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Irurzungo lantegi berria
Karrikan aspaldi dabillen

berria, egunkariek eman du-
tena, gure industria gintza-
ren etorkizunean garrantziz-
ko zerbait dena, zera da:
Irurzungo eskualdean kokatu
behar den lantegi haundia.

Elkargo eta berri emaille
ofizialek diotenez, h a r t a n
6.000 milloi pezeta xahutuko
omen dira, sos bat goiti be-
heiti, eta eginen delarik 800
bat langille aritzen ahalko di-
ra. Heldu den udaberrian be-
rean lotzekoak omen dira
lantegi horren eraikitzearL

Erranen nuke, industria-alo-
rran oraiko berririk inportan-
tenetarik bat, Irurzungo lan-
tegi berri hau dela. Bestea,
Tudelan —ego aldeko Mus-
karia zaharrean— SKF deitu
industria eraikitzen ari dena;
aide batera utzirik hemen be-
rean aipatu ditugun Lesakako
lantegiaren emendatze itsak.

Hain zuzen, aintzineko ar-
tikulo batean Lesakari buruz
mintzatu ginen antzera nahi

nuke, oraikoan, Irrugungoaren
inguruan gertatu beharko di-
ren arazotaz ari eta solasta-
tu. Lantegi baten eraikitzera-
koan, dituzkean ondorioak az-
tertu eta moldatu behar bai-
dira garaiz; zeren, gauza ja-
kina da industria baten ekar-
tzearekin ez dela benetako
obekitasunik erdiesten bal-
din ingurua deramazkien egi-
turak eta arazoak aurretik ta-
xutzen ez badira. Diputazio-
neak gauza bera zioen lante-
gi honi buruz erabakitako agi-
rian; bainan hala ere, ez da
sobera egonen, gu ere har-
taz mintzatzea.

Aste astetik langillegoaren
arazoa aipatu beharrean na-
go. Behin eta berriz erranik
ere ez naiz aspertuko, dugun
arazorik nagusienetako bat
baideritzait.

Lehenbizik, eskualdeko jen-
dearentzako izan behar du
atera-bide, e t a eskualdean
jende gutisko egotea gerta
ahal baledi, auzo ibarretatik
segitu behar litzake: Basabu-
rua, Imotz, Larraun, Ollaran,

Gonibar, Ergoiena, Burunda,
Oltza, Atez, eta abar. Finean,
Nafarroa osoan. Zeren, Nafa-
rroan jende aunitz dabilla la-
nik gabe, «geldirik», (kontatu
gabe kanpoan nafarrak milla-
ka daudela), eta joko trixte-
egia izanen litzake etxean
langillerik izaki kanporat jo-
atea billa; trixteegia baino
adarra jotzea, eta neholaz ere
gertatu behar ez dena, nor
baldin bagara behintzat.

Bainan hau dena, planifi-
katze orokor baten barrenean
baizik ez daiteke antola. Ba-
tetik, industria bat komeni
zaigun ala ez jakiteko, hala-
-nola berezko korapilloen ta-
xutzeko; bestetik, langille ara-
zoari dagokionez, helburua
zera izan behar du beti: ne-
kazarigoa gaurkotzen eta tek-
nikatzen arauera sobratzen
doan jendea, industria-gintza-
ri buruz ezitzea eta abiatzea;
ahalik eta egokien, bai eta
auste sobera haundik sortu
gabe. Bestela badakigu zer-
tan gertatuko garen: nekazal-
goa benetan gaurkotu gabea,
industria subdesarrollatua eta
orduan, nola ez, langille
«erraz eta merkeak» kanpotik

ekarraztea. Gure desarrolloa
ez dugu bide horretatik lor-
tuko; ez horixe.

Eta itzul gaitezen Irurgun-
goari buruz. Ameka arranku-
ra edukiko dute gaurgero
afera hartan arduratzen dire-
nek; ez da gutiagorako.

Lantegi bat ez da edonon
eraikitzen, edo ez luke izan
behar behintzat. Lantegien ko-
katzeko eremu berezi bat
egokitzen ohi da, behar di-
ren egiturekin (ur-bideak, ar-
gi-indarra, konduzioak, eta
abar). Pentsa dezagun arri
batez zenbat txori; gauzak
behin eta gertu edukiz gero
aise errazago baida eraiki be-
har dena taxuz egitea.

egiten diren etxeek ahalik
eta txukunen, ahalik eskual-
deko etxe moidearen arauero-
koak izan behar iukete; gizo-
nak bizitzeko egokituak, ez
erlategien antzera, etxe piila
luze, tzar, eskas eta desgi-
zondu horietakorik. Ahantzi
gabe etxe ingurua; jostalze-
ko lekuak, jardinak, zuhaitzak,
behar den zabaltasuna eta
abar.

Zorionez, aurrera omen doa
Irurzungo plan de ordenacion
urbana delakoa; berri itxaro-
pentsua da. Gertatuko diren
iri-emendatze e t a zerbitzu
haundiagoak aurretik pentsa-
tzea eta moldatzea bide ba-
karra baida gizartearen obe-
kitzeko; ez ameka bidegabe-
kerien ondotik, gauzak bere
onetatik ateraiak daudelarsk;
orduan egiten dena, gainerat,
petatzu besterik ez da izaten.

Eskolategi arazoa ere, xu-
rituxea omen dago: hor doa
goiti Irurzungo eskolategi-bu-
ru haundia. Gauza batno ba-
karrik erants dezagun: ba-
dugu esperantxa euskera kon-
tuan artuko dela aipatu es-
kolategi-buru horretan, aste-
-asterik eta sakonki.

Beste zenbait zertbitzu, al-
diz, partikularzki sortuko di-
ren borondateekin bete litaz-
ke, eta beteko dira segur.
Bainan erranikakoak —gizar-
tearen oinarriak— aldez au-
rretik taxutzen eta antolatzen
asi behar dugu.

Ez bekigu Bizkaia eta Gi-
puzkoako iri askotan iragan
dena gerta: iriak itsustuak
uste ahala, ibaiak ustelduak,
pozoinduak, mendiak larru-
tuak eta denen erdian itoa,
gizpna. Ez gaitezen, beraz,
gure anaiak eginikako indus-
triakatzearen desmasiak hala
edo nola urratu nahiez dabil-
tzalarik, hots, egoera hone-
taz oharturik, ez gaitezen
nioen, gauza bera egiten as.
Tenorez gaudeno zuzen ditza-
gun urratsak, berantago as-
teak bere alderdi onik baidu;
eta ikasten joateko, Europa
ezagutzea besterik ez dugu
egin behar, ez da hain urrun.

Horri loturik, etxe-gintza
arazoa darraika; alegia, Irur-
zunen biziko diren iritarreri
beren etxeak eskeini behar
zaizkie. Hau ere ez litzake
nola-nahika egin behar, usu,
zoritxarrez egiten den beza-
la. Etxegintza plan baten ba-
rrenean taxutu behar da, eta

Ongi etorri izan bedi, be-
raz, lantegi berria; bainan ja-
be gaitezen garaiz dakarki-
gun egoera osoaz. Orduan ba-
karrik izanen baida guztion-
tzako aberastgarri.

Anko Sendoa
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El lenguaje como vehiculo

cultural de los pueblos
Acaban de ser aprobadas por la Diputacion las bases

correspondientes a la ensenanza y fomento del Vascuence

en Navarra. Esta medida de gran alcance cultural institu-

cionaliza a nivel de Patronato oficial el aprendizaje y cul-

tivo del euskera, primer monumento legado por nuestros

antepasados.

Hace tiempo que se venfa espe-
culando sobre esta medida, que
ya se presumia como francamen-
te positiva. Justo una semana an-
tes el Consejo de Ministros ha-
bia aprobado en Madrid un de-
creto por el que desarrollaba la
Ley General de Educacion, en lo
que se refiere al regimen escolar
de Navarra. No es nuestra inten-
cion analizar ahora en todos sus
pormenores la normativa de un
documento. Unicamente queremos
resaltar el hecho que puede supo-
ner !a ratificacion de una politica
de actitud preservativa hacia el
tesoro linguistico mas antiguo de
Europa.

La iengua, desde el punto de
vista de la etnoiogia, es el ve-
hiculo mas directo para llegar al
conocimiento de los pueblos y de
los hombres. Cuando un pueblo
primicivo ha carecido de literatura
escrita hasta tiempos relativamen-
te rnodernos, como es el caso del
nuestio, la importancia dei len-
guaje tradicional se potencia al
maximo. La tradicion oral es la
depositaria de su cultura; y el
lenguaie su interprete.

El estudio de la Iengua nos per-
mite utilizar ciertos materiales,
por una parte: refranes, leyendas,
cuentos morales y normas de con-
ducta. Resulta en si mismo objeto
de investigation. Pero es que, ade-
mas, su dominio nos permite sin-
tonizar con las vivencias de ese
pueblo; no es lo mismo traducir
una palabra, que captar las reso-
nancias subjetivas. Es la segunda
vertiente del perfeccionamiento de
ia Iengua como instrumento de
ticbajo.

PREJUICIOS

Me temo que al hablar de nues-
tra Iengua vernacula hayamos in-
currido en el pecado de achatar
demasiado las perspectivas y po-
sibilidades de la misma. Para mi
el problema de nuestra: Iengua no
es puro sentimentalismo de via
estrecha; se trata mas bien de
una proyeccion revitalizadora, con
apertura de horizontes en toda su
dimension. Creo que mentalizar a
un pueblo que prescinde de sus
valores mas genuinos es regene-
rarlo; y equivale a sensibilizar las
facultades del espfritu, abocadas
a sucumbir bajo el alud de un
materialismo que atrofia y fosili-
za. No quiero decir con esto que
desprecie el factor sentimental,
que debe animar en todo momen-
to con calor vivencial esta acti-
tud. Solo he dicho que no basta.

Hay obstaculos, por desgracia,
que dificultan el trabajo. Nuestra
Iengua nunca fue una Iengua culta.
Nuestros reyes medievales fueron
monarcas de un Estado plurilingiie
y redactaban sus ordenanzas en
romance, cuando no lo hacian en
la propia Iengua de Lacio. El uni-
co medio de expresion de una
gran parte de los ciudadanos na-
varros no tuvo acceso a las es-
feras oficiales y tuvo que reple-
garse en el estrato rural. Lo vasco
era sinonimo de pobreza, segun
me confesaba una anciana de Al-
sasua; el castellano era patrimo-
nio de ricos.

La escuela ha sido el ultimo
eslsbon de una ferrea cadena re-
presiva. Ya en tiempos de mi pa-
dre quisieron los alumnos arrojar
por la ventana de un segundo piso,
donde estaba emplazada la es-
cuela del pueblo, a una maestra
aragonesa que ademas de antivas-
ca era pesima profesora. Lo unico
que vale el euskera, me decia un
hombre relativamente joven, es
para acarrear castigos en la es-
cuela y verguenza en la mili. Des-

de el ignominioso anillo que cir-
culaba de mano en mano, hasta
el argumento mas contundente de
la vara fatidica, hay toda una pe-
dagogia negativa que arrastramos
todos. Hablar en cristiano es el
resumen dialectico de una esca-
lada de aberraciones.

Tampoco el clero, al menos to-
do el, esta Ijbre de culpa. Cierta-
mente, es mucho lo que ha hecho
en todo tiempo por el euskera;
pero otras veces deja mucho que
desear. Recuerdo con estupor la
reaccion de un buen sacerdote
vasco a quien no veia desde algun
tiempo. Le salude en nuestro eus-
kera natal; y cua! no seria mi
asombro, cuando me replico con
un estentoreo «jno se a donde vais
con eso!», sin corresponder a mi
saludo. Vi por un momento el pro-
pio latigo de Cristo expulsando a
los profanadores del templo, ya
que esto sucedio en plena Cate-
dral. Calle y mi silencio ha du-
rado cuatro anos. Hasta ahora.

VERTIENTE POPULAR

La tradicion popular tiene su
propia fi-losofia del lenguaje. Exis-
te la creencia de que hubo algun
tiempo en que todos los seres
hablaban. El musgo constituiia la
unica excepcion. Es mas: todos
ellos perdieron el habla y queda-
ron mudos, en su vano empeno
de ensenar a aquel las reglas del
lenguaje.

Todo lo que tiene nombre real-
mente existe, segun aforismo muy
conocido. Dicho en otros terminos,
a cada palabra corresponde ne-
cesariamente una realidad concre-
ta. Las brujas (sorginak), las la-
mias y los diablillos saltarines
(galtza-gorriak) no tienen mas re-
medio que existir puesto que se
les nombra. Es el caso del no,
el viento y las montanas.

Las almas errantes y la luz pa-
lida (argiliak) de los propios an-
tepasados, unicamente pueden ex-
presarse por una vez y en voz casi
imperceptible. Resulta temerario
formular pregunta alguna sin es-
tar en condiciones de captar su
mensaje. Equivaldna a malograr
la ultima posibilidad de obtener
e! sufragio apetecido.

Los vecinos de Urdiain asistie-
ron en su ancianidad al ultimo su-
perviviente de los viejos gentiles.
Aceptaba los servicios, pero se
resistfa sistematicamente a hablar.
Los caritativos habitantes del pue-

blo recurrieron, entrances, a una
treta que les dio buen resultado.
Abandonaron al anciano en una co-
cina donde se calentaba un cal-
derete de leche. Al empezar a
sobrarse no tuvo mas remedio que
gritar, y dijo: jque se va lo bian-
co! (txuriya ba dijuala).

Al gato se le habla en vasco
y al perro en castellano. El nom-
bre del zorro es Garcia y sus
sentencias se transmiten en la Ien-
gua de Cervantes en muchos cuen-
tos vascos.

RESUMEN

Ai margen de toda otra consi-
deracion socio-linguistica, el he-
cho mas singular de la historia
de nuestro pueblo \es la pervi-
vencia milenaria de su Iengua. El
Euskera vive, no es un fosil; esta
ahi para orgullo de muchos, y a
pesar de otros.

Las nuevas medidas de nuestro
maximo Organismo Foral encajan
en la noble Imea de salvaguardar
los valores tradicionales mas ge-
nuinos de nuestro pueblo, y me-
rece el aplauso unanime de todo
navarro que haya superado ana-
cronicos prejuicios. Sanchez Ca-
rrion, e! granadino que nos ha
sorprendido con la mejor encues-
ta lingufstica de Navarra, ha dicho
que «hoy, toda la gente de cultu-
ra en Navarra esta de acuerdo en
defender el vascuence ». Claro que
todavfa queda un sector tempera-
mental que se resiste a encara-
marse por los peldanos de la
cultura. Todo se andara. Suerte.

J. M. SATRUSTEGUI
ODiario de Navarra»tik artua).

Safrusteguy lose Mari'ri

1

Amentsetarik mintzo naizela orantche luke iduri
Kusi ez dutan adichkide bat orai mintzo naizen hori,
Yakintsuna ta balientia obretarikan ageri
Adiskide hori deitzen dute Satrusteguy Jose Mari.

Horgo berriak noizian behin nik aditzen bainituen
Herriko artzain egona zare lehen gisala Luzaide-n;
Nere gogua ere ardura inguruka hor zabilen
Horren gatikan zure Ian onak estimatzen ditut hemen.

California!! bizi naiz eta orai hauche dut buruan
Dudatzen dut zure ikusteko plazerrik izango duan;
Nere izena holache dago Etchamendi Pedro Juan
Zure zerbitzari izango da bizi dagono munduan.

Bihotzaren erdi erditik desiratzen daizut egun
Zeruko yaunak eman dezaizun koraje eta osasun;
Ez badugu elgar ikusten enkas lehenago nihun
Ez dut dudatzen noizbait zeruan elgar atzeman dezagun.

Pedro J. Etchamendy

1972-ko Uztaila

E U S K A L H E R R I K O L E I O A
EUSKALTZAINDIAREN
BERRIAK

Hileoro Euskal Akademiak bere
Hileoroko Biltzarra bakoitzaren agi-
ri bat bidaltzen digu argitara eman
dezagun. Agerkari honen txoko ba-
tean edo bestean agertzen dira
eta guk begi onez eta borondate
csoan jartzen ditugu gure irakur-
leek ieitu ditzaten.

Bano hemen Euskaltzaindiaren
garrantzi haundiko berria nahi dut
berriz ere azaldu: hau da Euskal
Akademiaren Autapenen gertaerak.
Iragan berri den Azaroaren 24-ean
Donostiko Diputazioaren Jauregian
Euskaltzaindiaren Hileoroko Biltza-
rran autapenak egin ziren bere agin-
tariak izendatzeko.

Euskal Tzaindikoaren Zain bakoi-
tzak bere asmoa bota egin ondo-
rean lehengo agintariak bere toki
ber-berean segituko dira. Aita Vi-
Ilasantek Euskal Akademiaren Bu-
ruari jarraituko dio amasei boto
artean amabi boto bere aide ger-
taturik.

Halaxe J o a n Haritschelharrek
Euskaltzaindikoaren Buru Ordezko-
aren Agintaritza bere gain eraman-
go du, eta Joan San Martin eta
Eusebio Erkiaga Idazkaria eta Di-
ruzaina izaten jarraituko dira.

Lauei nere goresmenak.

PEDRO MIGUEL URRUZUNO
ZENARI OMENALDIA
ELGOIBARREN

Euskaltzaindiak eratuta Elgoiba-
rreko herrian datorren Urtarillaren
28-ean hango seme ospetsu zen
Pedro Migel Urruzuneri omenaldi-
-egun bat ospatuko da, zergatik
aurten bera il zanetik berrogeita-
mar urte betetzen bait dira.

Pedro Migel Urruzuno Elgoibarre-
koa, euskaltzaina izan zen. Elgoi-
barren sortu zan 1884'garren ur-
tean, Arrabaleko kalean alegia.
Apeza egin zan Elgoibarren eta,
Mendaron erretorea izanik.

Euskeraz idazten oso iaio eta
trebe zan bereziki ipuiak asma-

tzen. Bere ipuiak haren denboreta-
ko euskal Agerkarietara bidaltzen
zituen argitaratzeko. Honengatik
berak idatzitako ipui asko «EuskaI
Talde», «Euskal Esnalea», «Jesusen
Biotzaren Deia», «Argia», eta bes-
te askotan agertzen ziren.

AUSPOA liburutegiak bere ipuiez
betetako iru liburu argitara eman
ditu. Hona hemen iru liburu hauen
izenak: Euskalerritik Zerura, Urzale
baton Ipuiak, eta Iru Ziri.

Euskal. ipuilaririk onenetan dago
kokatua gure Urruzuna Apez zena,
^Euskalerritik Zerura» deritzan Ii-
buruaren asteko bere biziaren be-
rriak daude eta barren biografia
bukatzean honako hitzak datoz: Eus-
kaldunen artean ez da oraindik sor-
tu Urruzuno apaiz jaunak bahon
ipui geiago asmatu ta argitaratu
dunik».

Merezi uen Elgoibatar jator ho-
nek omenaldia eta orain elgoibar-
tarrek Euskaltzaindiaren bitartez
egingo diote.

Omenaldi egun hontan Euskal-
tzaindiak bere hileoroko Bat/arra
izango du Elgoibarreko herrian. Ba-
tzarra hau irikia izanen da. Billera
hontan Urruzuno zenari buruzko
ihu hitzaldi botako dira: Antonio
Arrue jaunak «Bere garaiko giroa»
gai arturik lehenbizikoa emango du.
Aita Antxon Zabalak «Urruzuno,
idazlea» gaiari buruz bigarrena
esango du, eta Urruzuno zenaren
iloba dan Jose Mari Etxanik jau-
nak «Urruzuno, gizona» izeneko
gaia artuta irugarren hitzaldia bo-
tako du.

uSANTO TOMAS» LIZEOA

Urrilaren 29'ean Donostian "San-
to Tomas» izeneko Lizeo berria
iriki zan. Lizeo hau Ikastola haun-
di eta nagusi bat da. Egun har-
tan Donostiko Ibaeta auzoan Lizeo
honen etxe berriaren inaugurazioa
izan zan.

Lizeo honek mila ta bidehun ikas-
lentzako tokia izanen du.

Gauza iakingarria da Lizeo honek
Madrilgo Agintarien baimena be-
reganatu duela bere ikasleek Li-

zeon bertan beren etsaminak egin
ahal ditzaten Donostiako Institutora
joateko beharrik ez izanik.

«Santo Tomas» Lizeo hau Ma-
drilgo Gobernuen lege guziak bete
tzen bait ditu onartua izan da osoki.

Lehenbiziko pausoa Donostiarrek
egin dute eta uste dugu emendik
aurrean Bilbon, Gasteizen eta Iru-
nean bide berdinetik pauso sen-
do, tinko eta azkarrak emango di-
rela gure Ikastolak Instituto lega-
lizatuak bezela on artuak izan di-
tezen.

Irunean Ikastola batek seirehun
ikasle ditu bere barruan; beste
batek irurehun. Beharretan gaude
bada Donostiko «Santo Tomas» Li-
zeoari gure Ikastolen Gurasoen El-
karteak begira dezaten beste ain-
besteko egiteko.

SATRUSTEGI JAUNA DEUS-
TUKO UNIBERSIDADEAN

Urdiaingo Erretore eta euskal
langile porrokatu den Satrustegi
jaunak Deustuko Unibersidadean
Euskal Etnologia ri buruzko Ikas-
taro labur bat eman zun iragan
den Azaroaren 27'etik Abenduko
lehenengo eguneraino.

Ikastaro hau dena euskeraz egin
zan.

Jendea gustora joan zen Satrus-
tegiren esanaldiak entzutera iru-
tan ogeitsu entzule gutxi gora be-
ra egunero bildurik.

Esan didanez gaia interesgarria
izan zan bereziki euskal jende gaz-
tendako, eta Satrustegiren euskera
obetutzeko ezinekoa.

«Euskal Etnografia eta Etnologia
lkastaro» hau Deustuko «Euskal
Mintegia» delakoak antolatu zuen.

Euskal Herriko Unibersidadeak
behar dute gure Euska! Herriko
aferei gauzei, kaso geiago egin.
Uste dugu Bizkaiko Deustuko Uni-
bersidadeak Euskal Herriari be-
giratzen asi dela. Zergatik ez pen-
tsa Nafarroako Unibersidadeak gu-
re, Herrian, gure Euskal Herriari,
ez dela begi rat zen asiko?

IKUSLE
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Naparroa Anal zaarra,
Itxartu adi

Naparroako edeztia euskotar gustiarena da. Naparrak eta gu, bar-
dinak gara itzez, endaz eta bizitzez. Eta ez dago egoki esanda «Vas-
congadas y Navarra». Itz ori, erabilli be, ez geunke egin bear eus-
kotar rak.

Ontsu, epalla illean, Rosario Aleman, eusko idazle argiak, idatzi
eben, NAFARRUAKO ERRESUMAREN GALERA gayetzaz, ikuzgarrizko idaz-
ian zorrotz bat «Principe de Viana» Irunar aldizkarian.

Oroitza arriaren oroigailua ekarren Ian goiburutzat.

AMAYUR'ko gazteluan naparraren azkatasun aide bizitza emon ebien
gudariaren oroigarri zan. Eta edezti bidez giyar andiko lerroak idatzi
zituan euskotarrarentzako. Eta Ian au egokiago orniduteko, bizkaitar
«Lauaxeta», olerkari euskaldunak, erail bano len itz neurtuz auxe esan
eben.

AMAYUR GAZTELU BALTZA
Amayur gaztelu baltz ori
—berreun gudari oro sumin—
zaintzen zaituben zaldun onak
NAPARRA aldez egin dabe zin.

Izkillu gorriz zenbat gazte
Bildur-bako menditar lerden.
Eta orreik, Yatsu jaun orreik.
Jabier'eko zaldun guren.

Ikurrih bat —kate ta I Hi—
torre goitian zabal dago.
Bera salduko daun semerik
mendi o net an ezta jayo.

Amayur'ko ate-zain orrek
zidar turutaz oyu egik.
Baztan-ibarran zenbat etsai,
arrotz-gabe eztago mendirik!

Esiturik Amayur dauko
Miranda'ko konde espaharrak,
Orreik bai burnizko jantziayak,
ta urrezko ezpata-sagarrak!

Berakin dator, bai berakin,
Lerin'go etoi orren semea.
Txakur txarrak jango al dabe,
erri-bako zaldun dongia.

Goiko aldetik asten dira,
asten dira suaga-otsez.
Orma kontretan zenbat zurgu,
eta gezi zorrotzak airez!

Baha torrean zabal dabil
ikurrih bat —kate ta lili—
Nok zapaldu ete dagikez
berreun gudari or ok zoli?

Amayur'ko gaztelu baltza
—jausi yatzuz torre goitiak—
Baha, arrotza, etzadi geldu,
napar-seme dira guztiyak.

Arresi gorri, zubi ausi,
—zein gitxi diran zaldun orreik-
Eriyo samurho zakiye
aberri-min baitabiltz eureik.

Miranda'ko konde gaizto orrek
jo egixuz zidar-turutak.
Ikurrih bat —kate ta lili—
eztau laztanduko axeak.

Berreun gudari oso sumin
gaztelu-pian dagoz illik.
Ordutik ona —zenbat laho—
NAPARRUAN ezta ABERRIRIK.

Euskotarren bizitzan beti izan dira Agramont eta Beaumontarrak:
Oinaz eta Ganboatarrak. Eta gaurko egunez ere, bai gara onen antzeko
euskotarrik asko. Eta gure eginkizun guztiyak zertarako dira? Benetako
aberriaren kaltegarrirako.

Biar bada, III garren Karlos erregearen aurretiko erregeak izan ba-
-ziran, aita santuak; ez zisnero kardenalak, ez albako dukeak ez ebien
ezer egingo. Orduko naparrak indar andi eta abertzale zintzoak i?an
ziran.

Kastillari eta eleizeari begiratuaz galdu zituan gizonak geyen maite
daben eskubiderik ederrena: AZKATASUNA. Ordutik ona lozorruan dago
Aunamendiko bakalderri gaxoa. Noz arte? Naparroa Anal zaarra: Itxartu
adi!

URKIDI

LEITZA 1.972
Leitzak, atzo oraindik, beste ne-

kazari herri askok bezela, jauntxo
batzuek zeuzken abaroan eta ho-
rien babes ustean gora behera
haundirik gabe bizi zen. Gaur egun
atzoko nekazari bizitza «SARRIO
C.P. de Leiza» deritzan lantegiak
urratu du. Aldaketa hau bat ba-
tean etorri zaigu. Bizi molde alda-
tze honek nortasun berri bat es-
katzen digu.

Ehunka jende ondoko herritatik,
atzerritik ere bai, lanera ta asko
bertan bizitzera etorri dira. Bizi-
leku berriak, eskolak, bideak, ar-
gia, ura... dena berritu ta haun-
ditu behar.

Holako lantegi bat sartzen den
toki guztitan gauza berdintsuak
gertatzen dira hasieran behintzat.
«Haundiak» —bertakoak eta kan-
pokoak— elkartu ta HERRIAZ BA-
LIATU ahal duten guztia kenduaz
beren diru egarrian mozkortzeko.

Herria mintzaerazi duten esanki-
zun berezienak bakarrik azalduko
ditut:

1.—URBANIZAZIOA DELA TA

1969-ean Herriko etxeak urbani-
zaioko plan bat berria azaldu zion
herriari. Herriko gehien gehienen
aurkakoa ikusirik, ezetza eman zi-
tzaion. Alkateak ere firmatu zuen
denen aurrean, «ni herriarekin* esa-
nez. Gauza garbitua zegoela zidu-
rien.

1971-ean herrikoak ohartzen dira
ordea beste plan bat lehengo hu-
ra bezelatsukoa, «Normas Subsidia-
ries* izenarekin Madrid-tik ontzat
emanda datorrela... Alkateak eta
bere ondokoek herriari gauza bat
esan eta azpitik beste bat presta-
tzen hasi ziren nonbait... Zer esan
hontaz?

Honen aurkako auzia jartzeko
%-tik larogeitamar herritar bildu
zen. Baita ere hortarako 170.600
ptas. bildu. Oraindik ez da halare
auzi honen azken erabakiarik. Eta

bitartean norma horik egin dituz-
ten gizon horiek betetzen ote di-
tuzte berak?

Hamaika bizitza berri ere egiten
ari dira Leitzan eta begiratzea aski
da hainbestetsu zarpailkeria eta tra-
ketskeria ikusteko. Ta hau ez da
ezin litekeiako baizik eta egileei
nahi dutena egiteko erraztasunak
ematen zaizkielako. Etxe bikainak
ere egin dira ta.

Norma subsidiaria horiek beste
lantegirik ez sartzeko bakarrik be-
tetzen ote dira?

Urbanizazioa oso beharrezkoa da
herriaren onerako. Nere iduriaz he-
rri guztiko gizon batzuek aukeratu
ta denon artean eraberritu behar
genuke hau guztia. Bat edo bes-
tentzat kaltegarri izatearekin ira-
bazten ateratzen direnen artean or-
daindu behar zaiela. Beste tokitan
holako gauzak egiten dira.

2.—ELIZA BERRITZEA

Batez ere horko etxe-berritzeak
zer esana eman du. Ta hau jen-
deekin harreman gutxiegi izan de-
lako. Oraingoz, Jainkoari eskerrak
jendea kezkatzen da elizako gau-
zataz; batzutan haserretuaz, beste-
tan poztuaz. Baina ario hontara lais-
ter da axolik ez zaiola ta hori
litzake okerrena.

Gauzak berritu ta ondorean esan
zitzaion jendeari zenbat izandu zi-
ren gastuak; baina ez lehenago.
Berritze hoiek beharrezkoak izanen
zen. Baina pagatzeko elizaren se-
meak zirenak, aurretik ere gald'e*
tzeko hala behar luketeke.

Beste aldetik igandetako goizeko
zazpitako meza kentzeak ere min
eman dio askori. Ez dakit zergatik
kendu izanen den. Ez nuke sinis-
tatu nahi fabrikako langileak lane-
tik ez etortzeko denik.

Baina betire berri onak ere ba
dira. 1972-ko bukaeran abade jau-
nak urte guztiko kontuak eman

SARIKETAK
Aurten igaz bezala eta aintzineko urtean bezala ere, Nafarroako

"Caja de Ahorros" diru etxeak antolaturik Baztango eskoletako
aurren artean kultura Sariketa bat egina dute.

Egnberri abestiak edo billantzikoak zenek. hobeki kanta.
Euskarazko eta erdarazko ipuiak zenek politago eta hobekiago.
Egruberritako Christmas edo Txartelak nork hobeki marraztu

edo dibujatu.
Baztango eskoletako aurrek marrazki politak politak eta ongi

eginak erakutsi diakigute eta zenbaitzu balio haundikoak.
Billantziko abestietan kantariak bi malletan berexi dituzte,

haundiak eta txikiak.
Haundietan. Irabaztaleak... Irurite-ko eskolakoak.

Bigarrenak Ziga-ko eskolakoak.
Irugarrenak Arizkun-go eskolakoak.

Txikietan... Lehenbizikoak... Almandoz-ko eskolakoak.
Bigarrenak Elizondo-ko Ikastolakoak.
Irugarrenak Irurite-ko eskoletakoak.

Ipuietan, aipa ditzagun euskaraz idatzitakoak. Sariketa hon-
tan 110 Ian eginak dituzte eta hoietatikan 60 Arizkun-dik igo-
rriak. Horrek badu merezimendu. Zorionak arizkundar aurrei.

Sariketaren irabaztaileen izenak:

Lehenbiziko Saria. "ONTASUNEZKO KUTXE BAT".
Jose Mari Iriarte. 12 urte. Lamierriteko eskolakoa.

Bigarrena. "KONTUA". Felisa Ugarte.
13 urte. Arrayozko eskolakoa.

Irugarrena. "GABON". Ceferina Atxa.
13 urte. Almandoz-ko eskolakoa.

Laugarrena. "AMETS EDERRA". Juliana Iriarte.
14 urte. Amayur-koa.

Bostgarrena. "KONTUA". Miren Larralde.
9 urte. Arizkun-goa.

Seigarrena. "ITXU ABILA". Jose Mari Menta.
12 urte. Arizikun-goa.

Zazpigarrena. "PATXI TA INAKI". Martin Mari Plaza.
14 urte. Lekaroz-koa.

Zortzigarrena. "EGUBERRI KONTUA". Maria Luisa Jaimerena.
14 urte. Ziga-koa.

Bederatzigarrena. "BEHARREZKO LAN BAT". Sara Mendiburu.
8 urte. Erratzu-koa.

Hamargarrena. "MUTIKO 1TXUE". Migel Barrenetxe.
10 urte. Azpilkueta-koa.

Zorionak aur euskaldun guzieri eta beren gurasoeri, nor ageri
bait-da Baztan aide hontan gure mintzaira oraindikan indartsu
dagola. Jarraiki hortan eta datorren urtean gehiago.

ANZANARRI

dizkigu. Itxura duenez harremanak
izan nahi dira. Hauxe da bidea.
Jarrai aurrera. Ea datorren urtean
kontuak eman ez ezik ateratzen
ere jende herritarra erabiitzen den.

3.—«AURRERA» TALDEA

Uste dugunez 1931-ean sortua da
«Aurrera» delako hau. Andres Iri-
sarri, Jose Astibia, Juan Cruz Az-
piroz eta beste beren adineko ba-
tzuk omen ziren hasi zirenak, hain
zuzen ere futbol ekipoa.

Halare orain urtebete legalizatu
zen. Biltoki bat antolatuxe da. Sar-
tu garen urterako asmo ta boron-
date eskasirik ez da.

Joan den urtean «Aurrera»ko gau-
zarik aipatuena herri-arteko pilota
partiduak izan dira. Partidu eder as-
ko ikustea izan dugu, Karlos Agi-
rre ta pilotariei esker, askotan es-
ker besterik ez bazaie eman ere.
Euskal herriko txapeldunak gelditu
dira. Zorionak zuei!

Pilotaritan ba dira pilotatik fran-
ko ateratzen dutenak; halere ha-
maika izerdi bota dute leitzarrak
txapeldun gelditzeagatik.

Naparroako herri batzutan parti-
duko honenbesteko bat ematen die
pilotariei. Leitzan irabazitako kopa
hartzera aurreratzen direnak non
dira lehen eta ondorean horren-
besteko hori emateko?

«Herrikoetxe»ko batzar batean,
konzejal batek: Aramendiak, kiro-
letako laguntza behar zela aipatu
zuen, baina aipamenetan gelditu
zen.

4._PAPELERA, ESKOLAK, URA,
ETA DETENITUAK

Leitzako papelera, Matesa biga-
rrena ez bada, ongi dabilela di-
rudi. Beti haunditzen ari dira.

Eskola komarkala txikiegia gel-
ditzen ari omen da dagoeneko. Ha-
si berri xamarra gainere ta orga-
nizazio falta ere bai. Pofesionala
ta nekazaritzakoa beti bezelatsu.
Neskatxentzat ideki berria ere ber-
din. Holako eskola hauek arazo ika-
ragarriak dauzkate; ez bakarrik Lei-
tzan alegia. Lege berriaren arabe-
raz denak eraberritu beharko du-
te, arrunt aldatuz.

«lberduero» ere ekarri behar du-
tela ta ez dutela. Zergatik ez eka-
rri? Bentajarik besterik ez luke.
Ta bien bitartean «San Migel» men-
dian tximista azaldu orduko, Lei-
tzan itzalpetan.

Orio errekak lehen bukaeran
omen zuen usain txarra. Orain ha-
sieran ere badu. Aide batetik he-
rriko ur zikinak, bestetik fabrikak
botatzen dituenak... eta gero ze
arraiotako ibiltzen dira guardak
amorrai ale batzuk ditunari multa
sartzen?

Gazte mordo haundia, oso haun-
dia, ibili dira aurten giltzapeko
mugatan. Herriarentzat oso arazo
larria. Denontzat. Nor atera da ira-
bazten holako ibileratatik? Denbo-
rak gauza asko argitzen du. Pena
da hemen gehiago ezin idatzia!

5.—AZKENIK...

Bizimodu berriak aterapide be-
rriak eskatzen ditu. Aide guztitan:
lana, eskola, sinismena, ideolo-
giak...

Leitza herri bat da. Eta herri
hontan beste arazo ta istiluak ere
izanen dira.

Baina dena dela mundu hobego
baten aide Ian egin nahi duenak
askotan burruka egin behar izaten
du. Paulo Vl-ak dion bezela «zu-
zentasunik gabe pakerik ez bait
da».

J. Aleman
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BERTSOLARIAKr ADI!!!
1972 urtea bukatu zaigu.
Beraz orain «BERTSOLARIEN ALKARTE»-rako zure diru-Iaguntza asi

bear dugu biltzen.
Gutxi da zuek eman bear duzutena: 50 pezeta. Pezeta auek guretako

dira, gure «Elkarte»-rako bakarrik, zergatik «Principe de Viana» agerka-
ri au ez bait dugu ordaintzeko bearrik, Naparroa'ko Diputazioa'tik utsean
bialtzen digute-ta.

50 pezetako eskari au txikia izaten bada ere zerbait ba da gure
«Alkarte»-rako amas lasaiagokin ibiltzeko.

GIROZ egin dezakezu ordaintze ori. Zeuren errian dezun karta-etxera
edo Korreora joan eta bertan emango dizkizute 50 pezeta oiek bialtzeko
erreztasun guztiak.

NOIZKO EGIN? AIdizkari-a!e au artu ta berealaxe egikezu. Ezgerorako
utzi zeure iaguntza ematea.

NORA BIALDU? Oraingoz beintzat bialdu egizu zuzenbide ontara:
P. SANTIAGO ONAINDIA. Amorebieta-Larrea (Vizcaya).

Datorren Otsailaren 15'rako egiten ez baldin badezu, emendik jarri-
ko dizugu jiro bat. Baina, beti ere, 12 bat pezeta geiago kostatzen zaizu.

Ez, arren, uka zeure Iaguntza «BERTSOLARIEN ELKARTE* honi. Guz-
tion gogo onez, bertsolaritza makifa degula, euskera jaso ta duinduten
Ian dezakegun gogotsu.

ESKERRIZ ASKOM

MAIM, ra ziw
Aurrak dira iorak,
taratzean sortuak,
herrlaren frutuak:
aurrak dira Iorak.

Itxartu, gaztetxcak,
croitu, amagaz;
iaztandu, bai, ta poztu,
maitasunf an lotu:
itz egin euskeraz.

Aurrak dira Iorak...

Herria deika dago
gazt? berriari,
gazteak jaikitzeko,
herriai laguntzeko:
erantzun deiari.

Aurrak dira Iorak...

Balendin Enbeita

Larrea'ko «Olerti-eguna»
Joan dan urteko azillaren 26fan, iragarrita egoanez, Larrea'n ospatu

zan Olerti-eguna. Egun ederra! Ogeita sei bat batu ginean, Euskal erriko
olerkari ta olerkarion lagun.

Aspaldiko aldetik emen izan genduan Zaitegi jauna be, Guatemala'tik
oraintsu etorria. Berak egin euskuzan itzaldi biak, Mezakoa ta sariak
banatzerakoa; itzaldi sakon eta jakituriz beteak. Euskal olertiak izan di-
tun arorik ederrenak aitatu zitun, bere eritxiak zabal ta argi adierazo
rik. Alkar izketa ta egotaldi atsegifiak, egiaz.

Sariak onela banandu ziran. Lenengo saria, ots, lirlka salllekoa, Ola-
beaga'tar lhaki lasailletar Anaiak jaso eban, bere Jai-egunetan txorta-
rekin; aipamenak, ostera, Aurre-Apraiz'ek, Muniategi'k eta Bernardo
Atxaga olerkari barriak. Poema saillean, Ugarte'tar Martin legazpiatarra-
ren Etxera begira Izan zan saritua.

P1ZKUNDE IGANDEAN (Jai-egunetan
artua).

deritxon txortatik

Bertso auekin nai nizuke eman
nere «ZORION» apala.
Illen artetik piztu bai zera
edertasunez beteta.
Zure zauriak sendatu dira,
dizdiz ikusten ditut ta.
Eriotz garaille agertzen zera,
obena menperatuta.
Barrun-barrundik esaten dizut
Gora ta gora Zu Jauna!!

Berpiztu zera gaurko egunez,
etsai guztiak uxatuz.
Zure Ama ta Apostoluak,
alai eginez ta poztuz.
Arren ta arren eskatzen dizut,
gure etsaiak batertuz,
guk, dan-danok izan dezagula
bizi berri bat berpiztuz.
Euskal-erriko seme deneri
kristau izaten lagunduz.

1. r.... ,; • , ,. ....... Inaki OJabeaga

URTE
BERRI-ari

Donua:
Ikusten dezu goizean...

Bukatu zaigu urtea,
zaardez txit betea,
bai nan ba-degu besteal
Jaio berria, degularik au,
oraindik oso gaztea,
artu zuk nere eskea:
Ekar zaiguzu Pakea
olaitutzeko jendea!!
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Gorroto indartsuk kendu,
mundu guztia zuzendu
ta guda txarrak aid end u!
Gizon da andre, berdin aurtxoen,
sentimentu danak ondu,
esku zabal munduz mundu...
Ori egingo ba-zendu
PAKE oberik gaur nork du?

2

Bertsolaria eskean,
mundu danen izenean,
URTE BERRI egunean.
Osasunakin jarrai dezagun
Jaungoikoaren Pakean,
beti zerutar legean
lantoki eta etxean,
gaur asi degun urtean!!
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Ara Ixtillu gorriak
giza artean jarriak
diru gosek ekarriak.
Bear bezela, nork maite ditu,
gaixo edo el barriak?
Aundi nairen egarriak
beartsuentzat arriak
pozik ez dauka erriakl!
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Arren sortu atsegiha,
ez izan besten berdiha
kendu pobrearen mihal
Gauza orretan, URTE BERRI, zuk,
egin gogoz alegiha,
izanez jator da fiha
bultza gorrotozko griha
zer poza ala bazina!!!

— 6 —

Xinixt arrazoi detela,
ikusi premin gaud el a,
ezin jarraitu or r el a I
Zure Argi a, gugan biali,
galduak gera bestela,
gizona ain motela,
argirik gabe ustela,
atoz Iaguntza bezela!!!

.... , JBAI-ERTZ

BEPTV
IXILIK MESEDEZ

(SO urte]
Ixilik, mesedez.
Ixilik apur baten,
hitzetan ito behar naiz ostera.
Danok dakizue
zer esan
zer egin
zer dan ona
ta
zer dan txarra.
Bai.
Danok dakizue,
baina, mesedez,
IXILIK!!!

Ba dakit
arrazoia dozuena
zer egin behar dan
ba dakizuena.
Bai:
«Juztizia» behar da
«Askatasuna»
«Egia»
«Maitasuna»
«Bardintasuna»
«Bakea»...
Bai! Bai! Bai!!!!

Baina horrexegaitik
danok dakizuelako
danok dakigulako,
MESEDEZ, IXILIK!!!
Hitzez mozkortuta nago
ta mozkortuta gagoz.
Ez gehiago!
«Hitzak bakarrik indarge dira
Egipenak zinaldari*.

Baina nun dira?
Nun egipenak?
Nun, didarka

oiuka
«juztizi a »ka

dabilen horren
egipenak?
Hitz asko
ago bero asko...
ta egipenak?

Ta nik horixe
nahi dut.
Horixe
nahi dugu:
Egipenen abotsa
egipenen del zolia
egipenen protesta
egipenen deadarra
egipenen
ixileko garraxia
Ta ez
mikrofonua
iruntsi beharrean
dagonaren arrantza
Egipenak nahi doguz
Ez hitz utsak.

Esan beharreko guztia
esanda dago
Esana betetzea
falta da.

Ez dut nahi
hitz ederdun
txa!o jasotzailerik.
Ez dut nahi
kale bazterreko
didarrik.

Ez dut nahi
hitz saltzailerik
Ez dut nahi...
ta ez dugu nahi.

Eginen otsa
nahi dut.
Eginena.
Izerdiaren didarra
Odolaren oiua
Nekearen garraxia
Egiaren truke zigortuaren

alarua.
Besteak askatzearren
giltzapetuaren deia.
Danak maitatzearren
gorrotatuaren otsa...
Eginen hizketa
nahi dut,
hizketa ixila,
begiz aitzen dan
hizketa.

Entzun larregi egin dut
belarriak gortu arte
ta ez dut nahi
gehiago.
Ikusi nahi dut
ikusi:
fdazle hori
letrak aragi biurtzen
Olerkari hori
gizona jasotzen
Abeslari hori
herri-saminak biguntzen
Protestalari hori
eskatua betetzen
Lider hori
gizonak askatzen.

Ikusi nahi dut
ikusi:
Besteak egiteko
begira dagon hori
aurrea hartzen
Besteen begiko galtzua
seinalatzen dagon hori
bere begiko
aga luzea kentzen.
«Askatasuna» dinon hori
anaiak askatzen,
«Justizia» eskatzen dauan hori
justizia egiten.
Danak
danari laguntzen.

Ikusi nahi dut
Ikusi nahi dugu
Ez entzun bakarrik
Ikusi! Ikusi!

MESEDEZ
IXILIK

apur baten baino
ez bada ere...

Zabaldu
hipokrilen
obi zuriok
Maskarak
kendu.
Garbitu
barruok

ta
aizeari
aurpegia emonaz
hitzak
egipen biurtuaz
jaio barriro,
asi barriro
gizon izaten.

Bitartean

MESEDEZ IXILIK

ESKERRiK ASKO

Jon Enbeita
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Bedeinkatua izan daigula
erri ontako jentia,

umil ta txiro dabiltzanentzat
ba-dabe borondatia.

Santa martiri maitea
dago errukiz betia,

berak jaretsi beigu guztioi
osasuna ta bakia.

Baiezkoa gu gagoz eskatzen
erriko nagusiari,

Agate deunan bizitz bikaina
kanta daiogun berari.

Eder gorputzez, liraina,
Ageda da zoragarri;

gure artean bere gomuta
biozkor izan da beti.

Nork abestu zer igaro eban
ludi onetan Agedak?

Zauri ta minez estali eben
jentillen biotz ankerrak.

Gorrotoaren maltzurra!
Giza-erraien nai txarrak!

Zardaiz ederki zigortu eta
ebai eutsezan bularrak.

Gero kartzelan sartu ondoren
gertatu yakon bitxia,

zeruetatik jasten yakola
Jaungoikoaren grazia.

Mirari txit izugarri,
Ageda'ntzat pozgarria:

San Pedro'k berak eutsan osatu
errukiz gorputz guztia.

Borreru txarrak esanik bere:
•Ugo zara arratsian*,

len baizen sendo aurkitua zan
Ageda biamonian.

Esaten eutsen onean:
iJarri, ha, geure legian,

bestela faster aurkitiko az
Kintziano'ren aurrian».

Santa

Ageda'ren

koplak
Enperadore gaiztoak zion:

«Ekar elzue neugana*.
Eta neskatil deunak biotza

{en baizen daroa leuna.
Jaun zerukoak emona,

orain beragan dauana:
zer maitasun-su aundia eban

gure Jaungoikoagana!

Kintziano'k au dinotsa sumin:
«Bizi nai ba'don oraindik,

gure jainkoa bear don zintzo
agurka gurtu gogotik*.

Itz gogor oneik entzunaz
Agedak dino bakarrik:

Agurtzen dodan goiko Jainkoa
ez dot ezautzen besterik».

A adorea esan ebana
etsai gaiztoen aurrera,

apaltasunez itzuliz beti
bere begiak lurrera.

Enperadore zitala!
A beti bere senera...

Ateratzeko aginduten dau
narraz Ageda kalera.

Orrelaxe da arrigarria
Santa aundi onen bizitza;

maitasun batek ixioturik
agertuz beti biotza.

Etsaiakaz ez koldarra,
birtutez gisa garitza;

gaztea zala —eredu dogu—
jasatzen neke-min latza.

Qa amargarren kanta onekin
Jaungoikoari eskerrak,

bere laguntza euki daulako
ikusi barik okerrak.

Zuzentasunez eginaz
aurten egin-bearrak,

zuzentasunez jokatu daigun
eztituz biotz gogorrak.

Azpeitia'tar Gotzon

TELEBISIOA
Tresna au bai degula
danontzat jaioa:
aurretik ematen du
beituta leioa,
barman izaten da
fubolan saioa,
zer gauza ederra dan
telebisioa!

— 2 —

Askotan egiten du
radioak kar-kar,
eta danok Telera
joaten gera azkar;
pozik egoten gera
naiz agertu zakar,
izan ere gauz aundirik
guk ez degu bear.

— 3 —

Lengo jaian zegoan
gizona atian,
pentsatu nun etzala
egongo kaltian;
zalantzan egon ginan
bere atarian,
gero ikusi gendun
illundu artian.

— 4 —

Batzutan ematen zuan
zegola edana,
eta gure bullakin
mobitzen zan dana;
gero umetxo batzuk
or datoz gugana,
ta batek esan zigun:
«Vamos a la cama».

GAZTETXO

zan-
tarra

Zuri begira sortu zitzaidan
biotz barruko negarra,

neure arreba maitetxoaren
alaba kuttun bakarra.

Mundu guztian ezautu dedin
«Talidomida» zantarra,

entzun begie guraso danak
nire protesta didarra.

Osagiilean baimenarekin
ona zala-ta benetan,

zure ama dan nire arrebak
artu oi eban sarritan,

«Talidomida» osakai gogor,
kaltegarria zanetan;

beraren erruz besorik gake
jaio zinean umetan.

Alkar izketan ementxe gaude
amak nola egin zindun;

obatzakotan artu bai zitun
osakai-drogak gau t'egun;

gajazo bearrean, geuk bere
egin geuntsolako iagun:

zeu izan ezik, danok gerade
nolabaitean errudun

Zeren indarrez irribarreka
zaukadaz, lobatxo maite?

Berez sortuko beso-ebaketa
ez al da zuretzat kalte?

Besorik eza t'errurik eza
orra, batean dauzkate!

Beso-motzdunak laster zaitue
izentau euren alkate.

Zorioneko izan dedilla
zu egin zinduzan ama;

berak naiago eban, zu ilia,
eldu ba'zinan gugana;

orain, ostera, ikusikeran
bere alaba kutuna,

biotz-samurrez, irribarreka,
biguntzen zaio barrena.

«Talidomida» ontzat artzea
benetan eban sinistu;

orain, ostera, negar-zotinka
sinismenean otzitu;

erdi-ilda lez beti etxean
bakardadean kikildu...

Aupa, arreba maite kutuna,
itxaropenik ez galdu!

Andra geienen zeregina da
umeak ekarritzea;

maitasunaren arnari eder
beste ezer baino obea.

Jaungoikoaren erabagiak
Berak naia lez artzea,

eragozpenik ipini gabe,
dogun kristauon legea.

Azkatasuna em on deusku-ta
zeru-Iurraren Jaubeak,

zuzentasuna maitatuagaz
artzeko geure bideak;

ori dala-ta, zuzen jokatu
apurtu barik legeak,

naita sarritan oker urtengo
bakoitza bere asmoak.

Nagosi geran andra gizonok
mingots, garraztasun naiko

izaten doguz geure bizitzan.
Zugan ikasi bearko:

Jaungoikoaren erabagiak
nola ondoen beteko,

eroapenan poz-atsegina
zeru-goietan sartzeko.

Aurrerakuntza ona da, baina
eztabaidako gauzetan

oba litzake zigur jokatu,
neurriz ibilliz danetan.

Bizitza bigun eroso billa
gabil.tz estutasunetan:

atsekabe ta mingots ugari,
geure erruz, barne-muinetan.

Izenez zara osakai, baina
izatez guztiz txatxarra;

ardi antzera agertu zinan
izanik azeri txarra:

esker txarreko «Talidomida»
ainbat ordaindu bearra;

onurakorra etxuran, baina
egitadetan ZANTARRA.

LERTIBE

Damutu~fa leenera
Lau abade gogaitu

ta bost neska-sorgin,
akelarre barrira
sartu ziran, arin...
tximist-kitarren otsaz
gau-aroa lorrin:
Grinen askatasunak
illun baltza atsegin.

Igikera arrotzezko
musikea urduri.
Sorgin-aize indartsuak
orbelak dantzari.
Illargi bako gabak
oben lotseari:
Zentzu-atseginentzat
oro zuzpergarri.

Ur-geldia abiatu
daitenean uzu.
Joan-urteen bakea
nai eben atzindu.
Irrintzi, oiu, zantzo,
mozkor eta mosu:
Edarien indarrak
lotsea apurtu du.

Mozolo ta saguzaar
illunaren Iagun.
Mamu eta sorginak
gau-zadorrez, burrun.
Bardaska ta ordiak
besarkada ta mun...
Ustu da akelarrea
argiaren bildur.

Goizaldeko aizeak
laztan bekokian...
Bakar-bakarrik ziran
larre labanean.
Bakezko bizitzaren

anotsa barnean,
lotsatu-ta gotillun,
laurak aide ziran.

Eliz-kanpaien otsaik
oiartzuna zoli...
Otoitz ixillak eutsen
gogoetan argi.
Oldozkor jarri ziran
leen-urteai adi:
Damutu-ta leenera
biur ziran, larri.

—oOo—
Damuzko negar-malkoz

ito zan illuna.
Mendi-ertzetan, argi,
etorran eguna.
Bizitzako zidorrez,
atsegin ta pena,
emen jausi ta an jagi,
ba-doa gizona...

AURRAITZ

GOIZA DA

Goiza da.
Eguzkia
agertu da eztia.
Noan, bai, zabal dira,
zoramenetan bait dago
ingurua guztira.

Joandako egunetan,
tarteka,
euria ta eguzkiak...
Lur amarenak emoten
oil, eturri biziak!
Poliki ase-azi eben
landa-zoria osorik,
ezko atseginez

eta
eguzkiaren urrez.

Nik orain, begira,
zelat erdian

—bedar orian—
dizdiz dakust
zerbait miresgarrian.

Indar-kemena,
jakituria,
ontasuna,
argia.

Nor dago or
ain maitekor,
bizia zabaltzen,
dirdaiak gardentzen...?

Orlegia diztikor,
ederra maitekor,
bizia azikor...
Eta gizonak ez daki
ezer, ezer or.

Bedarrak dager, dirdaika,
Jainkoaren dirdaia:
semearen ederrak dager
aitaren eder emaia.

Egillearen bizia,
aren izpia,
arren lorratzak
geure zentzunen aurrian
Ark ipini dauskuz
izadi dizdizarian.

PAULIN

NORA ZOAZ..?
(Geznaria ta Artzaina)

G.—Nora zoaz, artzaintxoa?
Nora zoaz joranez?

Ardiak deslai itxita,
nora zoaz zu iges...?

A.—Aingeruaren abotsa
entzun dot nik zelaian:

«Zoaz arin ikustera
Bel en'en zer jazo dan*.

Zer jazo da, ba, Belen'en
zu olan agertzeko?

G.—Jaungoikoa Aur eginda
gizonok gaizkatzeko.

Antxe aurkituko dozu
estalpe zar batean,

Ume bat zapiz bilduta
askan, lasto ganean.

A.—Nortzuk dira or goietan
abestuten dabenak?,

argitasunez beterik
Belen inguru danak?

G.—Aingeru talde andia
poz-pozik abestuten,

gizon zintzo guztiei
Barri Onak emoten.

Zoaz, ba, Belen aldera;
gurtu Jesus maitea:

Berak dakar gizonontzat
osasuna ta bakea.

GABIREL
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IPURDIZ EDO ZETORRENA
Inprentako sorginkeria batez,

EZ ETA EZ SASI-ITZULTZAI-
LEEI izenburu zuen lantxoa,
deseginda atera zen, ondar
zenbakian.

Okerren erremediatzeko, ez
noakizue berri-berritik hura
ematera. Ordainez, hanhemen-
go uts batzu nabarmendu on-
doren, i(Esia» izeneko olerkira
bitartekoren bat, jorratu gogo
nuke.

Goazen, lehenik, 568 orrial-
dera. (Jakina da ORIXEren:
((EUSKALDUNAK POEMA eta
OLERKI GUZIAK» bildumaz
—Editorial Aufiamendi-k argi-
taratuaz—, dela solas).

«UDA» titulukoan, 5gn., es-
trofan, hau dator originaleko-
aren bihurketa bezala: «La ye-
gua se resiste a venir a la era
(...); nadie puede traerla bajo
la SARTEN (a ohediencia)y>.
Euskarazkoak, idnork ezin da-
kar (beorra) ZARTAILLU az-
pira», dio-

Azkuerenean zartailu ez etor-
tzea aski, gure itzultzaileak
porrot egiteko.

Ze arraiotako da hor «SAR-
TEN»?

GOIKOETXEA, egia biribila
diozu, SARTEN —pera beorrik
ekar— eraziko duenik ez dela,
diozunean. Zartailu, sarten ez
baino, latigo duzu. Oker ez ba-
nabila.

Ezin uste nuke, itzulpen ha-
ri, zeurea izan zenezakeenik!
Bestek egina dela, errazago
irents nezake.

«Gaztelu» jauna: zeure itzul-
-practicantearekin gertatu bide
zaizu, behinola harako mediku
hari practicantearekin gertatu
omen zitzaiona.

Herri bateko midikua eri
zen. Honetan, X-eneko emaku-
meari, erdi ordua datorkio.

Practicantearen uste betez,
atetan jaiotzeko prest den au-
rra, IPURDIZ dator. De nal-
gas, alegia. Midikuak sinetsiz,
ohatzetik, bolantearekin, igor-
tzen dizu emakumea uriburu-
ra. Hemengo midikuek, IA
EMAKUMEA ARA NORK BI-
DALIA DEN.

<—Herrikoak bidali duela-

—Haiek ezetz.

—Besteak baietz.

Herrikoak guzti hauk jakin
dituenean, practicantea behar
duela hil!

Patxararik handienean, uri-
buruan, sortu ez da ba, ipur-
diz omen zetorrena!

Zere practicanteagaz —Mo-
guelek esango lukeenez—, bes-
te horrenbeste gertatu zaizu.

Itzulkizun zenbaitek, zeure
eskuz baino besterenez egina-
go dirudi, behinik-behin.

570 orr., 7gn. estrofa-n, eus-
karazko hau: aEtxaunak (Sic)
gurdika biltzen du egurra, oola
(sic) bialtzeko neguen bildu-
rra, etorko baitzaio atera elu-
rray>; honela itzulirik dator:

{{El amo de la casa recoge lena
a carretadas, para despachar
TABLAS de miedo del invier-
noy>.

OOLA hori, tablas ez baino,
«Asiy> duzu. Euskarazko: Ho-
rrela. Ze demontre ari da hor
zure {{despoxhar tablasy> dela-
koa? {{De nalgas» zetorkion ho-
ri ere, zure practicanteari.

581 orr., euskarazko: «Goiz-
-Argi» izenpurua, «Luz Manan-
tiah daukazu emana. {{Luz Ma-
tinah) ez legoke «argiago»?

Nator finean, «Lenengo Or-
tza», «Laiariak», «Esia» izene-
koetara- 436, 437, 439 orrialde-
tara.

Joandeneko lantxoan egiten
zen galderaz leku —la nohiz
PEPITO, PERUTXOren berdi-
neko izan den, alegia—, «Le-
nengo Ortza» titulokoan, pasar-
te bat baduzu oker emana. Ene
ustez.

Euskarazkoa: {{Lin estalki
ertzetik I Eskua atera nai, I
Zure aide estaltzeko. I Egon
bear nun zai. I Ezpainen erdi-
tikan I mingaina bezala / ate-
ratzen zinuan I rain gabe zi-
nala. I Gaixoak oi artean I
maindira artzen du: I Ixo gi-
xagaixoa I joango da pupuy>;
honela bihurtu duzu: {{Antes,
al querer saca la mano por el
borde de la colcha, debia estar
yo atenta cerca de ti. Cuando
no tenias aun dolores, sacabas
la LENGUA por entre los la-
bios. El pobre coge la sdbana
entre las encias &.

Ene ustez, euskarazko testua
ongi badator, {da mano» behar
du izan, Perutxo-k ateratzen
zuena, minik gabe zenean. Ino-
la ere ez, {da lenguay>.

Eskuen arteko jokabidean
—lehengo eta oraingoan, ale-
gia—; datza pasarteko polita-
suna,

((Laiariak» izenekoan, sarre-
rakoa: «I nabarretik, ni soton-
ditik, Jeiki} makur, arro, bota
gora, bera, laia atera- Bat, bi,
iru} lau gurea dek au», ez di-
rudi zuzen emana gaztelaniaz.
(...) {{alzar, inclinar, lanzar
UFANO arriba y abajo, sacar
la laya. Uno, dos, tres, cuatro,
ESTO ES LO NUESTROv.
Itzulkizunak, ez du ((arro» ver-
bo bezala ikusten. Ufano be-
zala. Arro, ordea, aditz bezala
artu behar da hor: arrotu be-
zala. Remover bezala. Fineko:
{{esto es lo nuestroyy-ren ordez
{(nuestro es, pudimos» edo, itzul
nezake.

Esto es lo nuestro. ^Que es
lo nuestro? Laiean ari, ala?

Olerki berean, bigarren es-
trofan, euskarazkoa honela da-
torrelarik: {{Ondoan txakurra
utzi-ta zoia austen, asten da ga-
ria eraiteko»; erdaraz, honela
emana daukazu: {{Dejando al
lado alperro rompiendo el tepe,
comienza la hora de la siem-
bra».

Inoiz edo behin, zakur-bizkar
gainean zoiak austea, ikusirik
daukat, eta eginik ere; haatik,

zakurrik zoi austen, ez, egun-
daino ez dut ikusi.

Zure itzulkizuneko: «comien-
za la hora de la siembray), ipur-
diz etorritako besteren bat du
zure practicanteak.

{{Gariayy dio testuak, garaia
ez baino- Beraz, {{Kupelatxo ar-
dodunayyren ondoan txakurra
utzirik, GIZO'NA bide da as-
ten zoia austen, garia eraiteko.

{{Esia = La Cercayy izenekoan,
lehen esanetaz leku —joande-
neko zenbakian—, {{melocoto-
nes secosyy eta, bil nitzake. Ez
haatik mutxikaietan, z e u r e
itzulkizunean baino. {{Eurketa

berriayy —atso sorginarena, ale-
gia—, {{nuevo desaguisadoyy bi-
hurtzen duzu.

Ene ustez, hor, desaguisado
delakoa, zeurea da.

Neretzat, {{Eurketa
inedita manera de hacer lefia
edo behar hike izan. Ots, oia-
neko bago eta horrelakoetatik
egin beharrean egurra, esieta-
ko mutxikaiekin egin, alazan-
koa.

Gogo baduzu, bakoizka, az~
ter nitzake itzulkizun zenbait

Premin Ixurko

Euskal Liburu
berriak

Azken egunetan argitara emanak izan diren euskal liburuen artean
hauek dira nere ustez aipagarrienak:

:::;,:::::;, ditut, Axularren libruaruari sarrera
bezala. Izan ere, bar en liburua kon-
prenitzeko, Axular bera nor zen
jakiteak, hari buruz ezagutzen diren
xehetasunak ikasleari eskura ema-
teak, zer eta zen bat laguntzen
duen, ihork ez dit ukatuko*.

Hemen Axularren bizia, bere li-
buru famatu den GERO'ren gauz
iakingarriak eta liburu honen xehe-
tasun eta zertzeladarik interesga-
rrienak Aita Villasanteren euskal
luma trebe eta erraz bitartez, azal-
tzen dira.

NORA NARAMAZUE?

gel Lertxundi, Angel Zelaieta eta
Gabirel Aresti.

Lau atalak ditu: Poesia, Perio-
dismoa, Ipuin eta Antzerti deitzen
direnak.

Liburua oso interesgarria da.

EUSKAL LITERATURA

Amasei eta Amazazpigarren men-
dekoarena. Egileak: Patxi Ezkiaga,
eta Jose Erzibengoa. Editoriala:
Bilboko «Mensajero» delakoa. Sal
nehurria: 110 pezeta.

PIO BAROJA

Donostiko LUR Editorialak argi-
taratua. Egilea: Bilboko euskal idaz-
le den XABIER GERENO. Sal-Nehu-
rria. 120 pta.

MITXELENAREN IDAZLAN
HAUTATUAK

Bilboko ETOR Etxeak argitara
emana. Bere izenburuak ongi adie-
razten duen bezala, liburu hontan
Aita Patxi Altunak Mitxelena jaun
ospetsu eta iakintsuak idatzi di-
tuen Ian onenak bildu ditu denok
errazki irakurri eta aztertzeko.

Sal-nehurria 225 pezta.

ZENBAIT HITZALDI

Bilboko ETOR Etxeak ere argita-
ratua. Liburu honek Donostiako
EUTG'n 1970 garreneko «Uda-lkas-
taro» batean Luis Mitxelena jau-
nak erderaz eman zituen hitzaldiak
guziak dakazkigu. J. A. Letamendia
jaunak euskerara biurtu ditu.

AXULAR

Deritzana. Igaz Pio Baroja erdai
nobelaegile haundia sortu zenetik
ehun urte betetzen bait ziren Bil-
boko ETOR Euskal Editorialak libu-
ru hau atera berri du.

Liburua elkarreko Ian batek egin-
dakoa da; Hontan idazten dutenak
hauek dira: Julio Cam Baroja, Don
Pioren illoba famatua (honen idaz-
Iana Serafin Basarui jaunak eus-
keratu du, eta bai ongi egin ere).
Gotzon Goenaga, Harzabal, Xabier
Lete, Juan San Martin eta Angel
Lertxundi. Azkenean Barojaren bizi-
-historia edo biografia, eta berak
izkribitutako liburu famatuenen ze-
rrenda bat datoz.

P. U.

(Mendea, gizona, liburua). Aran-
tzazuko JAKIN delakoak atera be-
rri du. Aita Villasante da bere
egiiea, eta liburu honen arrazoinak
Aita Vilasante berberak esaten digu
bere itzaurrean: «Nik liburuxka ba-
tean eta euskeraz eman nahi izan

EUSKAL LITERATURA 72

Donostiko LUR Editorialak ere
argitara emandakoa. Hemen dauden
lanak gure gaur eguneko euskal
literaturaren emantzak eta sorkun-
deak dira. Bere azalean esaten den
bezala liburu hau «Gaurko litera-
tura gaztearen azalpen bat» da.
Hemen agertzen diren idazianen
izenak oso ezagunak dira gaurko
euskal literaturan: Luis Haranburu-
-Altuna, Arantxa Urretabizkaia, Mi-
kel Azurmendi, Ibon Sarasola, Xa-
bier Kintana, Bernardo Atxaga, An-
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GOIZUETA
Azkeneko aldiz nere hemengo go-

raberak Aguztuko idazkian azaldu
ziran, eta beste herritarakori ere
tokia emateagatik ez dut ezer bial-
du.

Poz aundiakin ikusten ditut nere
auzotarrak ere, Leitza ta Arano,
ere saiatu direla laguntzen.

Leitza bere ontto ta perretxiku-
ekin egiten ari den lana azaltzen
eta baita Arano ere bere artzai
Ansa eta txakur Nere-ren palenti
gogorrak adierazten.

Zorionak bieri, eta tarteka tar-
teka ni bezela zuek ere alegindu
gure Naparroko euskera aldeko hi-
Ileroko hau aurrera ateratzen.

Donostiko «Zeruko Argia»-tik ere
idatzi didate oso karta atsegina
pozik han ere artuko lituzketela
Naparroko herritako berriak. Saya-
tuko naiz ahal dudana egiten.

Azkeneko nere lerroak hor azal-
du ezkeroz hemen izandu ditugu
gauza pranko, Aguztuko Amabirgi-
nak pestak dirala, eta beste al-
derdi askotako gertakizunak; ba-
tzuk hi I, beste batzuk yayo, bes-
tek ezkondu, eta hoien denen ize-
nak urrengo aldian azalduko ditut.
Pestak aipatu ditudan ezkeroz ezin
naiz gelditu esan gabe gure Erre-
tore Jaunak Meza Nagusian egin
zigun hitzaldi bikaina. Nik gehiena
gogoan artu niona eta ahaztuko
etzaidana hauxe. Gure Ama Zeru-
koaz egunero oroitzeko eta ez uz-
teko Abe Maria eta Santa Maria
errezatu gabe, bada Yaungoikoa-
-ganako bitarteko oberik ez dugu-
la bilatuko eta Ama gure aide
badago, izateko konfiantza semeak
inpernura ez gaituela bialduko.

sea ere aurrera dijoa eta hau bu-
katzean izango da turista edo yaya
kanpoan pasatzera gustatzen zai-
oten yende hoientzat zer ikusi ede-
rrik.

—oOo—
Oraingoan hontan uztera noa bai-

no yakin dezazuten Goizutarran
umorea esan behar dizuet lehen-
goan musean ari ginela ondoratu
zitzaion andre franko edatua nere
musu lagunari eta esan zion:

—Ai zazu, nagusi. Buelta bat
gure itxerano egin biar duzu, te-
llatuko tellak aizeak eraman ditu
eta ura sartzen zait oerano. Ez
da errenta kobratzea aski.

Eta nere Iagunak batere malme-
titu gabe, hala erantzun zion:

—Zer nai duzu andrea... illeko
amar duru zikin pagatzen duzu,
errenta, ta ur ordez Txanpan sar-
tzea nai ai zenuke?

—oOo—
Nere osaba bat ere zartzera

egarri piska sortu zitzaion eta ar-
doa edaten zuen, bere emazte,
nere izebak, nai baino geiago, eta
bere esanakin porrurik ateratzen
ez. Medikuari erregutu zion esan-
go ote zion, ia obekiago atendi-
tzen ote zion. Mednkuak kalean
lehenengo ikusi aldian poliki-poliki
esan zion:

—Zer moduz on Inasio? Nola
gabiltz osasunaz?

—Ongi Jauna.
—Ez dakit ba, zure arpegiko ko-

lorea piskon bat moretetzen ari
ote den iduritzen zait, eta ardoa
gutxixeago edan behar zenuke, ba-
da ardoak aurrenetik ematen du
halako bizkortasun bat baino be-
rak botzen du.

—Horrek, nere osabak, erreme-
dio erraza du: Botzen dunean be-
rriz edan...

XEFEINO

Gure Ayuntamendua eskertu be-
harra daukagu, bada ari zaigu ka-
leak morteroz ederki berdindu eta
oso txukun eta politak yartzen,
edozein herriakin «de tu» hitz egi-
teko mallan yartzen ari gara. Etxe
berriak ere agertzen ari dira, bat
bi bizitzakoa ia bukatun, eta beste
bat seikoari asiera emana. Hoiek
bukatu zai beste bi bizitza berri ere
egitekoz, eta susmurrak dionez,
ogei bat denbora asko gabe egi-
teko as mo tan.

Elizan ere gure Apezak yo ta
kea gelditu gabe dena aipatzen.
Lehen erreka yotako Pabelloi bat
Bilbotar batzuk erosita azitzen eta
makina berri berri balio aundikoak
montatzen. la herriko yendea kan-
pora gabe batzuk bada ere bertan
gelditzeko modua egiten den... Au-
rreko egunean ostatu batean yen-
de pranko zegon tokian esaten ari
nintzan hemen lana sortu behar
zela eta berealaxe gazte batzuk
erantzun zidaten haiek lana gutxi-
kin igaroko lirakela, hemen irabaz-
pide ona behar deia lana gutxikin! -3^-
Ez dira oso bum gabeak.

—oOo—
Lehen esan nizuen bi pista edo

karretera ederrak egin direla: bat
Artikutza aldera eta bestea Aita-
semegiko auzora, eta bukatu dute
irugarrena Alkasoaldean Mandoe-
giko inguraio. Arrambideko enbal-

LUZAIOE

NEGUAN

ARRIBE'ko Herria, ARAITZ
Balean.

Eliz - Dorrearen A r k u p e a .
Ikusgarria benetan! (AID A

Argazkia).

«Goiko mendian, elurra dago».
Hala dio kantuak, eta hala da ur-
teko azken egun hauetan. Erreka
zolan ere izan dugu elurra, bainan
ez da luzaz egon; aldiz Ianoa xu-
ri-xuria dago gain hartan. Zoin eder
zen, arrats batez, ilargiaren argi-
pean, dirdiraz!

Halako egun hoietan zenbat oroi-
tzapen ez dira heldu gogorat!! Be-
reziki subazterreaz! Iduri du su-
aren artean daizala lehen ezagutu
ditugun presunak, gure amatxi, gu-
re aitamak, gure aurreko gerta-
garriak... Negu arratsetan padera
kirrinka igitzen ginuelarik, gaizta-
nez beha...

Zer gauza goxoa, gaztainak, eta
heien ondotik, gure auzoko, Ya-
keseneko, sagar arnoa!!

Noizean behin, behar zen padera
iduki, bizpairu gaztaina hartu yas-
tatzeko.

—«Oraino ez?»...
—«Dremendena falta dute»...
Berriz kirrinka gure padera eta

gure matelak gorrituak eta, azke-
nean.

—«Orai ba!»...
Padera uzkaltzen ginuen gaizuru

bateri, eta zakuzko oial batekin
estaltzen. Bulta bat beha egon be-
har ginuen eta orduan gure amak

edo gure amatxik subazterraren ix-
kinean lehertzen zituzten, bederaz-
ka, gaztainak.

Amak lehertzen, guk iaten. Gaz-
tainak ian, eta, gatulitra bat esne
bero, besterik ez ginuen hartzen
ahal. Handik, oferat «Biar artio»,
Yankoak dauzuela gau on!...»

Zenbat gaztaina ez ote ditugu
ian, gure aurrean! Su eder aintzi-
nean, matelak gorriturik!

6AZTAN
BESTAK

Oraingoan aipatu behar ditugu
Ituren-go Aurtiz-ko auzokoek ospa-
tutako bestak. Aurtiz, Ituren-go au-
zo bat dugu, Mendaurko altzoan
kokaturik dagona eta hango jende
guzia euskaldun garbiak direlarik.
Joan den Sanmartinetan behin ere
ez bezalako bestak eginak dituzte
aurtiztarrek. San Martin bezperean
txistulariek eta Zanpantzarrak auzo
guzia ederki arrotu zutelarik, gisa
hortan bestari hasiera emanik. San
Martin egunean Meza ondorean
ahari jokoa eta pilota partidak.
Bigarren egunean igandearekin eta
goizean, Onate^ko ardi zakurren
konkursoan bigarren Saria atera
zuen zakurrak bere abildade mi-
resgarriak ongi aski erakutsi zi-
tuen. Arano-ko «Nere» zakurrak Ian
ederra eginik jendea bozkariotan
ezarri zuen. Eguerdian Lizaso eta
Lazkano bertsolariak kantaldi ede-
rra egin zuten eta Bizkaiako Gal-
dakanO'ko «Andra Mari» dantzari
taldeak euskal-dantza ederrak egi-
nik jendea loriaturik legondu zen.
Bestak iraun duten lau egunetan
arratsalde eta eguerdietan naiko
sonu eta dantza gazteria ongi jos-
tatu delarik. Azkenengo egunean,
Soka-Tira ezkonduak ezkongaien
kontra eta Zikiro-iatea. Gero erran
beharrik ez dago umore ona etze-
la alta, kantu bertso eta dantza.
Aurtiztarrek bestak ederki igaroak
dituzte, elkartasuna eta umore sa-
noa izandu da besta hauetan ager-
tu dutenla. Jarraiki hortan beti
zuen ohitura onak ongi zainduaz.

MUTIL-DANTZA

Arras uste ginuen aurtengoz gu-
re mutil-dantzarien eginkizunak aki-
tu zirela, baina horra hor berriz
ere arizkundarrak beren lanari lo-
tuak. Joan den San Frantzisko egu-
nean !rune-ko «Labrit» deitutako
frontoian eta «Oberena» Elkarteak
antolaturik dantzarien eguna ospa-
tu dute, bilgura hontan nafartar
dantzariak bakarrik ari izanak di-
relarik. Arratsaldeko zazpi terdi-
etan eta frontoia gaineraino betea
zagolarik eman zitzaion dantzarien
saioeri hasiera. Hor aritu dira:

«Oberena», «Anaitasuna», «lruha
Tafdea», Aiuntamentuko dantzariak,
Urdiain-goak, Lizarra-koak, Tafalla-
-koak eta Arizkun-go mutil-dantza-
riak. Talde bakotxak bi dantzaldi
saio egin zituen eta «Oberena»ko
txistulari taldeak ere sonualdi xar-
manta egin ere. Txistulari talde
hau aunitz gustatu denak gazteak
bai neskak nola mutillak. Txistulari
talde horrek «Gernikako Arbola»xe-
kin bukatu zuen, entzule guziek zu-
tik kantatu zutelarik. Besta guziz
ederra, dantzari-talde guziak ongi.
«Oberena» Elkarteak datorren ur-
terako pentsatua dauka Euskalerri
osoko dantzarien bilkura bat egi-
tea. Hala egiten balute gauza ede-
rra izanen litzake. Zorionak «Obe-
rena» Elkarteari.

—oOo—
Urtea akitu baino lehen berriro

ere gure dantzariak eta oraiko al-
dian Azpeitia-ko herrian. Herri hon-
tan eginak dituzte hamar egunez
euskal-kulturako erakusketak nola
dantzariak, antzerkia, hitzaldiak,
bertsolariak, euskal-sonulariak eta
beste zenbait agerpen ere. Aben-
duaren 17-an zuten dantzari eguna
eta han bildu ziren: Yurreta-ko ez-
pata-dantzariak, Onateko dantzariak,
Zuberoko Aterratze-koak, Ituren-go
zanpantzar joileak eta Arizkun-go
mutif-dantzariak. Goizean Azpeitia-
-ko enparantza eta karriketan dan-
tzarien saioak eta gero Loiolan
bazkaria. Lehenago ere erran izan
dugu bazkaria izaten dela lagunar-
teko elkarterik hoberena eta be-
rriz ere erranen dugu, oraingoan

OLENTZERO
Goian dagon «potreta» Lesakan egina da. Han urteoro «Olen-

tzero Sariketa* antolatzen da Euskal Herriko oitura zahar honek
iraun dezan.

Izan ere «OIentzero* delakoa aultzen ari zan gero eta indar
gutxiago edukitzen.

Lesakan, eta bertako seme jator batzuei eskerrak (hauen ar-
tean Radrigez Aldabe eta gure adiskide min Joxe Emilio Es-
partza zena) «Olentzero» bizkor zetorren bere baso-kabietatik bapo
edan eta jateko abiadura egiteko.

Lesakako haurrek «Olentzero» gizatzar tripazai eta ardozalea
karrikaz karrika eramaten bazekiten ongi. Bano Lesakatik kanpo
zer? Urbil dagon Berako herriak?... eta kito...

Orain gauzak aldatu dira eta gure «Olentzero» Euskal Herriko
aide guzietara zabaltzen ari da; urtez-urte «Olentzero» «ekartzen
duten» herriek gero eta gehiago dira.

Iragan berri den Gabon arratsean «Olentzero» oitura parega-
bea Bilboraino iritxi zan zorioneko orduan Gipuzkoatik pasaturik.

Nafarroan gure «Olentzero»k aurrerakada izugarria eman du
gure Erreinuko kantoi guzietaraino zabaldurik.

Lesaka, Bera, Elizondo, Garralda, Mezkiritz, Altsasu, Leitze,
Urdiain, Tafalla, Lizarra, Tudela, Zankotza... eta ezdazkit zenbat
nafar herrietara ez da agertu.

Azkenean esan dezagun zerbait Iruneko «Olentzero» ri buruz:
Berebiziko Agurra gure Iruna zahar eta berriak eman zion. «OIen-
tzero» ren lagun eta haren ingurunan joaten direnak aurtengoa
millaka? izango ziren. Dantzariak, pospolin eta euskaldun moduan
jantzitako neska ta mutilak; txistulariak zenbat? Ehunen bat? Itu-
ren'go Zanpatzarrak ere bai...

Iruineko GAZTEDI Elkarteak gure goresmenik beroenak me-
rezi ditu bera «O!entzero» ren iratzarle nagusia izan delakoz.

ULTZURRUN

ere ehun eta hogei dantzari eta
sonulari maiean bildurik denak, el-
kartasun ederrean egonak garela.
Arratsaldeko lau terdietan «lza-
rraitz» frontoi ederrean dantzarien
Saio Nagusia gisa hontan ari iza-
nak direla: Ohatekoak, Arizkun-
goak, Yurretakoak, Aterratzekoak,
Trikitilariak, Agirre eta Lazkano
bertsolariak eta azkenik Iturenda-
rfak. Gure baztandar dantzariek
bertzeek bezala saio ederra eginik
beren sor-Iekuko dantzak erakutsi-
rik Baztango izena gorasko ezarri
dute. Jende asko «Izarraitz» fron-
toian. Azpeitia-ko herrian egun go-
goangarri bat iraganik alaitasunez
beterik etxeratu ginen. Baztan aide
hontatik goraintziak azpeitiar adis-
kideei batez ere aspal dion han
bizi den Bixente Franzesena baz-
tandarrari.

M. IZETA

SALDIAS
ERMITTA BERRITZEN

Orain arte egin den lana tellatu
berritzea izan da. Tellatuko lana,
luze xamarra izan da. Bi egalak,
lengotik berrogei bat zentrimetro
luzeago jarri zaizkio. Bi aldeetan
kaneri ederra ere badu, telletatik
ixurtzen dena biltzeko. Milla bat
tella berri sartu da. Amairu ka-
prio eta irurogei metro kuadrado
lata erriak eman dizkigu debalde.
Deitu ditugun guziek, oso gogo
onez, etorri zaizkigu auzalanen Ia-
guntzera. Bat ez beste guziek egun
erdia pasatu dute. Batzueri eta
bestieri gure esker biotzekoak.

T. O.



P R I N C I P E D E V I A N A 1973 —URTARRILA

«Pedegree edo ejetutoria»
Inor ez nuke liluerazi nahi, ez

dakidan ingeles hizkerarekin.

Utikan horrelakorik! Neronek gar-
bi aitortuko dut —Joan Bataiaria
eredu dudala—, inoiz english dic-
tionary eskuartean izan badtit ere,
ingeles tutik ere ez dakidala.

D.L. Price-ks «Diario de Navarra*
egunerokoan, argitaratutako artiku-
iu bat izan ezik, A Collins Dictio-
nary delakoa, ez nuen erosi izan-
00 ere.

Jo Collins-era eta «Pdigre»-rik ez
han. Geroxeago haatik, aurki dut
«PEDIGREE». Collins-eneko eran-
tzuna zuri eman baino lehen, or-
dea, Price-k «Diario»-an zekarrena
beharko dut ezarri hemen. Hau
zekarren: (Londres). «Las lenguas
son el "pdigre" de las naciones»,
dijo el ingles, Dr. Samuel Johnson.
Los galeses qua hablan gales le
darian la razon y anadirfan ade-
mas que la lengua «es la unica
Question politica que merece la
atencion de un gales en el mo-
mento actual*. Orain zaude Collins-
-enekoa jakiteko sasoian.

^Pedigree (pedigri) = genealo-
gia llnaje, ejecutoria*. Beraz, Dr.
Samuel Johson-ena, euskaraz, ho-
nela edo behar luke izan: Herri
baten ejecutoria edo etorki-agiriak,
here hizkuntzan daude.

G a l e s -hizkuntzarekiko, galestar
zenbaitek duen jokabidea, euska-
rarekiko, euskaldun anitzek duena-
ren antzik beteenekoa delarik, Mi-
txelena-renetik aldaturik —«Hizkun-
izak G ales-en », tituludunetik—, to-
rizkizu esaldi zenbait. Ispilutzat.
Iratzargarritzat. Ziztagarritzat.

"Gizarteko harremanei begira-
tzen badiegu, hauxe ikusiko dugu
berehala: goragoko mailan dago-
ela ingelesa, ezin esan ahala go-
ragokoan ordea* Galestarrak, ba-
tez beste, harro mintzatzen dira
ingelesez, beren hizkuntzaz maiz
Iotsatzen direlako edo. Ingelesez
mintzatuko zaizkio ez ezagun bati.
Nahiz trenean nahiz estazioetan
nahiz beste edozein jendarteko le-
kutan, horrelako baten aurrean
galesez mintzatzeko, nork bere bu-
rua zuritu behar izaten du aurre-
nik, barka-eske. Galesez ari badira
bi lagun, nahikoa izaten da hiru-
garren batek "hizkuntza asperga-
rri hori" uzteko eskatzea lehen-
biziko biek amor emateko. Inge-
Iesera jotzen dute berehala hau-
zo-batzarretan batzarkide bat ba-
karra erdaldnna bada. Ez litzake
ezinezko gauza izango, nere ustez,
arrotz bat Gales-en luzaroan bizi-
tzea ingelesaz beste hizkuntzarik
badela sumaitu baino lehen".

Irakurle: Ispilu galestarrean, ez
aha! dakuszu zeure burua? Ezetz?
Lauso ote nabil ni? Zurea bezalako-
bezalako aurpegiren bat ez aha!

dut bada erranutua ikusi, ispilu
galestarrean? Egia da bai, aurpegi
bakarrekorik nekez aurki daiteke-
enik mundu honetan.

Eginen nuke, Mitxelenak daka-
rrenean, galestar zenbaitek gales
hizkuntzarekiko erakusten duen jo-
kaera; eta, euskararekiko, zuk era-
kusten duzuna, jokaera bixkiak di-
re\a. Baita bixki-vitelinoak ere.

Gure «dobleak» dirudite. Giro
ber-berak sortutakoak.

Esan bestela. Niri, eliz-gizon ho-
ni, zor zaidan mailan egitez gero,
gaztelaniara jo beharra dagoela iru-
ditzen zaizu. Telefonoari berari —oi
telefono erdalduna—, erdara zor
zaiola deritzazu. Bai eta ez eza-
gun edozeini. «Plancha»-ren bat
ere eramatea inoiz gertatzen den
gauza izaki, eta geure burua ba-
rregarri ikusi baino, geure hizkun-
tza ukatzea nahiago.

Jokaera hori, herri xumearena ez
ezik, goragoko mailakoena ere ba-
da.

__oOo—

Joan naiz haurtengo udan Sa-
raitzu-Erronkarin barrena. Otsagiko
denda-aurre batean, turismo arti-
kuluak ikuski, eta sar gara galde-
tzen. Bide-lagunari, agertu diot eus-
karaz galdegiteko azkura. Aurrera-
bide handirik jaso ez dudan arren,
euskaraz zuzenten natzaio denda-
koari.

Euskaraz du erantzuna gizaki
prestuak. Euskaltzalea izaki gaine-
ra. Euskara ilurren Otsagin ikus-
teak, biziro sumintzen duen giza-
-eredua izaki gure dendaria.

Geroxeago, ikasten dugu beste-
rengandik, topo egin dugun otsa-
giarra, euskararen «forofo» bat de-
la. Pensez done! Txirla-arri bat!

«Plancha»-en beldur, zenbat bider
ukatzen ote diogu elkarri, elkarri
zor diogun euskal-hitza!

Aditu: «Piancha»-en beldur dire-
nentzat, ez ote liteke asma sin-
boluren bat edo, solapan eramate-
ko? Kristauek, elkar ezagutzeko
arean dibujatzen zuten arrainaraino
heldu gabe, bederen, zantzuren bat,
seinaleren batez ote liteke asma?

«Ano Internacional del Libro»-k
bere ezaugarria ba duen bezala;
«Ano Internacional de fa Lengua
Vernacula»-k, ez ote lezake berdi-
neko zerbait sortu?

«Diario de Navarra»ko Pdegre-k,
urruti xamar eraman gaitu. Buru-
tzeko, nexkek irakurtzen dituzten
aldizkari edo revistei, gogoeta bat
bidal nahi diet, beuren orrialderen
batean argitara dezatentzat, ma-
rrazki eta guzti.

TUTULU-barka-tituluzaleen gogara
tajututako gogoeta hauxe: Duque
de tal tituluak-eta, hainbeste kili-
katzen zaituenez gero, geure PE-
DIGREE edo ejecutoria den euska-
rak behar luke izan gailenbiderik
garaiena, titulurik istimagarriena.

Gure Jaiotza, arrotzen Noel-zuhai-
tzarekin ain anaiki uztartzen ikasi
dugunok, ez genduke ikasi behar
etxeko euskara kanpoko erdarekin
konpontzen, baina etxekoa beti
etxekoa dugula eta arrotzak arrotz?

1973-eko Urtarrila, Cham pan go-
porra jasotzen dut —iruditan—, ala
Izan dedintzat!

Premin IXURKO

Urteak urteari
zer erakutsiko,
asmentatik asmatzen
ni ez naiz asiko:
Ian h or ret an nik ez dut
bururik autsiko:
urtea akitzean
dugu ikusiko.

As mo onak genitun
loan zan ilbeltzan:
beteko ez gintula
bildurrikan ez zan:
betetzen aspertuak
gihaden maiatzan:
urte azkenerako,
gu, alter hok... etzan!

Berekoitasuna ta
diru-egarria;
goiti aundia, gora;
oinpera ttipia;
egia giltzapian;
lasai gezurtia:
diteke iaz bezala
aurten gertatzia.

Odol-ixurtze, herlo,
erri arruntetan:
zorion, atseginak,
aberatsenetan:
ar runt en negar mihak
aundien on etan:
erremesak negarrez
igaz... ta gaur bertan.

Egidun agertu zen
igaz diruduna,
gezurra bazun ere
laneko laguna:
itz eztiak dabiltzki,
mingaha leuna;
aurten ere lezake
igaz egin zuna.

Behartsua, ixilik,
laquntzarik gabe,
balitz ere osorik

EUSKERA GARRALDA'N
Auritz'etik Aunamendiko bidea artzen degula, Aezkoa'n sartzerakoan

aurrenetik Garralda erriakin topo egiten degu.
Bide ondotik asita ipar aldera eratua daukagu. Ez da txikia, bainan

bai polita ta atsegina. 398 biztanlekin 61 sendi bizi dira.
Ikusten duten guziak, oso alaia arkitzen dute. Mendiz eta basoz jo-

sita dago.
Orain eun urte baino pixka bat geiago dala, Luis Luciano Bonaparte

prinzea, Napoleon'en illoba ospetsua ta euskaltzale sutsua Auna-mendiko
bazter auetan asko ibiltzen zan. Garai artan, gaurko biderik etzeuden;
erri oiek urruti gelditzen ziran. Gure prinzea, bazter auetako euskeraren
berriak jasotzen zebillen, mandazaien eta ikazkinen galtzara zarrak eta
mendi bideak artuaz, Garralda barrena ibilli zan eta bertan bi lagun-
tzaille zinezkoak arkitu zituan, asko lagundu ziotenak; bat erretora ta
bestea maisua.

Joakin Jabier Loperena 1821-1867 urte bitarte ortan erretore zegoen
eta garai berdinean Pedro Jose Minondo maisu bezela. Garraldako bi
aezkoar jator auek Bonapartek eskatutako itzulpenak egiten zizkioten
eta gizon auen lanak orain dala gutxi arte Londres'ko liburutegi zarretan
salgai zeuden. Oraintxe izango litzake garaia, aezkoar euskaltzaie jator
guzien lanak argitaratzeko.

1933 garren urtean, "Euskeraren Adiskideak» alkarteak, Garralda'n
euskal jaia bat antolatu zuan.

Geroztik euskera atzera zijoan, erria !o zorroan balitz bezela. Joan
dan urtean, ikaragarrizko esnatze bat izan dute. Gazteak asi ziran eus-
kera ikasten, euskal mezak antolatzen, txistua ta dantzak jotzen. Aur-
tengo ikastaroan gaifiera ikastola aur txikientzat iriki dute. Andereno
bezela bertako alaba Kontxi Pedroarena neska gaztea asi da lanean;
igaz Olague'n ango ikastolari asiera eman ziona.

Ain indartsu pixtu zan euskal giroa, era bat biurritu zaie. Ortxen
dabil gazte talde ederra, euskera ikasteko tokirik gabe. Apaizak ez die
tokirik utzi nai, maixuak eskolan ezta ere, ezta alkateak Errikoetxean.
Beste nunbait asi ezkero zigortuak izango lirake. Orain dala aste bat,
ortxe arkitu nuen Garralda'ko gazte talde jator bat esanaz, «euskera ikasi
nai degu ta erriko ateak itxi dizkigute*. Ez al da au negargarria?

Idazleak gauza bat egin dezakegu gutxinaz, asmoak aurreratu euskera
ikasteko bidea arkitu dezaten. Diputazioan oraintxe ikusten degu euskera
zabaltzeko batzordearen bearra. Batzorde orrek bere izenean Diputazio-
aren ekintza bat bezela, Garralda'n iriki bear luke euskera ikasteko
gaztentzat ikastaroa, naiz sendi bat bizi dan etxea izan. Edo Irufia'n da-
goen «Euskalerriko Adiskideak* alkarteak bere gain artu bear luke Ga-
rralda'n euskera ikasteko zabalkundea. Bitik bat, «Principe de Viana»ren
bitartez Diputazioak lana egin dezake, gainerakoan «Euskalerrik Adiski-
deen* alkarteak. Ezin deguna egin da Garralda'ko gazteak bakarrik utzi.
Gogoan euki bear genuke, euskeraren bitartez Aezkoa osoa era as-
kotara indar berrituko zaigula. Euskeraren zaletasunak, erriaren maita-
suna berarekin batean dakar.

LATXAGA

Garralda Aezkoa'ko Erria.
(AIDA argazkia)

Egiaren iabe:
Egia maitatzetik
millaka nahigabe.
Aurten ere Egia
gezurren mirabe?

Agotan, igaz, ona
zeriizan «astoal»
Izen onarekin zan
iauntzia gaistoa.
Ogi-itxuran, aurten,
ianen guk artoa?
Urretxoak xokora;
dirdiran lastoa?

Sortu ziren aurtxoak
ioan dan urtean:
iI ere ziren batzuk
amen sabelean:
aurten ere gauz bera
daike iendartean;
ez doaz, bada, denen
gogoak batean.

Maitatua batean
eri ta xaharra:

baztertua bertzean
ezindu-erbala:
igaz ta aurten ere,
min eta negarra
eramateko, behar
biotz txit azkarra.

«Errotan egon eta
bidean Iaster»/ca,
bideberritan igaz
iI ziren mileka:
aurten ere bakarrak
badoaz amefka!
Eroaren goatzea
ote den errekal...

Jxar, on, uts, aberatsa?
Nofako urtea?
Bakoitxak begiztatu
lezake bidea;
oraitik autatuaz
on baino obea:
gure esku daukagu
huntan saiatzea.

AZAROA

1373... URTE BERRIA... Asi bihurtzen
arrunt euskaldun... EUSKAL HERRIA!

Gmfikak. A. Adoain, 1 - iruna ~ D.L HA.
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