APAT-ETXEBARNE
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