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EUSKARA SUTONDOAN
Izenburu onek aunitz

erran nai duala iduritzen
zaigu. Aintzinako garai
aietan, oso urrun geldi-
tzen diran urte aietan,
suari esker bizi zan gizo-
na. Landan ikaragarriz-
ko izotzak, ormak, otz
gorriak, negu luzeak zi-
tuzten orduan. Gizona
surik gabe ezin bizi. Sua-
ri esker arkitzen zuen
beroa, giroa, goxotasuna
ta sendia. Eguna zelarik,
janaria eske ibilli bear
z u e n gizonak; basora
joan b e a r . Emakumea
berriz arkaitz zulo on-
doan aziak eta igaliak
biltzen.

Sutondoan bata ber-
tzearekin biltzen ziran.
Sutondoan sortuko zan
gure izkuntza ta antxe
erabilliko zuten. Euske-
ra leitzetako sutondoan
jaiotako izkuntza da; su-
tondoan sortu, azi ta in-
dartutakoa. Burnia suan
indartzen d a n bezala,
alaxe e g i n a daukagu
euskera.

Aintzifietako garaietan
sua gizonaren biziaren
babesa ba zan, geiago gi-
zartearen ardatza. Erdia-
roan paper z a r r e t a n
agertzen zan b e z a l a ,
errietako indarra adie-
razteko zenbat su egiten
ziran, erraten d i g u t e.
Zenbat biztanle edo sen-
di zeuden etziguten erra-
ten, suak baizik.

Suak z u e n indarra.
Sendiak bizitzeko sua
bear zuan. Piztutzen zi-
tuzten suei banatzen zie-
ten egurra. Etxea euki-
tzea etzan naikoa, sua-
ren bidez lortzen zuten
eskubidea. Sua pizteko
oianak banatzen zizkie-
ten7 b a i t a zugaitzak
mendietan aldatzeko es-
kubidea ematen. Suaren
garrantzia ez da aspal-
dikoa e d o erdiarokoa,
gaur arte iraun du.

Suarekin batean piz-
tu da gure izkuntza. Sua-
ren ondoan biltzen zan
sendia. An itz egiten zu-

ten; izkuntza lagunar-
tean goxatzeko zan. Eus-
kera ta sua garai berdi-
nakoak ditugu. Zenbat
elezar erran ote dira be-
ko s u t o n d o a n ? Ume-
txoak goxotasuna z e r
den antxe oartu dira ta
amonaren m a g a l e a n
atsegifia artu dute. Otsik
goxoenak, eresi eztitsue-
nak, sutondoan entzun

Aunitzek eta aunitzek
euskera erabilli d u t e
bertze i z k u n t z a r i k
etzekitelako. Zoritxarrez
euskaldun aunitz ez dira
pakean gelditu euskera-
ri ostiko on bat eman ar-
te. Ume zital aunitz di-
tugu gure artean. Sua ez
da danentzat ain ona
izan. Ba dira sutan erre
diranak ere.

santuari b e z a l a eutsi.
Euskera etxean zaindu.

Aurrak batez ere eran-
tzunak euskeraz ematen
beartu. Guraso zintzo, zi-
nezko ta on askok beti
euskeraz egin diete be-
ren aurrei. Baifian aur
zital aunitzek beti erde-
raz eman dizkiete eran-
tzunak. Olaxe uxatu du-
te etxetik gure euskera.

ditu aurtxoak. Garai or-
tan euskera medio.

E u s k e r a r e n ikas-
tola sutondoa izan da,
orain arte gutxinaz. Bai
orixe. Euskerak daukan
goxotasuna sutik artu
du. Etxearen barrena
suak berotzen duan be-
zala aiaxe euskerak eus-
kal sendiena. Egitazko
euskaldunak etxean eu-
tsi dio euskerari. Gaur
oraindik toki geienetan
euskeraren asiera suton-
doan dago.

Erran nai genukena
da, gaur gure euskera
bizirik eusteko etxeko
su orren bearra dauka-
gula, euskeraren lenda-
biziko kabia, etxea, sen-
dia, sua izan bear du.
Gurasoentzat euskerak
izan bear luke lendabizi-
ko tokia etxean. Ez ha-
karrik aurren itz egite-
ko, baita beren artean
ere. Aurra beti etxean
euskera egiten beartu.
Nai duna egiten ez utzi.
Euskerari, etxeko lege

Aur oien aitzakia beti
herdina, «ulertzen dugu
dena, bainan itz egiten
ez d a k i g u » . Gurasoak
onegiak, aurrak zital ba-
tzuek.

Gure alboan ez da eus-
kerarekin bakarrik ger-
tatu, bertze gauza auni-
tzekin ere bai.

Etxetan legeak jarri
bear dira ta lege oiei
eutsi. Legerik gabeko gi-
zarterik ez dago. Euskal
sendietan euskera egi-
tea, lenengo legea izan
bear luke.

Euskerari eutsi dioten
etxetan nolako aberas-
tasunak daudenak! Or-
txen ditugu itz zarrene-
takoak, bikainak, zora-
garriak, k u t s u aundi-
koak. Ezin aztu berriz
ele zarrak, ipui ederrak,
dofiu berexiak.

Danok ba'geneki nola-
ko aberastasunak dauz-
kagun euskal sukalde
oietan, ez ginake ain la-
sai e g o n e n. Euskale-
rria'ren jakintza o r i,
etxez etxe biltzen Ian
ederra egin zuten Az-
kue'k eta Aita Donosti'k
eta abar. Bainan ori da-
na ez da naikoa. Euskal
m a i x u ta anderenoak
alegindu b e a r lukete,
dauden errietan ori da-
na biltzen, jasotzen, az-
tertzen eta umetxoei be-
ren irakaskintzaren bi-
tartez banatzen. Suton-
doan amonatxo geiegi
dauzkagu gure zai, altxo-
rra aundiak gure eskue-
tan utzi naian.

A ze eziketa eginen
luketena gure andere-
noak aurtxoei sutondo-
ko amonatxo oiek ezagu-
tu araziaz. jBa da garaia!

Gure ikastolak suton-
doko euskerari lagun-
tzeko daude. Sutik garra
artu ta suari indarra
eman; orixe da ikastole-
tako lana.

Iruna'ko lenengo ikas-
tola iriki zutenean, le-
nengo urtean, aurrak
beren etxetara joaten zi-
ranean lorategiko alki
batean aiton bat aurren
zai egoten zan. Aurrak
anderenoarekin bere au-
rretik igarotzerakoan, al-
txa ta aien atzetik zi-
joan. Egun batean galde-
tu omen zioten «zen ger-
tatzen da aitona?». Bere
erantzuna, «ba aurrak
euskeraz entzuterakoan,
pozik aundiena artzen
dut eta ezin egona sor-
tzen zait».

Su zarrak iraun dezan,
bazter guztietan su be-
rria piztu bear.
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ERRESUMAREN
BIOTZA

Diputazio osoa, artu zuen
erabakia betetzen, Leyre Mo-
nastegi zarrera joan zen uz-
taillaren 29'an. Bere asmo
nagusia, Naparroa'ko Erre-
gen aide Meza bat ateratzea
zen, oroigarri ta esker bide?
bezala.

Gure Aldundiaren ingu
ruan, Etxeko mutilak, napar
ertzanak t x a p e 1 gorriekin,
ereslariak etab.

Elizan sartzerakoan, Napa-
rroa'ko Errege - Batzarra'ren
Eresia jo zuten. Lekaideak,
atarian zai zeukaten; Meza
bateratua eman zuten eta bu-
ru bezala Aita Azkarate na-
parra; itzaldian, A. Hurta-
do'k gure Agintariei erran
zien Naparroa eredu ta argi-
bide egiteko. Errespontso on-
dorean, « Agur, J a u n a k»
abestu zen. Giza-seme aunitz,
egun artan Leyre'n ; ateratze-
koan, oiuka zioten: «Gora
Naparroa ta bere Fueroak».

Lenengo aldiz Diputazioak
egindakoa, urtero berrituko
da, napar guziak jakin deza-
ten Naparroa'ko Erresuma
Leyre'n sortu zela.

DIPUTAZIOAK ERATUTAKO
EUSKAL IKASTAROA

Diputazioa'ren babespean,
beintzat, Naparroa'n euskera
irakasteko, Diputazioak era-
tutako Udako Ikastaro bat
emana izan da Iruiia'ko «Es-
cuela del Magisterio» izene-
ko lekuan, Uztailla'ren 16'an
asi-ta Agorrilla'ren ll'n bu-
katu arte.

Olako ikastaroa ez da izan
euskera ikasi bear dutenen-
tzat, erakutsi nai dutenen-
tzat baizik. Orregatik, gaiak
egin-bidetik eta trebetasuna-
tik zijoazten, ez teori ta eza-
gupenen aldetik.

Antola ederra ta arriga-
rrizko azalkuntza izan ditu
ikastaro onek. Qndoreak, az-
kenean; baina, ona da gau-
zak ongi astea.

Asmoa aurrera eraman du-
te Irakaskintza'ren Zuzenda-
ritza-n dagon Erbiti Andere-
iioak eta M. Garde, bertako
Euskal Saillaren lankideak.

Ikastaroaren ardurapena,
Oiartzun'go Yon Oiiatibia'ren
eskuetan zegon; bera dugu,
euskeraren irakas - bidetako
alorrean oberenetako bat.
Oso gizon ezaguna, bai Eus-

EUSKALTZAINDIA
UZTAfLEKO BATZARREAK

Joan dan uztaileko 27an Euskailzaindiak bi batzarre egin zituen
Donostian: bata berezia eta bestea arrunta, goiz-arratsaldeetan, Gi-
puzkoako Diputazioaren jauregian.

Goizeko biikura berezian aditz lagunfzaile batuari birrespena
(ratjfikazioa) eman zilzaion. Beraz, oso-osoko onarfzea izan du Ian
honek.

Biikura berean eskola-hiztegiaren 4,5 eta 8. hstz-zerrendei behin-
-behinsko onartzea eman zitzaien.

Batzarre arruntean, berriz, biikura bsrezian eginen kontu eman
zen. Eta har-emanen saifeko beste zenbait gauzaren artean, honako
gai hauek erabiH ziren;

Donostiako UdaSak urleka diru-Iagunlza ematea erabaki due'ako
berri pozgarria eman zen.

Juan San Martin idazkari jaunak bere txostena irakurri zuen, gai
honi buruz: "Usa leku-izena eta bere esanahia".

Josu Oregi euskaStzain laguntzaileak, bernz, beste txosten bat
irakurri zuen gai hontaz: "Leizarraga, Bonaparte eta beste".

Arrasaten uztailaren 7an, euskal irakasle titulua lortzeko egin-
dako etsaminen berri eman zen. Bigarren deia egiten da urriaren
6rako, toki berean, arratsaldeko 4etan.

Eusebio Maria Azkue lekeitiar olerkariaren omenaldiaz zer-ikusi
duten zenbait pundu aztertu ziren.

(Prensa Bulegoaren Agiria)

kalerriko bi a 1 d e t a n, bai
atzerrietan. Euskaltaindiko
laguntzaille, gaiiiera; liburu
egoki ta ugari argitara eman
ditu ere. Alderdi guzietatik
deitzen dute bere ikastaroak
emateko; ain xuxen, Iruiia'ko
egunetarako, Barzelona'tik
eta Ipar-Ameriketa'ko Uni-
bersidade batetik deitu zu-
ten; Naparroa'gatik beste de-
na utzi.

Aren ondoan, «Latxaga»
izen-ordezko euskal idazle
bikaiiiak gure aditz abera-
tsaren erakus-bidea agertu
du.

Ari izan dira ere Euskal-
tzaindikoen ez nolanaiko ko-
puru bat, eta Naparroa'ko
Unibersidadea'ren irakasle
batzuk; goi-maillako jakin-
diiria, alegiiia!

Ikaslei buruz, e g u n e r o
etortzen ziran irurogei ta
geiago eskoletako maixu ta
ikastoietako andereno. Illa-
bete featen artean, gogor eta
zaletasun audienaz Ian egin
dute.

Olakoa lendabiziko aldiz
egin da Naparroa'n, eta ongi
egifia. Euskeraren aide dau-
denak, anitz poztu, Norbait
ortik mar-mar ibilliko ote
da? Ezin uste!

LARRAUNDAR
PRESTU BATI, AGUR

Herritarrak inor handitzat jotzen duenetik, ha!akoaren
jaiot-etxea, noraezean emanen dizu.

Joan Goikoetxea, apeza, Hualde etxeko semea zela
esaten ene aita entzun nueneko, besterik gabe, Goikoe-
txea hori nolatsuko litekeen, baneksen, jakin.

Lezetako Hualdeko semea.
Joan haurraren ezpainetan erlerik kokatu ote zenik,

ez dakit. Aitari esaten ez diot entzun. Eta gure aita er-
letan ikasia da.

Bada, antzina, handitzat jaiotakorik, erle-aparik gabe
ez bide gelditzen zen.

Goikoetxea jauna, Arbizuko Erretorgoa aspaldidanik
zuena, Herioak eraman du joan ilebetean, 68 urtetan.

G. B.

Lezetako semea genueia esan da. Lezeta herrixkaz
Nazaretez harako Natanaelek behinola zioena berbera,
genesake; Lezetarik ezer onik irten ote diteke?

Zaude. Lezetatik hain hurbil den Orexa ere, —Orixe-
ren Orexa, alegia—, zer da handitan?

Eta guztiarekin, Homero ilezkorraren QUSOS jaiot-
-herriari, batere ez dio zor. (Uitzi zokora utz gabe, ja-
kina. Hau bait da Orixeren bigarren sort-lekua! Denbo-
raren buruan, zer-nolako eztabaidak sortuko ez ote
Uitzi-Orexa artean? Bi herrixkak, CUMAS eta bezalako
eskualdeen pareko izatera helduko bait dire!).

Ohore, beraz, Lezetari! Ohore Joan Goikoetxea, ape-
zaren Huaide jaiot-etxeari!

Euskaitzaletasunaz— Goikoetxearenaz, alegia— galde
badezu, hau aski bedi: Nafarroako Diputazioak, apezak
euskaraz mintz-erazteko ea zein bideri zerizkion onena
galdetu BIDE zion; DIRUARENARI, erantzun BIDE zuen.

Giza-bihotza bazaguen horrela erantzun zuen neka-
zari-artzainen semeak!

Lezetarraren begi-handi-beltzen diztirak, adimendu
bizkorra salatzen zuen.

Orixez eta honen itzultzaileez izan genuen azken
erausia. Lekunberrin.

Iruineko egunoroko hil-txartelak, Goikoetxearen eus-
kaitzaletasunaz arrastorik ere ez zekarrenez gero, la-
rraundarrak lezetarrari euskaraz azken agurra egitea,
egoki zen eta bidezko.

Zure heriotzaren berriak eragin zidan zirrarakoa, be-
rehalakoan itzaltzekoa ez dut.

Zuri buruz gertatzea nahi ez nukeen zerbait adieraz-
teko, aspaldidanik ahaztuxe dirudien "De Imitatione
Christ!" liburutik hartuta, hau dakart: "Gizona egun ba,
eta bihar ez. Begietarik itzali orduko, gogotik ere las-
ter itzalia". (L. Leonen itzulpenetik.)

Hainbeste maite zenuen Orixeren harako bertsu hura
—"Ez gau, egun dedilla ni jasoko nauna"—, zuretzat
bete dentz, ez dakit.

Haatik, Lizardi-Orixek gogokoen zutena, hots, Udaz-
kenean Jainkoagan iratzartzea, zuretzat ezin bete ahal
izan da.

Hona Lizardiren bertsu ilezkorra: 'Ta udazken-atsa-
rreko goiz batean esnatu nadi Yainkozko Betean".

Orixek honela itzuli zuen: "(Otono) Y en una ma-
nana de principios de Otono, despierte yo en la ple-
nitud divina".

Haatik, Orixeren: "de principios de otono" hori, Li-
zardik berak honela zuzendu zuen: "comienzo de se-
mentera".

Ekaina ere (Junio), uztaro da, azterketaro da. Behi-
nolako azterketetan, bai apezgaietakoetan, eta bai ape-
zetakoetan ere, mutila zinan. Lehen numeruak atera ohi
zenituen.

Heriotze orduko azterketetan ere, numeru handia
irabaz zenezan, Jainkoak nahi duela!

PREMIN IXURKO

11n pit nod 'to
iiihcrlsiridik

Gure Diputaziaoa ta Unibertsidadearen artean ga-
rrantzi aundiko erabakiak artu dituzte.

— ikastetxean napar ikaslei sarrera aundiagoa ema-
nen diete; gaur daude 2.422 napar ikasle.

— Diru aldetik, Naparroa'ko Diputazioak Ikastexe
Nagusiari gero ta geiago laguntzen dio.

Aurten Ikastetxe Nagusian sarrera eskatu duten na-
par ikasleak, % 92 ontzaz emanak dira.
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Otsaillaren 9'an 79 urte be-
terik, Jaunak eraman zigun
Garagarrillaren 28'ean, G. B.

Aurtzaroa berez alaia da.
Egun-senti ta udaberriaren
antzera. Hilari Aitaren bizi-
tza osoa, inoiz zartzen ez dan
aurtzaroa izan da bere izake-
ran.

Aurtxoaren biotzbera, idu-
rimen erne ta egakaria, oler-
kari izan ez bada ere, ames-
lari bizi-bizia zan bere min-
tzoan. Mingain ozpin gabe ta
eztitsua, ikuspegi onurakor
ta beti baikorra.

Hilario Olazaran eta Mau-
ra Salanueba'gandik Lizarran
jaioa eta bertan Kalasanz-
-darren ikastetxean lenengo
ikastaroak egina zan. Lizarra
berean Kaputxinoak gendun
ikastetxean egin zuan apaiz-
gorako lendabiziko u r t e a .
1906'ean Ikastetxe ori Alsasu-
-ra aldaturik, 1909-garrenean,
Zangoza'n sarberri urtea egin
e t a Eskenitza ematerano.
Apaizgora, 1917'an iritxi zuan,
Ondarrabin eta Irufian ikas-
taroak egin da. Urte baten
buruko Lekarotz'a bidali zu-
ten Irakasletako. Langintza
ontan jarrai zuan, 1936'ean
Txilera joaterano.

EUSKALTZALE GOGATSU

Gurasoak Lizarrakoak zira-
lako, euskerarik ez zuan be_
rengandik ikasi. Bai ordea
Kaputxinoen Ikastetxean, Li-
zarra berean asirik, Alsasura
aldatzean. Lekarotza joan zan
ezkero askoz geiago; lasa
itzegitara ez zan iritxi baiio.

Berezko, euskal - eresiaren
zaletasunak artara e r a g i n
zion eta txistulariekin ainbes-
te aldiz ibilliz zerbait itzegi-
tara oitu zan. Aiek zekizkien
sonu guziak jaso nai izan zi-
tuan. Aiek zekien guzia beren
belarri onaz ta saiaketaz ze-
kiela ikusirik zuan. Eta aien
kupidez eta txistulari berriak
errazago izateko asnioz, Txis-
tu ikaspidea egin zuan. Eta
«Euskalerriaren Alde» batzak
sariturik, amaika txistulari
sortu ditu.

Gure alderdi geienetako
txistularien dantza-sofiuak ar-
tu ta argitara eman zizkigun.
Mirariz bezala bildua zeri-
tzaion «Tellarin» ena.

Aurtxoak jostaillu politte-
narekin, A. Hilari b il t z e n
zuan sonu berriarekin ainbat
ez dira gozatzen. Ari eske-
rrak, Euskalerriak ezagutzen
ditu ainbat dantza mota, bein
betiko jasoak.

TXISTULARIA TXILERA
BIDEAN

1936'ko Azaroaren 21'ean
Lisboa'n arkitzen zan Hilari
A. Agustinus bere anai zana-
rekin. Biramonean artu bear
ginun Txile'rako itsas-ontzia.
Bi anaiak Lisboa'ko Irrati-
-etxera joan ziran. Eta eska-

LIZARRA'KO AITA
HILARI OLAZARAN
tu zuten, irratiz, Euskal-erria-
ri txistuz agur egiteko bai-
mena. Baita pozik eman ere.

Gure txistulariak, «Agur
Yaunak» eta «Gernikako ar-
bola» joaz agur egin zien
Euskal-erriari ta txistulari
g u z i e i. Biramon eguerdian
«Ave Maris Stella» kantatuz,
abiatu ginan «Sierra Venta-
na» zeritzaion Alemani'kon-
tzian.

Irugarren mallean, Portu-
gal'dar ogi billa zijoazon sail
batekin ginan. Mutiko ta nes-
kato multxo politta ba'zan
gurekin. Laxter adiskidetu zi-
ran A i t a txistulariarekin.
Onek orduan, euskal-dantzak
joaz, baita erakutsi ere gure
dantzak egiten.
Egunen batzuen buruan, itsas
ontziko guziak umetxo aen
dantzari begira, ta txistulari
Kaputxinoari txaloka. Josta-
-giro ta jaialdi polittak jarri
zituan biz-piru aldiz.

Itsas-ontzien bi guruzketa
izan genitun Buenos-Aires-
-eno. Bata Alemaniarra ta
Italiarra bestea. Eta Aita Hi-
lario'k, itsas-ontziak beren
ikurrinakin agertzean, artzen
du bere txistua ta danborra
ta batari ta besteari beren
aberriko aberri kantua jo-
tzean, aietako guziak beren
txaloz ta sudur-zapiz adierazi
zuen beren poza, arrigarrizko
txistuaren otsaz.

Itsas-ontziak Brasil'go San-
tos' en egun osozko egonal-
dia egitean, Sao Paulo'ra jo
gendun. Ango Kaputxinoen
konbentuan arkitzen zan, or-
dun Montebioko Goi-Gotzai ta
gaur Kardenal, Antonio Bar-
bieri. Eta oni esan genionean
Hilari Aita alako txistulari za-
la, Goi-gotzaiak esan zigun be-
re aituna zanak. jotzen zuala
alako txulubitu iru-lau txulo
zituna ta berak gorderik, be-
rekin zeukela. Joan zan eske
ta ateratzen du gure txistua-
ren antzeko, bano lodiagokoa.
Ori ikustean, gure Hilari Ai-
tak. pixkat garbitu-ta, ardoaz
bust! zuan. Gero asten da jo-
tzen eta orra txistu ederra.
Bere biziko pozaldia eman
zion Goi-gotzaiari ta ordu er-
di batez gure dantzak joaz
aritu zitzaigun. Italiko itsas
aldekoa omen zan aituna.
Portugal'en ere gure txistu ta
dantzen berria utzi zuan.

Txile'ra ezkero misiolari-
tzan ibiltzen zan askotan, eta
beti bere txistuarekin. Ez zan
biltzale txarra misiotarako.
Aurreri k r i s t a u ikasbidea
ikasteko biltzean, gutxi-asko
jotzen zien bere txistua, aur
guziak txoratuz. Eta misio
guzien bukaeran egiten zan
eliz-jira (prozesioan) eliz-
-kantuei laguntzen zien txis-
tuz.

A i t a Santuaren onespen
(bedeinkazioz) akitzean, erri-
tarren jai alai bat egiten zan,
urbil samar. Orduan gure Mi-
siolaria, txistulari biurtzen
zan. Txiletar guziek dakien
dantza, Kueka deritzaiona,
dantza askatu ta egokia, bere
txistuz jotzen asten zan. Bi

mutil edo gizon ateratzen zi-
ran larrain erdira, begirale
tarteko bi neskatxei edo an-
dre ezkonduei deitzen zieten
dantzara. Oiek bi dantzaldi
ikusgarriak, beren jira-bira
biziekin egiriik, beste mutil
asko, neskatx bana berekin
zuela ateratzen ziran erdira.
Zenbait tokitan, iru-lau la-
gun, kitarrak berekin zituzte-
la urbiltzen ziran txistularia.
ren ondora ta guziak batera
jarraitzen zioten beren dan-
tza atsegingarriari.

Txiletar guziak arriturik
eta begitarterik o b e r e n a z
ikusten zuten gure Hilari Ai-
ta. Eta onek dantzariak utz-
-ta, aide egiten zuan bere
lagunarekin, Misio egunetan
egon zan etxera.

Coricepcion deritzaion uri-
ko konbentuan Nagusi izan
zan iru urtez. Tartean an egin
zan Euskaristia'ren Bilduma
Txile-orokoa. Azken egunean
uri guzia barrena egin zuten
eliz-jira bikana. Eta bide gu-

LO QLJE.
St. TOCA
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zian, gure Jaunaren aurrean
txistua joaz, antxe joan zan
Hilari Aita.

ELIZ-MINTZALERI TA
MISIOLARI BEREZIA.

Organorako ere esku bere-
zi zituan Hilari Aitak. Santia-
go T x i l e k o Kaputxinoen
parrokiko organo-jole urte as-
koz izan zan, misiotan ez ze-
billen artean. Auetan, ordea,
aurren kristau-erakustaldiak,
armonioa joaz ematen zizkien
zenbait aldiz eta noiz-beinka
zarragoei ere bai. Adierazbi-
de sartzen zituan ipui ta ger-
taerak entzulen gogoan be-
tiko josten zituan, artean ain
erraz ta ugari mintzatuz.

ERESLARI; MUSIKALARI
EZ NOLANAIKOA.

Euskalerri osoak daki orga-
no-jotzalle bezin ereslari ona
d u g u 1 a. Gaztetandik noiz-
-beinka, Zeruko Argian, A.
Donostiaren illabeteroko ere-
sien tartean ematen zizkigun
eliz-kantu politak. Aita Au-
gustinus, bere anaia Santiago
T x i l e k o a n il zitzaiguneko,
illen meza zoragarria egin
zuan, e t a lenengoz antxe
abestu zan. Zeruko Argia'n,
azkenik argitaratu zuen Irai-
zoz'ko Polikarpo A. ren ((Zen-
bat izar» deritzan olerkiaren
eresia.

Grain azkeneko Ilbeltzaren
27'an, Iruneko Andoni San-
tuaren etxean, A. Intza'ri ar-
tu zion, onek Lezotar Jose A.
zanari ikasitako eresi bat.
Eguberriko zortzikoa deitu du
Hilari Aitak. Ori berak eres-
kideturik, idatzi zidan: «i Se-
ra este mi ultimo juguete mu-
sical? <;.Au izango ote da ne-
re azkeneko jostatxu eresiz-
koa?

Txistularien aldizkingirako
eraturik zeukan. Aldi labu-
rreko bi omenalditan, urrez-
ko bi domina arturik.

Aingeru tartean Jesus'i ori
abestera joan zaigu. Agur.

INTZA'R DAMASO

GOIAN BEGO ON J . ALDABE JOANIKOTENA
Uztaiila'ren 6'an, bere 80 ur-

tetan, Aldabe Joanikotena Jo-
kin jauna, PRINCIPE DE VIA-
NAko lankide ugaritsu ta mai-
te-maitea, il zaigu Gipuzkoako
Orio errian.

Gure dolumiha Lertxundi As-
cension andre alargunari, Inaki
semeari, Petri erranari, biilobei,
efa zanaren anaiei: Oiartzun'en
bizi dan Alfonsori, ta Ziordian
apez dagon On Jose maiteari.
Etxekoei, gaifiera, nere esker
ona, etxean egin zidaten abegt
onagatik.

B e r e z beratarra, gaztaroan
joan zen Orio'ra; an lanegin, la-
negin ere!, an bertan ezkondu,
an ia irurogei urtez bizi, orain il
arte. Bere il-berrik guztiok astin-
du gaitu, guzien serbitzari, la-
gun, adiskide bait-zen.

Orio'ko E I i z a n, Udaletxean,
Arrantzalien Lagunartean, ain-
beste urtez ari izan den Aldabe
jauna! Egunoroko lana, egun ba-
koitzaren ogia.

Munduan bizi izan da, bainan
zerura begiratzen; etzuen inoiz
kristau-eziera ukatu; bere azken
itza: "Etorri, Jesus, nigana!", si-
nismenez beterik zegon.

Euskal-zaletasuna, berriz, argi
dago euskal aldizkari guzietan.

Etzan berekoia gure gizona;
barneko aberastasuna —beste-
rfk etzuen— eman ta zabaldu
zun.

Arek Orio maite; Orio'k, bai,
bera maite ere. Erriaren ordean,
Alkate jaunak, etxekoen artean
lagundu zion illerrirakoan. Arran-
tzaleak, beste illetak eratu diz-
kiote geienak itxasotik etorri-ta
gerorako.

Bere urrezko eztaietan, nola
samurtu zen Parrokiak eskenita-
ko omenaldian! Egun artan, al-
darean maiburu, bere erkide be-
ratarra, Donostia'ko Apezpikua,
gure Argaya'tar On Jazinto mai-
tea.

On Jokin Aldabe Joanikotena
etzan nolanaiko gizona. Kristau
zintzoa, euskaldun jatorra, oso

langilie ona; olakoa zen galdu
zaigun Eankide ez-aztukorra.

Beste lekuan argitaratzen du-
gun berak egindako fanetik, le-
rro bat artuko nuke, nere ustez
ifiobian idazteko egokiena: "al-
derdi onez jantziya".

GARDE'TAR MARKELIN
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Gaur-gaurkoz ber-
tsolari aukera bikai-
fia daukagun arren,
geroari begira ez det
ikusten nik nai be-
zifi argia; e u r e n
etorkizuna, b i a r -
ko bertsolarien etor-
kizuna, alegia.

Garai batean, ber-
tsolarien kabi bere-

zienak sagardotegiak zirala esan bearrik ez det
uste dagoenik, aifi zabaldua dagon gauza danez
ez goaz ortaz mintzatzera.

Sagardotegiak gutxitu ondoren, ardandegi
edo tabernetan ere asko kantatzen zan garaia
ezagutuak gera, baifia gaur ez da entzuten, oso
toki gutxitan izan ezik.

Beraz, bertsolariak len zituzten bideetatik
ezin litezke sortu ta indartu eta berriak sortzera
beartuak gaude, bertsolariak izatea nai ba'degu.

Idatzia dago ta ondo idatzia gaifiera, bertso-
laria berez jaio bear duela, baifia ori bezifi egi
estua dala derizkiot, bertsolariak berez dakaz-
kin doai berezi oiek, ezi ta landu egifi bear dute-
la, ez dala aski berez artarakoa izatea.

Biarko bertsolariak izatea nai ba'degu, gaur-
tik asi bear degu bideak urratzen, len garai ba-
tean an da emen, sagardotegietan bilduaz alkar
neurtzen zuten bezela, gaur beste era batera,
leiaketa batzuen bidez ta abar, al-degun neu-
rrian lana egifiaz, baifia lana ^e? lana ta ez itz
utsak.

Alkarri esku emanaz asi gaitezen beraz la-
nean, beranduegi baino len eta ortarako bea-
rrezko dan alkartasuna sortzeko aterpea izan
liteke «Bertsolaria» orritxoa.

Itzak aizeak daramazki-ta
ekiii zaiogun lanari;
orrearako dei bat egiten
dizutet lagun danari.

Egokierak eman al bada
gogoa dadukanari,
ez dezaiogun biarko utzi
gaur egin gentzakenari.

Bertsolaririk ezin lezake
sortu gaur dagon giroak;
jarri gaitezen begira eta
antz-ematen du eroak.

Zerbait egiten asi gaitezen
artuaz asmo beroak,
bertsolariak izan zirala
ez dezan esan geroak.

URDANETA

EUSKAL OLERTIA

Miila bederatzireun
ta irurogeian
ta irurogei ontan
bederatzian,
Garagarrillen ama-
zazpigarrenian,
eguraldi beroa
egoan unian,
poza biotzian,
alai abestian,
zantzo minganian,
patxada onian,
Arlatza'tik zazpi
urten ginian.

Orain azalduko dot
zer egin genduan,
arrigarria da-ta
izan goguan.
Santander alderantza
ein gendun beinguan
Laredo'n apaltzeko
lagun zar moduan;
gero inguruan,
kanpo ta barman,
etxe zar onduan,
gabeko orduan
baitza ikusi gendun
gure albuan.

Zoragarri benetan
baitzaren itxura,
amaika itz egin zan
aren kontura.
Eztakit nik zer eukan:
begien tristura
edo bere gorputzak
gizonen nai-gura?
Dana dala, ura
gutzat zan galdura,
bide pekatura,
txerrena modura;
eskerrak goi jarri zan
euskal oitura.

Santander polita da,
polita benetan,
itxaso bazter eta
mendi danetan.
Arraina naiko dago
erreka ibaietan
ta edurra ondino
mendi tontorretan,
toki guztietan
erdera berbetan,
umeak olgetan
bide bazterretan
ta txakurrak ausika
etxe ateetan.

Jakin dagizuezan
guztion izenak:
Pedroa da lenen,
Pablo bigarrenak,
Lauren eta Deunoro,
Anas bosgarrenak,
Bitoren, Pedro Mari
onexek azkenak;
gizon zentzundunak,
bai ta be jatunak,
joiasen lagunak,
guztiz euskaldunak;
Euskalerria'k dauzan
zazpi onenak.

ALDANA

Eder-zaleak zer gogaldu ta senti, uraxe izan diteke olerkiaren mami.
Olerkian ez da noski beste mintzo-lanetan aifia hatasun billa bear; baifia, asieratik,

azkenerafio, geiturik doan ardura, giro ta bio'rzgarra.
Olerki izketak ere ba-ditu here alderdi bereziak: irudimen eta biotz-ondoa beste er-

tietan bafio lasaiago dabiltza-ta. Bedi, bai, inorena baho bizi, loretsu ta giagarro olerka-
rUiren izketa.

Erabilli oi ditu, borne ikutuz, eiotako anlz-irudi ta esaera ausartak; onela, olerkariaren
gogapenak bizi ta tinko, barnetik jeiki diranez, asma lanean josi ta multzatu.

Auetxek ditugu olerki-tankera edo «e$tiloa» egiten dutenak.
S. ONAINDIA'ren

"Milla euskal-oierti eder"-tik

f\J

Gaba beltz-beltza jun dalarikan
eguna clator geroa;
belarditako intzak oraindik
dizdizka dute malkoa,
entzim danean Rotxapea'tik
datorren dunbatekoa;
emen as ten da irufiatarrak
maiie duten «enzierroa».

Korta atea zalbaldu da ta
orra azaldu «mantxoak»:
adar luzeak, punta zorrotzak
ez dira oraindik zartxoak;
auen atzetik zezenak datoz
lepa-lodi indartsuak,
bide zabala ikusirikan
iirin emanik pausoak.

ZEZENAK
Oi! zezenaren adar indartsu
luzeak eta zorrotzak,
ta beren marru sendoagoak
Eriotza'ren abotsak;
or daudez baino indartsuago
napar gazteen biotzak,
beldur-gaitzaren beldurrez danak
*{ enzierroan» bide motza.

Zezenak dira gogo bereziz
atera ikullnatik,
eta gazteak jartzen diote
esi bat bide aurretik;
ordun dituzte txinpart biziak
zezenak adarretatik,
dijoaztenean tarteak jaten
laisterkarien orpotik.

Korri ta korri gazteak datoz
bainan geiago zezenak,
babes-lekutik ertzainak otska:
omutillak, zuen kemenak
atera eta korri geiago,
korri bestela zuenak
gaur egingo dik. Ongi zabiltzak
oin arinak dituztenak».

Eundaka gazte ibilkariak
aizea bezela datoz
burrundaretan eramanikan
jartzen zaiena aurrekotz;
batzuk erori, besteak altxa,
ango zarata eta ots
zezen-taldea orro bizian
igarotzean gainekotz.

AMA GAXOA
Bagilla da gaur ta ziur nago
au da ogeita irugarrena
nora gainoko zabaldu egin da
nere bizitza barrena;
maitasunagaz irakurri det
Arrese Beitiak difiona,
onela osatu egingo degu
gaxo dan ama laztana.

Amatxu batek seme bi ditu
bide banan dabiltzenak:
bat da obia bestea baino,
baifia amak biak berenak ;
bai ta ama, beti, negarrez dabil
urratuten bere almenak
eta dirautsa: «alkartu zaiteez,
nere semetxu laztanak».

Aspaldi ontan aurkitutzen da
ama laztana negarrez,
ikusirikan bere semeak
nola dabiltzan asarrez,
eta auzoak au ikusirik
pozaren poz dagoz barrez;
laga daiogun bide orreri,
eskatzen det nik mesedez...

Ama gaxoa, aurkitzen zera
gaurkuan pozez beterik,
ikusirikan zure semiak
doiazela alkar arturik;
amaitzen duaz gure asarriak,
ez geiago egin negarrik;
onela bada ez da galduko
sekula be Euskerarik.

ORMAETXE

ARRANTZALIA
PAULIN

Gizon langille arrantzalia
aukeratu zendun, Jauna,
mundu onetan bear eiteko
ondoren izan zenduna;
gizon txikia giz-arrantzale
arrigarrizkoa dana,
Jaungoiko lana gizonen bid<
osotu nai izan dozuna.

Jesus maisuak iru alditan
esaten dautso Pedro'ri;
egi egitan, maitatzen ba'dai
eskatzen, arren, oneri;
Pedro'k baietza emoten dau
dardara artean Jesus'i,
Jaungoiko Bera arrantzalia
etorkizunerantz adi.
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lun kalek igaro eta
lazako sarrera,
a ta ainbeste jende
tuko ote gera?
a gizon oraintxe gatoz
>at osatzera:
itan betor Jainkoa
d laguntzera!

Plazako atean eguzki printzak
zezen-bizkarrak zuritu,
pelota ori askatu da ta
guztiok gera lasaitu;
zezen gartsnak ongi dituzte
«mantxoak» ikulluratu
larriak pozak biurturikan
guk Sanferminak jarraitu.

UTARRE

<o UrriSlak 12
M A R K i N A ' N

gn. BERTSOLARI-BATZARRA
SOLARl JATOR:
:ken urteotan bezela, giroa piztu bearra daukagu. Errez

oi gara gizonak, eta esnatu bear. Zertarako? Lanari
;o.
irkina'ko bertsolari-batzarra ba-dakigu zertarako dan:
ezagutu, berotu ta indartzeko, gero urte barruan bakoi-
•ere toki ta saillean, gogotsuago Ian egiteko. Beraz, guz-
egu alkartu bearra, laba batek bezela suaren beroz la-
jardun gaitezan. Zatoz Markina'ra Urrillaren 12'an. Zure
ude.

r egingo degun:
'etan: MEZA, bertsolariok eratuta; ondoren, BATZAR
SIA.
du bietan: BAZKARIA, bertsoz eta umore onez gan-

kenez: Asmoak, agurrak eta ondo-naiak.

ro guriak ba-dauka indarra
oairen barrenean,
o Saindua jatsi ondoren
:asuna zan osoa;
barriak zabaldu zitun

sldarren artean,
•agillea kurutzan il da
>iztu zala illobian.

)as t'Erodes asaldatuta
to arrigarriagaz,
'o aurrerantz itzaldietan
ren argiagaz;
a gizonak euren bidetan
illaren indarragaz,
•o kartzelan sartuko dabe
risto dago beragaz.

igoikoa zan zure nagusi,
. zuretzat gidari,
i guztiak AREN semeak
egiteko Berari;
Jdarren buru nausiak
eben ori ikusi,
a bera, oinekaz gora,
i emon lurrari.

BARANDIARAN'EK SONA DU
Ezkur jale batzuek
Ataun'go basuan
ibilli omen dira
txit modu gozuan;
Joxe Migel'ek omen-
aldia baizuan,
eta laguntza eskeini
itxura osuan,
maitasun gabekorik
an arkitu zuan.

Larogei ta iru urteko
apaiz jaun tentea
iltzerik zauden zugaitz
igaliz betea;
Euskalerria dezu
lenengo maitea;
euskera, berriz, aita
ta amaren dotea,
ortik ere kendu nai
dizute partea.

Lotsagabea beti
egoten da trebe
edozer esateko
kupiririk gabe,
lenengoz ikastea
ez al zuten obe?
Orrela jardun gabe
petralaren pare,
ta gero makurtzea
berangana noble?

Ezkurra jaten duten
enda ortakoak
batzuk jazten dituzte
oifietakoak;
gorputza estaltzeko
gero soiiiekoak.
«Gorputza ez da soina»
aipatutakoak.
oiek dira euskeran
etsai zinezkoak.

Daramagun «gorputza»
ez omen da soifia
guztiak ez ditugu
aditu alajaina!
Izkuntza narrastea
beren zeregifia;
jakingo dute txino?
ruso edo latina;
bainan euskerarik ez
ataundarrak aina.

Munduko aberastasun
aundina zartzia,
orrek ugaritutzen
du esperientzia ;
jakintsuri goienai
orrela ausartzia
alkarturik lau katu
erren iritzia,
ori da beren aita
umetzat artzia.

Maixurik aundienai
zertan aurka asi,
gezur ta eztabaida
guztiakin nasi.
Len ere sutua da
makifia bat sasi,
olako basurdeak
bijoaz igesi,
geigo ez etortzeko
jar zaiegun esi.

Arritzekoak dira
bota dituztenak
arrunt txunditurikan
utzi gaituztenak;
oien kirtenkeriak
ain dira aztunak,
euskerarik jakin ez
euskal jakitunak?
edozein gauza libre
lotsikan ez dunak.

Joxe Migel'ek astin
pikatxoi ta atxurrak
billatuz antzinako
tresnaren apurrak;
aien tartean pizti,
giza-soin ezurrak,
zertan ari zerate
esaten gezurrak,
orrela mintza oi dira
izlari maltzurrak.

Jakitun aundietan
bera degu aundi;
beti or dabil ibai,
leiza eta mendi;
egitazko euskalduna
su-garrez barrendi:
beraren billa datoz
an eta emendi;
eskerrik txikienak
artuaz gugandi.

Jakin naiez bildutzen
dira ingurua
galdezka, enzutera
zure aburua;
Joxe Migel guretzat
zera aingerua
zuk bear zenduke izan
euskaltzain burua
jorratuko zenduke
euskeran zerua.

Zartaia kirtenetik
nai dute eduki,
Euskaltzaindia aspaldin
ez dabil egoki;
Gernika'ko Arbolai
altzumak ebaki
nola egin leizkion
nai ba-da erabaki;
ifiork baifio obeto
Ataun'goak daki.

Ezker ta eskubiak
ez dabiltza legun,
bata gogor jartzen da
bestea ez bigun.
Gure ama euskera
dago triste ta illun
«atxeak» mesederik
ez dio egin iriun
Joxe Migel'ek kentzen
lagundu dezaigun.

«XENPELAR» SARIA -1973
1973'eko "Xenpelar" Saria, Donostiko CENTRO DE ATRACCION

Y TURlSMO'ren iaguntzarekin eta Euskaltzaindiaren ardurapean an-
toiatu da, onarri edo lege auekin:

1) Iru sari izango dira iru bertso-sail onenentzako: lenengoari
12.000 pezeta; bigarrenari 8.000 pezeta; irugarrenari 5.000 pezeta.

2) Bertso-saillak, 1972'eko Abuztuko Ama Birjiha egunetik
(1972. VIII. 15) 1973'eko Abuztuko Ama Birjinaren bezpera bitar-
tean (1973. VIII. 14) argitaratuak izango dira.

3) Berdin da bertso-paperetan, egunerokoetan, asterokoetan,
illerokoetan eta beste edozein agerkaritan argitaratuak izatea. Bana
nun da nola argitaratuak diran, saiets batean-edo idatzi bear.

4) Bertso-saillak, erri-literaturaren maillekoak eta eskoiakoak
izango dira.

5) Egilleak bost ale zuzenbide ontara bialduko ditu: Academia
de la Lengua Vasca, Ribera, 6, Bilbao.

6) Epai-maiekoak, Euskaltzaindiak aukeratuak izango dira.
7) Bertso-saillak, 1973eko Abuztuako 20garrena bano len bialdu.
8) Sariak, Donostiko euskal festetan banatuko dira, Iraillaren

erdi aidera alegia.

Berriobeiti'n 1973, gko Uztailla'n
ALBISUTAR GILLERMO

ORIO ERRIAN
Beste lekuan esaten dugunez, luntxo an

bidali-ta gero, egillea il zaigu. G. B.
E git an, Oridko Udaletxe berria etzan San

Fedrdren egunerako bukatu, egilleak uste
zuen bezala; bainan, orrek ez du ajolik.

Beste aldetik ikusten dugu nolako oriozale
ta langille zen gure On. J. Aldabe: gertakizun
bat en aurretik bere bertsoak prestuak zitiie-
larik.

Olako gizonaren omenez or ain argitara-
tzen ditugu.

ORIO ERRIYAK ERRIKO ETX1A
BUKATU DIGU BERRI BERRIYA.
BORONDATIAK EGIN DU LANA.
ALDERDI ONEZ DAGO JANTZIYA.

Gure erriyan ERRIKO ETXIA
aspalcli erre zanetikan,
berrj baten zai jarriyak geunden.
jBazan ortako lanikan!

Ego aiziak egin zun kaltia,
egin ere gogotikan.
Aren indarra ain zan aundiya;
etzan, ez, alakorikan.

Berriya altxa biar ta etzan emen
ortako alderdi aundirik.
Lan ontarako laguntzalliak
biar ziran nunbaitetik.

Noruntz joko ta lenengo pausuak
izan ziran DONOSTIA'ra,
an dagon ama, biyotz ona dun
gure DIPUTAZIO'ra.

Onek arazo aundia ikusi,
ta oarturikan premiyaz,
agindu ziyon emango zioia
eskua ongi zabalduaz.

jBai eman ere! Eskupekua
eskasua etzan izan.
Ordanik gabe pusk'aundiyena.
Txikiyena, ariha zan.

Ez bazan ama on'au agertu,
^noiz arte egin zun guriak?
Asko lezake ama batek dun
naitasuna ta errukiyak.

SAN PEDRO egunez bedeinkaturik,
jai ondotikan lanian
astekua dugu gogo ta indarrez
erri-danen mesedian.

Eman eskerrak, ORIO erriya,
guria dan DIPUTAZIUA'ri.
ALKATE eta KONZEJAL guztik,
gure omena zueri.

Orio'n 1973.
JOAQUIN ALDAVE

G. M.
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EUSKAL
ERRIKO

LEIOA
GUIPUZKOA'KO IBAIAK

Estaduak 1.500 milloi aurre.
ratuko ditu Guipzkoa'ko ibai
zikinak garbitzeko. Ba zan
garaia; len bezala garbi iku-
si nai ditugu, itxura ederra-
kin begi ta osasunarentzat.

BE-NAFARTARRAK
GURE ARTEAN

Naparroa beren Ama dau-
kateia jakin dezaten, 50 be-
-nafartar gazte guregana eto-
rri dira. Ultzama'n lantegi
eder bat pozik ikusi dute;
Iraizoz'en Nekazarien Elkar-
tea ezagun nai zuten.

Iruna'n bazter anitzetik ibi-
liz gero, etxerakoan, Orrea-
ga'n arreta egin zuten ango
sliza polita ikusteko. Santxo
Azkarra illobi gainean, Erre-
ge onen irudia ikusterakoan,
arrituta zeuden bi metroko
gizona baitzen; ordun ulertu
zuten aintzinako Nafarro an-
diak Errege andiak zituela.

Be - nafartarrak gure giza-
semekin anitz mintzatu ziren,
al zutenean, euskaraz; uste
dugu orrelako artu - emanak
denentzako onurakorrak.

O n t s a j i n, bestaldeko
anaiak!

IRU BIZKAITAR, FRAILEEN
BURUZAGI NAGUSIAK

Iru bizkaitar ditugu goi-
-maillako Zuzendari, lekaide
batzorde oso ezagunetan. Tri-
nitanoen buru, Aita Inazio
Bizkargiienaga, 2.137 lekaide-
kin; Karmeldarren buru, Ai-
ta Miguel Ratiz, 2.433 fraile-
kin; Aita P. Arrupe, Jesus'en
Lagundiko B u r u Nagusia,
31.743 lagunekin.

Ez da esateko Euskalerria-
ren aide ere zerbait egin de-
zaketela.

GROENLANDIA'N
BESTE NAPARROA

Aurtengo Uztaillan, napar
mendizale talde bat, Daniel
Bidaurreta arduraduna dela-
rik, lenengo aldiz lurralde be-
rriak arkitu dituzte Ipar Al-
deko Groenlandi otzean.

Gizona oraindik inoiz egon_
dako mendi gallur batera el-
du izan ziren eta mendi orri
«Naparroa» izena eman zio-
ten.

Arrisku ta gora-berak uga-
ri pasata, gure mendi-muti-
lak, zorionez, osasuntsu etxe-
ratu dire.

ARABA'KO DIPUTAZIOA
TA EUSKERA

Uztail ontan, euskeraren
aide urrats aundi bat eman
du Araba'ko Diputazioak,
«Euskeraren Serbitzua» era-
tuaz. Ain xuxen, Uztaillaren
13'an, Gasteiz'ko Jauregian,
sei puntutako erabakia on
artua zen. Ona emen, inte-
resgarrienen laburpena:

A r a b a ' k o Diputazioak
((Euskeraren Serbitzua» era-
tu du. Aren lana, adin orota-
ko aurtxoen artean euskera-
ren irakaskintza. Euskaldu-
nak direnei, euskera bide,
nortasuna azalduko zaie; eus-
keraz ez dakiten eta ikasi nai
duten umiei, euskera ira-
kasiko die. Legezko meto
duak, liburu egokienak eta
abar prestatuko ditu Serbi-
tzu onek; ez ditute aztu ira-
kasleen eziketa lortzeko bea-
rrezko ikastaroak.

Ez da esateko nolako poza
izan dugun, Araba'n egin nai
dutena jakinez gero. Euskal
Agintariek bere gain artu
bear zuten euskeraren alde-
ko lana. Asi ta etengabe au-
rrera jo!

EKIZA, JAUREGIA TA BASAMORTUA

Ekiza'ko jauregira oso ne-
katua iritsi nintzan. Goizean
goiz, Artozkf tik a t e r a t a
eguzkiak zigorrak bezela jo-
tzen zuala, Ulozi'ra abiatu
ginan. Andik, Uli-goiko'ra.
Gero ez dakit nun sartuta
ibilli ondorean, atsaldean be-
randu xamar Ekiza'ko jaure-
gia ikusi genuen. Mendi ma-
galean zegoen, itxuraz etxe
zar bat, erdi aroko gaztelua,
aren ondoan erantsita jaure-
gia, gero borden bat eta es-
kubian bakarrik eliza, ura
ere erdiarokoa.

Jauregi ondoan larreak.
Nunai zaldiak eta beiak. Az-
pian erreka garbia, bizpairu
tokietan putzu aundiak ditu-
la. Oroz Betelu'ko erretorare-
kin nengoen.

Ekiza toki irikian gelditzen
da, bakardade aundian. Le-
nengo erria bost kilometrora
dauka. Eguteran dago, eguz-

AURTXOEN TXOKOA
TXAKURRA ETA NESKA

Behin batean bazen txakur eta joan zen mendira eta
han ikusi zuen neska bat txakurrakin eta erran zuen:

Oi! zein polita da txakur hau.
Eta erran zion txakurrak:
Nai duzu etorri bizitzera nerekin, bizi naiz bakarrik.
Eta erran zuen neskak:
Bai.
Eta neskak zuen izena Xtup eta erran zuen Xtupek

txakurrari:
Txakurra, nola duzu izena?
Nik Pitxi eta zuk?
Xtup.
Zein polita den zure izena. Erran zuen txakurrak

neskari.
Eta neskak txakurrari erran zion:
Eta zurea ere bai.
Eta joan ziren etxera eta desayunatu zuten, bazkal-

du, merendatu eta afaidu.
Eta hau egia bazan sartu dediila kalabazan eta atera

Derio-ko plazan. Baina Derion ezta plazarik.
JAIME ETXENIKE. 7 urte

Elizondo-ko Ikastolakoa

ASTOA ETA MUTILLA
Behin bafez bazen mutil bat eta zuen asto bat eta

joan zen errotara eta hartu zituen zaku batzuk eta era-
man zuen bere etxera eta bere aitatxok erran zion:

Nondik ekarri dituzu zaku hoieik?
Eta mutillak erran zion:
Ekarri ditut errotatik.
Eta gero etorri zen axeri bat eta bere aitatxok erran

zion:
Ara hilla axeria.
Eta mutillak hartu zuen axeria. hartu zuen mutillak

eta eraman zuen errotara eta eraman eta utzi zuen. Eta
gero etorri zen bere aitatxo eta jo zion mutillari eta
bere aitatxok eraman zuen bere etxera astoa.

MIKEL MARI IRISARR1. 8 urte
Eiizondo-ko Ikastoiakoa

kiak ondo gozatzen dula.
Osasunarentzat t o k i gutxi
izango dira ain onak. Txo-
riaren otsa ta aberearen yoa-
reak, ez da besterik entzu-
ten. Tokia basatia ta eizea-
rentzat egokia.

Ekiza, Artze baillarako lu-
rra da, Urraul ondoan dago-
na. Gaur bidez, Artozki'kin
lotua arkitzen degu. Lasaita-
sunaren billa dabiltzanentzat
toki bikaifia.

Ez da beifi ere erria edo
errixka izan. Emen jauregian
zalduna bizitu da. Gaur sen-
di bat dago. Inguruetako lu-
rralde mendi ta basoen nagu-
siak dira.

Etxe barrena, ain urruti
bizitzeko oso ondo apaindua
daukate ta erosotasun aun-
diak dituzte. Argia ere berez
sortzen dute.

Senar emazteak bizi dira.
Ez daukate aurrik. Gaifiera
emaztearen aita ikusi nuen,
b e r e z aezkoarra; Basabu-
rua'ko morroi bat daukate.
Eun abere buru zaintzeko
norbait bear.

Nere ezustea aundia izan
zan bi euskaldunekin topo
egin nuanean. Aezkoa'ko ai-
tonak eta Basaburu'ko gaz-
teak euskeraz ondo zekiten.
Lasai gure izkuntzan min-
tzatu ginan. Orain 100 urte
Bonapartek dionez emen Ar-
tze baillaran euskeraz egiten
zan, gaur ez.

Ezkil dorre luze batekin
ageri zegoen eliza ikusteko
gogoa neukan. Oso garbia ar-
kitu nuan. Ba dauka erroma-
niko bataio pontea, ikusteko
ainekoa; zabala, borobilla,
arrizkoa, pelota antzeko iru-
diekin. Gainerako g a u z a k
etzaizkiten ain ederrak idu-
ritu. Ba daude ol margotuak,
bainan asko balio ez dutenak
eta ondatuak daudenak.

Geroago jakin dut, eliza
eta aurrean daukan illerri
txikia berritzekotan dabil-
tzala. Nunbait oraingo nagu-
siak beren osabengatik dau-
kate jauregia eta aiek beren
azken itzan agertzen zieten,
beren ondasunen jabe izate-
kotan emengo eliza ta ille-
rria berritu ta zaindu bear
luketela.

Berritzekotan zebiltzala ja-
kin nuanean poztu nintzan.
Aintzifiakoen itza betetzea
gauza ederra da ta aien naia
aurrera eramatea obea. Eli-
za ta illerria toki santuak di-
ra ta geroagoko bizitza ta
aintzinako gizonetaz oroitu
arazten digute. Toki oiek
guztiz berexiak ditugu ta
merezi dute beti apainduta

eukitzea. Gaifiera emengo
eliza berritzea bidezkoa da,
sendoa, arrizkoa, aintzinako
kutsu aundikoa ta toki ego-
kia.

Eliza au berritzea lengo
zarren gogoan zegoen ta aien
naia egitea, legea betetzea
da. Entzun det ia 600.000 pe-
zeta kostako zaiela bear be-
zela berritzen. Arri zar oiek
balio aundia daukate, sinis-
menaren ezaugarri ta gure
arbasoen ametsak edergallu
biurtuak dira.

Jauregian jaten eta eda-
ten ugari eman ziguten. Gor-
putza arindu genuen eta ga-
ba gainean genuela Artoz-
ki'ko bidean jarri ginan. Ga-
ba iliuna, errekak azpian, ar-
kaitzak ugari bide bazte-
rrean. Ematen zuan ludiko
azken muturretik gentozela.

Nere azken itza Eliza'ko
nagusiei esker beroak emate-
ko izan dedilla.

LATXAGA

EUSKAL
HIT PARADE

Bigarren Iruillabeteko au-
teskundean, Xabier Madina'k
lortu du ienbizlko i e k u a,
"Ainhoa, Ainhoa" abestuz.
Orduan ola geiditu dira:

— A INHOA, A I N H O A ,
X. Madlna.

— Oles ezkonb e r r i a k,
Biotz Aiai.

— Eskutari, Oskarbi.
— Goazen ikastolara, Es-

titxu.
— Txori kantari, Lupe.
Gero, leku 25'garrenerano:

Ezin aztu; Xabier; Agur, agur;
Oh mammy blue; Gaurko
egoera; Bangla Desh; Dirua;
Xoxuak; Altza gazteak; Ama;
Agur Maria; Oroitzak; Kezka;
Gurea da; Polita; Illunabarra;
Guria; Aurresku; Ipui biurria;
Bakarrik.

1973 UDAKO ABESTiA
Geienek e s a n dutenez,

"OROITZAK" izango da uda
ontako euskal abestia. LUPE
bermiotar txikiak abestu; s o
nu egillea, J. A. Gerrero bil-
botarra; ta beste bermiota-
rra5 Begona Bilbao, itzak ipi-
ni dituena.

OROITZAK

Gogoratzen naz beti
Itxas ertzean
Esan nizun "maitia"
Eta bihofza itzartu zan
Ez, ez dot gura ahaztu
Ez naitasun hau
Nigarra etorri zana
Ta bihotzak utzi ezin daun
Gu berriro itzu'iko gara
Gogoratzen ordu atseginak
Eskuak lotutak itxas ertzean
Esango dizut "maite zaitut".

LUPE NOR DUGU?

LUPE "bermiotar txikia",
14 urteko neskatilla da. Asi
zen kantatzen "Kili-Kili" tal-
dean, beste umien artean, 10
urte zituelarik.

Urte gutxitan sari asko ira-
bazi ditu, ta entzuleak xora-
tu ere. Geienek diotenez, 14
urteko neskatilla onek bide
ederra egingo du.
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GARRALDA
Lengo egunean, Garralda-

-ko maestra etorri zitzaidan
esatera etzula ontzaz artzen
nik egindako Ian bat. Err a-
ten nuan nunbait Garralda'n
maestrak euskera e m at e n
etzutela uzten. Ori ez omen
da egia. Berak zionez, euske-
ra aunitz viaite omen dute.
Euskeraren aurka ez omen
dute ezertxore egin. Euskal
abestiak aurrei erakusten ale.
gindu omen dira. Eskoletan
euskera ematen ez uzteko,
goitik artutako agindua omen
zan.

Nere ustez euskera ainbes-
te maite duten maestrak Di-
putazioak eskeintzen dien la-
guntzarekin aunitz egin de-
zakete gure izkuntz zoraga-
rria zabaltzen Garralda-ko
erri zoragarrian.

Garralda-ko errian euskera
ezin leike ezerengatik bazter-
tu, indarberritu baizik.

LATXAGA

TAFALLA
Uztaillan izan dituzte iri

eder ontan Napar Folklore-
aren E g u n a k . Naparroa'n
dauden dantzari, txistulari
geienak bildu dira. Egun ba-
tean ere euskal jolasen era-
kusketak izan dituzte. Azke-
nean, Aita H. Olazaran zana-
ri omenaldi zoragarri bat es-
keiii diote. Danak alaxe zio-
ten: «AITA OLAZARAN EZ
DA IL; GURE ARTEAN BI-
ZIRIK DAGO)).

ma'ko aiton-amonak kezka go-
gor bat daukate, edo izan bear
lukete, bere barroetan. Anber-
tze gauz ederrak eman dizkiote
beren seme-alabei, banan ede-
rrena, ez! Itz batean, EUSKE-
RA, beren guraso altzinakoek
eman zieten izkuntza ederra.

LABENDAIE

NOAIN

ULZAMA
Naparroan, goialdeko errie-

tan, asi dira euskal bestak uga-
ritzen. Aurten, Urtzama'n ere:
«Gazte-jaia». Oso atsegina da
denentzat izena izandu dala
euskeraz jarria.

Gure aran ederra, ugaritasu-
nez beterik dago; an abere, es-
ne, oltegi, mendi eder eta abar.
Larraintzar errian ikastetxea,
ederra, bai! Gure umetxoek
aunditz eta aise ikasten dute.

Dena oso ongi dago, nere
ustez, gauza bat ezik. Ultza-

Noain'go lurretan gero ta
geiago zabaltzen ari dira
egazkin tokia. Aurten ega-
tzez Iruiia'n barna 13.000 gi-
zaseme ibilli dira. 2.200 neu-
rriko bide luzeak egazkinen-
tzat egiiiak dauzkate. Gu-
txira «reaktoreak» ikusiko
ditugu.

UZARRA
Urtero bezala, aurten ere

Uztaillan, gizon jakintsu au-
nitz bildu dira Lizarran itzal-
di sakonak ematera. Bizpai-
ru oso garrantzi aundikoak
eman dituzte azalduaz nola-
ko indarra zeukan len Napa-
roa'k Errioxa'n.

"Artzana badoa mendira"

Uztailako ilabete hau tra-
ketsa baino traketsago gerta-
tu zaigu. Hasmenta hasmenta-
tik muku ta eguzkirik gabe,
tarteka euria eta aldieka sa-
pa ta zakar. Txarra kanpuen-
dako eta bai jendearendako
ere, nekazariek belarrak ezin
eginez eta arrankure franko
bazterretan. Ilabete guzia gi-
sa hortan zoaiela ikusirik jen-
dea kezketan zagon Baztan-
darren Biltzarraren e g u n a

ekaizti txar batek ondatuko
ote zuen edo, eta k e z k a k
oraindikan gehiago indartu
ziren egun hortako argi-has-
tean euria ari zuela ikusi gi-
nuelarik. Gero atertu eta
arindu zuen eguzkia ere ager-
turik, azkenean eguna aski
ederra izan ginuela. Erran
dezakegu denborarekin suer-
te ona izan dugula.
Aurtengoarekin bederatziga-
rren Baztandarren Biltzarra

BILTZORRQ
ospatzen dugula Elizondon
eta aintzineko urte hoietan
jende aunitz bildu baldin ba-
zen oraingo hontan aunitzez
gehiago bildu da, zenbat jen-
de ote zen ^15.000? Halatsu.
Hemen ikusi ditugu Euskal-
-Herriko zazpi lurraldetako
jende euskaldunak, Nafarroa-
tik Irufie, Tafalla, Lizarra,
Tudela, Ultzama, Bidasoa eta
Erribera aldekoak, Gipuzkoa-
rrak, Arabarrak Bizkaitarrak
eta rnugaz-bestaldeko anaiak
ere denak etorriak bait-ziren
Baztandarren artera egun go-
xo bat igarotzera.

Bertzetan bezala lehenik
Euskal-Meza. Elizkizun zora-
garria, otoitz kantu ta hitzal-
di hunkigarriekin. Egia erran
holako mezak bihotza ukitzen
du. Zorionak apez jaun hoieri.

Meza ondoren urteroko Or-
gen-Ibilaldia Elizondo-ri itzu-
lia emanik. Beti bezala lerro-
-aldia gisa hontan moldatu-
rik: Balleko Ikurrina aintzi-
nean eta ondotik Baztango
txistulariak Maurizio gidari
zaukatelarik. G e r o orga-
-apainduak, hoien artean ager-
tu zituztela Elizondarrek sei,
eta Elbete, Arizkun, Arraiotz,
Irurita, Gartzain, Azpilkueta
bana. Erratzuk agertu zuen
egiazko artzain bat ardi mul-
tzu batekin, xakurrarekin eta
astoarekin honek sofiean za-
ramazkiela gasnak egiteko la-
nabesak eta artzafiak behar
zituenak. «Artzafia b a d o a
mendira)) erakutsi zuten «car-
tel» edo iragarkian eta harek
bazuen bizitasuna egiazkoa
zelakotz. Mota aunitzetako
gaiak agertu zituzten gaine-
rakoek: «Sagardotegia», «Ilia
arrotzen», «B e 1 a i Txikia»,
«Zurgindegia» «Elbeteko Ku-
pela», «Baztan Zopak jaten
eta ordago jotzen», «Errota»,
«Ile mozte» eta gegiago ere.
Beti bezala karrozen artetan

ELIZONDO

SANTIOAK
Besta bat akitu orduko bertze bat gainean, Santioak Eli-

zondo-ko bestak. Soberakinak aspertzen omen du baina gaz-
teak eta gainerakoek ere besta maite, hortan ez da arran-
kurik. Batek erraten zautan: «Besta besta horrek badu arra-
kesta». Bai sinesten dut bai jendeak lana baino gehiago
maite duela besta. Santio bezperan euria iautsi ahala iduri
baizuen Apirileko ilabetea eta jendeak arrankure franko
Santio txarrak izanen zirelakoan. Baina etzen holakorik ger-
tatu, azkenengo egunean arratsaldean euri pizer bat egin
zuen baina berehala atertu ere. Bertze egunak aski onak
izan ditugu eta besta egiteko hautak.

Aurten mutil-dantza ederrak eginak ditugu, Santio egu-
neko Meza Nausi ondokoak eta eguneroko arratsekoak ere
izan dute arrakasta. Dantzari aunitz lerroan eta jendea ere
pozik dantzariei begira. Azkenengo egunean ameka mutil-
-dantza egin gintuen bizker-dantzakin akitzeko, Mauriziok
Ian ederra egin zuen. Plazako sonulariak igazkoak ziren,
Altsasu-ko «Los Diamantes» deitutakoak, langileak, onak
eta jendearen gogokoak, joaldi xkrmantak eginak dituzte.

Pilota partidak ere izan ditugu, errebotekoa Hendaiarrak
Donibanetarren kontra eta esku-huska bi partida. Lenbizi-
koa: Ezkurra-Saizar, 22; Arotzena-Ituarte, 14. Bigarrena:
Agirre-Lajos, 22; Bergara-Andueza, 18. Urtero bezala bizi-
kleta lasterketa Baztan-go Itzulia 25 txirrindulari ari iza-
nak direlarik. Azkenengo egunean goizeko ameka terdietan
ospatu ginuen Dantzari Txapelketa. Dantza laxoan zeiiek
hobeki dantza. 30 bikote aritu ziren Sariketa hontan, denak
dantzari trebeak eta gustagarriak. Mai-burukoek auzia ho-
laxe erabaki zuten:

Irabaztaleak e t a
Txapeldunak ... LARREA-ALBIZU LEZOTARRAK

Bigarrenak Garramiola-Beitia Ondarrutarrak
Irugarrenak Brit-Sarasola Oriotarrak
Laugarrenak .. ... Alkorta lengusuak Zaldibartarrak
Bosgarrenak Garbizu-Idiazabal Errenderikoak
Seigarrenak Sarriegi anai-arrebak Hernaniarrak
Zazpigarrenak .... Sarriegi lenguzuak Hernaniarrak
Zortzigarrenak ... Izeta-Lopetegi Lezotarrak
Bederatzigarrenak Mendiola-Huegun Anorgakoak
Amargarrenak .... Goya-Albizu Lezotarrak

Irabaztaleak eta gainerakoek ere Sari eta Edergailu onak
eskuratu zituzten. Zorionak dantzariei eta gure goresmen
bizienak txistulariei, ordu pare bateko ekiilaldia 30 fandan-
go eta 30 porrusalda jo dituztela, horrek badu merezimen-
du. Zorionak Maurizio!

Santio egunean eta igandean baziren bertze bi ikuski-
zun baina hoiek ez dute merexi aipatzea. Jende aunitz bil-
du da Santiotan. Bestak joan dira eta orai:

«BAKEA TA BI SOS»
M. IZETA

dantzari ta sonulari taldeak,
hor ikusi ditugula talde anda-
na bat: «Oberena», «Lekun-
berri», «Ibarakaldu», «Zizur-
kil», «Begiraleak)), «Guridi»,
«Udaberri», «Triki - Trixak)),
Albokariak e t a Txistulari
aunitz. Gazteria beti bezala
karrozen inguruetan dantza
ta irrintzi.

Eguerdian herriko plazan
mutil-dantza eder bat, Baz-
tango d a n t z a paregabeak
ederki agertu gintuelarik.

Merkatuko plazan bazkaria
mila bazkaltiarrekin. Bazka-
londoan sonulariak, kanta-
riak, bertsolariak. Lekunbe-
rri-ko kantariak arras ongi
aritu ziren kantaldi zoraga-
rria eginik. Batek baino ge-
hiago erran dauku eta arra-
zofiarekin utsune bat nabari
zela, kanturik ez izatea baz-
kaltiarren artean eta hala da,
zenbait urtetan bazkaltiarrek
umore ederrarekin kantu za-
harretan aritzen ziren eta
aintzinat ere hola behar gi-
nuke, bazkalondoan ordu erdi
bat bederen kantu zaharrak
eta berriak ere xaramelatuz,
Gero ere egin daitezke bertze
gainerakoak. Urtero bezala
jendeak g o g o t i k dantzatu
zuen mutil-dantza eta baita
fandango ta purrusalda egin
ahal guzian.

Ikaragarrizko jende pilla
karriketan, plazan eta osta-
tuetan, ehun txistulari, kor-
dioniste ta albokari Elizondo
guzia ederki arrotu zutelarik.

Zortzi terdietan Tolosa-ko
Udaberrikoek Gazteiz-ko Gu-
ridi taldearekin dantza-ager-
pen ederra erakutsi zauku-
ten.

Holaxe joan zaigu Baztan-
darren Biltzarraren eguna,
ikaragarrizko jendeketa, baz-
ter guziak beteak eta umore
sanoa gazteen artean. Beti be-
zala besta honeri buruz iduri-
pen ezberdinak izanen dira,
bakotxak bere iritzia emango
du beti izaten bait-dira ezta-
baidak. Beti ere gure euskal-
-alorrean badugu naiko lana
eta etsitu gabe jo dezagun
beti aintzinat.

M. IZETA

OARRA
Gure errietatik idazlan ba-

tzuk, izenik gabe, etortzen
dira, "Erriz-erri" orriaSde on-
tan argitaratzeko.

Arduradunak, beintzat, ja-
kin bear du norena den; bes-
tela ez da posible olakoak
argitaratzea.

Penagarria, benetan! Errie-
tako berriak, atsegingarrie-
nak.
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Ostirala. Sanfermifien deia
entzunik Ayuntamentu Pla-
za'runtz abiatu ginen. Ordu
erdi bat falta zen oiturazko
dunbatekoa entzuteko, eta
dagonekoz plaza bor-bor ze-
goan, irakiten irunatarron
biotzak eltzekari aundi ba-
tean bezelatsu.

Plaza'ren sarrera-ertz ba-
tean gelditu ginen, Ayunta-
mentu-etxea b e g i aurrean
genualarik. Eguraldi beroa
zen, beroago naparren giroa.
Izarditan blai g i n e l a r i k ,
itxoiten, gaztediaren egon-
-ezifia zerurantz luzatutako
besoetan nabari zen, eskuak
kriskitinlari biurturik. «Eu-
rovision»-ek edatzen z u a n
soinuari jarraikian, umoreak
lertu nai zuan.

Azkenik, o r d u a urbildu
zen. Ordulariaren o r r a t z a
amabiak arrapatzera zijoan.
Begi orok, oialez apainduta-
ko balkoia zuten itxoin-to-
kia. Balkoi-ateak iriki eta
aurreratu ziren erri-aginta-
riek. Ipinirik zeukaten len-
dik, aurrean, oi deneko tra-
in a n k u l u a asiera-emaille
Izango zen su-ziria ipintzeko,
ala-nolako umorearenkanoi
berezi baten antzo. Ordula-
riak amabien lenen kanpai
otsa jo zuanean, su eman
zion Huici konzejal jaunak
su-ziriari «Viva Pamplona»
batez, eta altxa zen zeru bi-
deetan, bai irufiatar mutillak
eskuak luzatuaz ere, arrapa
nai ba-luteke bezela, dunba-
teko zaratatsu batean lertu
zen arte. Orduan lertu ziren
ere, ein batean, otsak, mar-
goak, e r e s i a k, umoredun
ikuskizun batean. Jarraian
amabi su-ziriak lertzen ziren,
eguerdiko amabien agerga-
rri.

Salto zegiten gora ta bera,
ia aide guztietara mutillen
alkandora txuriek, gerriko
gorriek, txapel gorri ta bel-
fzek, eta emakumeen ainbat
margoetako soifiekoak; su-
-zirien dunbatekoaz naasten
ziren gaztediaren a b e s t i
alaiak, irrintziak, deadar eta
algara alaitsuak, aaztu-ezine-
ko zaratots berezi bat osatu-
rik; eta zaratots onek, orain-

dik indar geiago artu zezan,
erriko banda munizipalaren
jotzeak, bots edo sei dultzai-
nero taldeen eresi karraxi-
tsuak, eta ea berrogeitamar
bat txistularien ots gozoa-
goak, eta akordeoi batzuen
eresi xamurrak asetzen zi-
tuztelarik jaizaleen entzu-
menak eta biotzak.

Zaratots, niargo, dantza,
napar giro eta euskal alaita-
suna bat eginik, urrats gel-
diaz menderatu ezinik bi-
dean sortzen zitzaizkien oz-
topoak, bideetan larrak beze-
la, jende-multzozko esi aiek,
multzo azterlari begidunak
batzuek, besteak multzo igi-
kor neka-ezifiekoak, dantzari
urduriak.

Ots eta zarata guzti auek,
«Gaztelu Enparantza'n» bi-
ra-biraka i p i n i r i k zegoan
«traka» luze batek, dunbada
beldurgarriaz o r d u arteko
zarata guzti auek nagusikiro
utsean biurtu zuan arterai-
no...

—o—

Arratsaldeko lauterdietan
bear zuten atera Ayunta-
mentu'tik Irufia'ko aginta-
i iek, San L o r e n z o Eliza-
ra j o a t e k o, San Fermin'i
eskeintzen zaion Bezpera'ta-
ra. Agintariak Udaletxe'tik
atera eta eresbatzak, Auxilio
Gofii'ren «Riau Riau» jotzea-
ri ekin zion. Benetan darda-
ragarria da ibillera au, mi-
llaka eztarriek «riau riau»
otsegifiaz, eta millaka aun-
diago batek beso goizale ta
kriskitin jotzaille zerurantz
luzatuaz, nola oi zugaitz-tan-
taiak aizeak mugitzen ditua-
nean.

Neka-eziiieko gaztedi mul-
tzo ikaragarri ura, multzo
izatearen indarrez, ezin au-
rreraturik eta ezin aspertu-
rik. Aspertzeke ere, millaka
begiraleek, eleiza maiteruntz
bidean, albo bietan banandu-
rik. Eginak indar geiago izan
esanak baino. Eta, emendik
kontuak atera, izana oso lu-
zea izan zela. Bostak eta
laurdenetan asi bear zuan
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EUSKARA SUTONDOAN. E\ euskera en el hogar. La Ciencia ha prestigiado al Euskera, for-
jado —antes que e! hierro— en el fuego de la Prehistoria. El "fuego" ha sido siempre simbolo
de la familia vasca, y el hogar, unica escuela de nuestra sociedad. Ninguna sociedad existe sin
iey; Euskalerria subsistira si seguimos cumpliendo la vieja ley: euskera en ia familia.

LEYRE: ERRESUMAREN BIOTZA. Corazon del Reino. Profunda significacion de un Acuerdo de
ia Excma. Diputacion, y de su presencia en Leyre.

EUSKALTZAINDIA. Segun la Nota recibida, una sesion tranquiia, de puro tramite.

GURE EUSKAL IRAKASLEEN IKASTAROA. Curso de Profesores de euskera, organizado por la
Excma. Diputacion.

DIPUTAZIOA TA UNIBERTSIDADEA. Preocupacion en Diputacion por los universitarios navarros;
la Universidad ha ensanchado sus puertas.

LARRAUNDAR PRESTU BATI, AGUR. Un hijo preclaro de Larraun. La pluma saltarina de
P. Ixurko siluetea la grandeza moral de su paisano de Lezaeta, el inolvidable D. Juan Goi-
coechea, Parroco de Arbizu. G. B.

LIZARRA'KO A. H. OLAZARAN. El P. H. Olazaran de Estella. El capuchino P. Damaso de Inza,
el Academico mas antiguo, fundador de "Zeruko Argia", nos da en "PRINCIPE DE VIANA" la
deli.ciosa semblanza del delicioso P. Hilario.
GOIAN BEGO ON J. ALDABE JUANIKOTENA. Ha fallecido D. Joaquin Aldabe. Mas necrolo-
gicas; deuda hacia los hombres que, con sus vidas, nos han marcado claros caminos.

ITZAK EZ DIRA NAIKOA. No bastan palabras. Aunque el bersolari "nace" como producto del
genio vasco, se le tiene que promocionar. Desaparecen las sidrerfas, escuela de bersolaris; la
moderna cafeteria no presta un ciima adecuado. Mirando al porvenir, "Urdaneta" propone una
sencilla asociacion que promueva el bersolarismo. Su organo de expresion, esta misma hoja
BERTSOLARIA; pues jadelante!

EKIZA. Un rincon de la Merindad de Aoiz que "Latxaga" arranca del silencio y del olvido; sus
moradores hablan euskera.
EUSKALERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerria. Para saber que pasa un poco mas alia de
nosotros mismos.
AURTXOEN TXOKOA. Rincon infantil que Ilenan, decorosamente, los mutikos baztaneses.
UDAKO ABESTIA. Cancion del verano. En la competicion "Euskal hit parade" ha resulta-
do "Oroitzak", musica de J. A. Guerrero, letra de Bego Bilbao, interpretada por Lupe, esa sim-
patica bermeana de 14 anos, que "cuando canta, encanta".

ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Baztan lo llena todo; Izeta da noticia puntual. El "Baztandarren",
desbordado: 15.000 espectadores. En Elizondo, 30 parejas al Concurso de Baile, y un "Mau-
rishio" fenomeno que "soplo" las 60 piezas.

1973, SANFERMINAK. Sanfermines, 1973. "Baranaindarra" nos sumerge en los "sanfermines".

eleizkizunak, zazpi terdietan
eman zitzaion asiera, erri
agintariek 1 e n a g o eltzerik
izan ez zutelakotz. Iru ordu
bosteun metro egiteko, ene!

Eleiz - koroan ernegazirik
zeuden abeslari ta orkesta
jotzailleak. Sartu ziren, az-
kenean, erri agintariek, eta
or ditugu Katedraleko Ko-
roa, Orfeon Pamplones, Co-
ral de Camara, giza-emaku-
me abotsez indartua, eta
Sinfonica Santa Cecilia or-
kestaz lagundua. Abeslari
eta jotzaillen artean ere erri-
-kutsua nabaitzen da, aunitz
bai-daude abesten ta jotzen
jantzi zurietan zapi gorriak
ipinirik. Maya eta Garcia
musikalarien eresiak abes-
teko.

Eleizkizun ederra ta, gero,
ostera, Udaletxea bitartean
«riau riau» zaratatsua, alai-
tsua, erantsikorra.

—o—

Larunbata. San Fermin du-
gu gaur. Goizeko «enzierroa»
odoltsua izan da, zoritxarrez.
Amarretan, San Fermin pro-
zesioaren irteera. Prozesio
margoduna, b i t x i a. Festa
guztietan bezela, Erraldoiak
eta Buruaundiak irikitzen
dute bidea. Maskuriak dantz
eta mutil koskorrak korri.
Dultzaineroak jo ta jo. Oro-
bat txistulariak. San Fermin
irudiaren aurrekoz, «Pena»
edo elkarteetako ordezkari
gazteak zuriz, gorriz eta ba-
tzuek, baita orlegi printzez
ere. Ayuntamentuko dantza-
riak beren jantzi apaifiekin,
gero. Santua, erritarren biz-
karretan Soldaduak. Aginta-
riak. Millaka jendeak kale al-
damenetan. Otsa, margo eta
zarata nun-nai.

Arzobispoa, bere jantziaz,
eleizkizunaren buru. Itz ba-
tzuek langillediari oroitz be-
rezi bat eskefiiaz. Orfeon
Pamplones, Coral de Cama-
ra eta Santa Cecilia orkes-
tak, ugarian osatutako talde
b a t , Sagaseta «maixuak»,
bezperan bezela, zuzendurik,
Goikoetxea'ren meza ederra
eskeini. Gero, berriz, ostera
lengoak: otsa, margoa eta
alaitasuna.

—o—

Arratsaldean, zezenak bu-
katurik geroz, Irufia'ko «Pe-
na» guztiak, ezin konta-ala

jendeen artean oiturazko ibi-
llaldia egingo. abesti alaiaz
eta dantzaz. Abestien nagu-
sikiro erabilli diranak, «Gu-
ria da ta guria...» eta «Bat,
bi, iru, lau, bost, sei, zazpi
euskaldunak irabazi, irabazi.
Aurrera!».

Ibillaldi au bukaturik, ka-
le zaarretan barna, berriro
entzun ditugu abesti auek,
baita beste abesti euskaldun
asko. «Que viva Nabarra»
abestia ere entzun da. Eta
nunnaitik azaltzen zitzaizun
txistulari talde bat jende
multzoak inguruan zituztela.

—o—

Igandea. «Bayona Eguna»
dugu. Betiko umore, otsa,
margoa eta bizitasuna. Enzi-
erroa beste egunetan bezela.
Gaur, baifian, izan dugu jai
berezi bat, antxen «Illargi
Erdia» deritzan zugaitzpe-
tan. Eun txistulariak bereal-
diko konziertoa eman digu-
te. Eta bukatzeko, guztiok
zutik, «Gernika'ko Arbola»
eta «Agur Jaunak» abestu.

Ezin bada, nik, gauza be-
rak egunero berritzen asi.
Jaiak, esan bezela, zarato-
tsez, eresiz, margoz, argiz,
bizitasunez, jende umoretsuz
gaifiezka joanik dire. Eta
guztiari amaiera eman bear
zaiolako, nere idazkia, txis-
tularien azken saioaz amai-
tuko, auen antzera izparringi
ontatik zuei esanaz: «AGUR
JAUNAK».

Eta datorren u r t e r a r t e
/ j ^ x

BARANAINDARRA
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